
 

 

 

 

 

 
 
 

ENGINYERIA TÈCNICA TOPOGRAFICA 
PROJECTE FINAL DE CARRERA  

 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA  ARQUITECTÒNICA  DEL COMPLEX 
FABRIL  DE LA  TABACALERA  I DEL MAUSOLEU  

PALEOCRISTIÀ  ANNEX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projectista/es : Lluís Celma, Joan; Mariné Ferré, Albert 
Director/s : Tre García, Javier; Alarcón Company, Victòria 

Convocatòria : Novembre 2014



Documentació gràfica del complex fabril de La Tabacalera i del mausoleu paleocristià annex. 

 

2 

1 RESUM 

El següent projecte, mostra com s’ha realitzat l’aixecament topogràfic de l’antiga fàbrica de 
tabacs de Tarragona, més coneguda com La Tabacalera.  

La Tabacalera té més de 80 anys i per això s’ha fet necessari parlar de la seva història. 
Primerament, els seus orígens, tenint en compte la construcció i la troballa de restes 
funeràries, criptes romanes i un mausoleu paleocristià; en segon lloc, com es va convertir en 
un referent industrial a la província de Tarragona; i finalment, el seu declivi i posterior 
tancament de portes. 

Per a dur a terme aquest projecte, ens vam marcar uns objectius, els quals vam dividir en 
dos grups: objectius principals i objectius secundaris. Aquests objectius ens serviran per a 
l’organització del projecte. 

Els treballs topogràfics consten de la materialització d’una xarxa geodèsica local, definició de 
poligonals i lectura de bases topogràfiques amb estació total, compensació de coordenades 
per mínims quadrats i una anivellació geomètrica de les cotes de totes les bases 
topogràfiques. La radiació s’ha fet amb estació total i la edició del plànol amb MDT. 

Per la documentació de la reixa principal, primer es van prendre punts de control amb 
l’estació total, a continuació es va fer una fotografia amb perspectiva i per últim, es van 
processar totes les dades amb el software de rectificació d’imatges digital. 

Com a treballs complementaris, es van escanejar alguns dels plànols antics de La 
Tabacalera que es troben a l’Arxiu Històric de l’Ajuntament de Tarragona i es va realitzar 
l’aixecament del mausoleu paleocristià. Aquesta informació es troba als annexos 11 i 7 
respectivament.
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2 GLOSSARI. 

ICGC: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

RINEX: “Receiver Independent Exchange”. Es tracta d’una format de fitxers de text orientat a 
emmagatzemar, de forma estandaritzada, mesures proporcionades per receptors de 
sistemes de navegació per satèl·lit, com ara GPS, GLONASS, entre d’altres. 

ETRS89: European Terrestial Reference System. 

IGN: Instituto Geográfico Nacional. 

GRS80: Geodetic Reference System 1980. 

UTM: Universal Transversa Mercator. 

RDF: Rectificació Digital de Fotografies. 

RTK: “Real Time Kinematic”. Posicionament en temps real. 
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3 INTRODUCCIÓ 

3.1 Objectius. 

L’objectiu principal del projecte és: 

� La documentació gràfica exhaustiva, del complex de l’antiga fàbrica de tabacs de 
Tarragona. En endavant “La Tabacalera”. 

Per assolir l’objectiu principal es defineixen els següents objectius secundaris: 

� Escaneig de diferents plànols antics de l’Arxiu Històric de La Tabacalera. 

� Dotació d’infraestructura geodèsica a l’entorn de La Tabacalera i posterior 
aixecament amb mètodes clàssics. 

� Aixecaments topogràfics dels exteriors: jardineria de la zona “Smart Parc” i del carrer 
Manuel De Falla. 

� Aixecament del jaciment arqueològic corresponent al mausoleu paleocristià. 

� Aplicació de mètodes de rectificació fotogràfica per a documentar la reixa de l’entrada 
principal. 
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3.2 Marc geogràfic i històric. 

3.2.1 Situació 

Tarragona és la capital de la comarca del Tarragonès i seu provincial de Tarragona. El 
municipi té una superfície de gairebé 63 km2  i una població de 136.769 habitants1. Està 
situada al sud est de Catalunya i limita al nord amb l’Alt Camp, est i sud amb la Mar 
Mediterrània i a l’oest amb el Baix Camp. 

 

 

Figura 1: mapa de situació de la ciutat de Tarragona. 

Font: http://www.icc.cat/vissir3/ 
 

 

 

 

 

 

                                                

11FFoonntt::  wwwwww..ttaarrrraaggoonnaa..ccaatt//llaa--cciiuuttaatt//llaa--cciiuuttaatt  
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El complex fabril de La Tabacalera té una superfície de 68.862 m2. Està situada a la zona 
sud-oest del centre del municipi, concretament a la riba est del Riu Francolí prop de la seva 
desembocadura. 

 

 

Figura 2: mapa d’emplaçament de la fabrica de tabacs de Tarragona. 

Font: http://www.icc.cat/vissir3/ 

 

3.2.2 Context històric. 

L’any 1922 Tarragona era una ciutat que tenia més de vint-i-cinc mil habitants, amb una 
economia subdesenvolupada. El 44% de la població es dedicava al sector terciari i 
representava prop del 20% de la població total activa ja que Tarragona concentrava la 
capitalitat provincial administrativa, militar i eclesiàstica. Un 23% estava format pel sector 
primari i només un 33% s’integrava al sector secundari. 

Bona part de l’economia local girava al voltant del port, via natural d’entrada i sortida de 
mercaderies. La neutralitat d’Espanya durant la I Guerra Mundial (1914 – 1918), va 
comportar una gran demanda de productes agrícoles de les comarques tarragonines: vi, 
fruits secs, oli, arròs... 
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Davant d’aquest increment de demanda, mà d’obra disponible i posició geogràfica excel·lent 
de Tarragona; l’any 1922 el Ministeri d’Hisenda autoritzava a la Compañia Arrendataria de 
Tabacos la construcció de dues noves fàbriques: una a Màlaga i l’altra a Tarragona. 

El 1923 se celebrà la col·locació de la primera pedra amb la benedicció del cardenal Vidal i 
Barraquer i la participació del director gerent de l’empresa i de l’alcalde. Aquell mateix any 
començaven els treballs de construcció i mentre es preparaven els fonaments, a escassos 
centímetres del sòl, van aparèixer tot un conjunt de restes arqueològiques. Davant d’aquesta 
situació, es va prendre la decisió de paralitzar les obres en el lloc projectat i desplaçar-ne l’ 
ubicació cap al sud, a fi i efecte de deixar lliures els terrenys per a la conservació del conjunt 
arqueològic. 

 

 

Figura 3: vistes actuals del Museu i Necròpolis Paleocristians 

Font: http://www.mnat.cat/?page=necropolis-historia 

 

Els treballs d’excavació arqueològica es van dur a terme des de 1923 fins a 1933, de la mà 
de l’arqueòleg Mossèn Serra i Vilaró, i van deixar al descobert més de 2.000 tombes 
datades entre el s.III dC i l’època Visigòtica, s.IV dC. 

L’any 1932 s’iniciava la producció. Es disposava de 32 operaris i 4 mecànics, que utilitzaven 
màquines de lligar Ràpid que elaboraven 40 cigarretes per minut. 

Entre el 1947 i 1954, la fàbrica de tabacs de Tarragona va passar a pertànyer a Tabacalera, 
S.A, i es va reforçar amb material i maquinària sobrant d’altres fàbriques. La Tabacalera va 
adoptar un doble torn de producció i va passar d’una plantilla de 150 treballadors a una de 
800, i un increment mensual de 270.000 a 70 milions de pessetes. 
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L’any 1964, la Fàbrica de Tabacs de Tarragona va esdevenir el primer de tots els centres 
productors de Tabacalera, S.A. a Espanya i va passar a elaborar tabac per a l’emblemàtica 
marca de cigarretes “Ducados”. A finals dels anys seixanta s’iniciava la producció de tabac 
ros sota la marca “Bisonte”, i l’any 1970 es registrava la xifra mensual de 30 milions de 
paquets de tabac. 

L’any 2003 naixia Altadis, S.A., fusió de les empreses Tabacalera, S.A., i la francesa Seita 
(Société d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes), i ja es disposava de màquines 
que lligaven 5.000 cigarretes per minut. 

 

 

Figura 4. Vista aèria de la fàbrica de  tabacs Any 1929 Autor: Vallvé 

Font:https://www.tarragona.cat/lajuntament/equipaments/latabacalera/la-tabacalera-1 

 

Després d’aquesta fusió dins del sector, la seva posició estratègica va augmentar  fins a 
convertir-se en un dels líders del sector tabaquer a nivell mundial (Cigars Havans, Fortuna, 
Nobel, Ducados, Gauloises...). Davant d’aquesta posició de lideratge, l’empresa britànica 
Imperial Tobacco va engegar una OPA al 100% per Altadis i es va fer amb el control de la 
històrica empresa. Com a resultat de l’operació el centre principal del grup es traslladava a 
Bristol (Regne Unit), la logística es quedava a Madrid i a París es mantenia una presència 
substancial de l’empresa. 

La necessitat de modernitzar i situar de nou els processos de producció, sumada a aquesta 
gran operació empresarial van acabar d’accelerar el final de l’activitat de la fàbrica de 
Tarragona, anunciada el 2003. El març de 2007 la fàbrica de tabacs de Tarragona tancava 
definitivament les seves portes, 75 anys després de l’inici de la producció i per bé que en el 
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moment del seu tancament tan sols quedaven 33 treballadors en actiu, en la seva època de 
major activitat n’havia arribat a tenir més de 800. 
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3.2.3 La Tabacalera actualment. 

El juliol de 2008 l’Ajuntament  de Tarragona va formalitzar el canvi de propietat de l’antic 
edifici de La Tabacalera amb l’entrega, per part del director general de l’empresa, de les 
claus de l’immoble a l’alcalde de la ciutat. Aquesta formalització es va dur a terme gràcies al 
desenvolupament i creixement de la ciutat de Tarragona en direcció al riu Francolí. 
L’Ajuntament rebia 54.000m2, comptant la cessió de l’antiga fàbrica i espais lliures d’ús 
públic i de vialitat, i en compensació per aquesta cessió Altadis rebia aprofitaments privats 
de 20.000m2, que representava per al sector de la construcció un total de 38.000m2 de 
sostre lliure. 

Des de l’any 2010 l’Ajuntament de Tarragona pretén transformar la Fàbrica de Tabacs en el 
gran complex cultural que es mereix la ciutat. Un nou espai públic que pretén donar resposta 
a les necessitats d’oci i cultura que demana la ciutadania de la Tarragona del s. XXI. 

El complex fabril de La Tabacalera s’articula en forma d’U al voltant d’una zona enjardinada 
central, tot i que cadascun dels volums principals disposa també de diversos patis centrals. 
Als pavellons laterals hi ha els tallers de les cigarretes, al fons els magatzems i al mòdul de 
l’entrada es troba l’edifici principal on hi ha els serveis i la direcció. Fins i tot es van habilitar 
vivendes per als enginyers i treballadors amb càrrecs superiors. 

 

 

Figura 5: Vista aèria de la fàbrica de tabacs. Any 2010 

Font:http://www.tarragona.cat/lajuntament/equipaments/latabacalera/la-tabacalera-1/galeria-
dimatges-actuals-antiga-tabacalera 
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A la zona nord, es troben les dues criptes d’origen paleocristià. Una està enterrada i 
protegida sota els fonaments d’un dels pavellons i l’altra es troba a l’aire lliure. 

Actualment s’han recuperat dos dels cinc magatzems existents, amb un espai de 
2.800m2 on s’ubiquen els següents equipaments de la ciutat: 

� Magatzem 1 (M1): Capsa de Música. 

� Magatzem 2 (M2): Servei d’Arxiu i Documentació Municipal de l’Ajuntament de 
Tarragona. 

� Centre d’Imatges de Tarragona. (CIT) 

� Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona. (AHCT) 

� Arxiu Administratiu i Gestió Documental. (AAGD) 

� Unitat de Digitalització i Reprografia. (UDR) 

L’espai es completa a l’exterior amb l’ ”Smart Parc Tabacalera”, que compta amb el 
jardí vertical més gran d’Europa. 

 

 

Figura 6: Fotografia de l’Smart Parc i del jardí vertical a l’entorn de La Tabacalera 

Font: https://www.tarragona.cat/lajuntament/equipaments/latabacalera/smart-parc-
tabacalera/copy_of_galeria-dimatges. 
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Suposa un projecte pioner per a la ciutat i està dissenyat amb uns criteris de sostenibilitat i 
eficiència energètica que permeten l’aprofitament de l’aigua de la pluja i del clavegueram per 
al reg; a més a més, aquest parc urbà disposa d’un jardí horitzontal, espai que es destina a 
zona lúdica i de passeig per a la ciutadania on s’hi organitzen esdeveniments lúdics gràcies 
a una gran pantalla de 103m2. 

Són moltes les propostes que s’han donat en referència  a quin és el futur de la fàbrica de 
tabacs: 

� El president de l’Audiència provincial de Tarragona va proposar ubicar els jutjats a La 
Tabacalera. 

� Acollir la nova seu del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, per la qual es va 
signar un conveni entre el Ministeri de Cultura, la Generalitat i l’Ajuntament per al 
cofinançament del projecte cultural l’any 2010. 

� Rehabilitar l’edifici per a convertir-lo en una futura seu olímpica, per a allotjar els 
participants de cara als propers Jocs del Mediterrani de l’any 2017. 
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4 TREBALLS PREVIS A L’AIXECAMENT TOPOGRÀFIC. 

4.1 Metodologia. 

Per dur a terme el projecte, cal realitzar una sèrie d’actuacions que es poden agrupar en dos 
blocs: planificació d’una xarxa geodèsica local, a partir de la qual es determinen unes 
coordenades geodèsiques d’un conjunt de bases i la implantació de quatre xarxes 
topogràfiques, de major a menor importància, a causa de la magnitud del projecte. 

La planificació de la xarxa geodèsica es fa amb el reconeixement del terreny i la 
monumentació de bases en llocs on el seu horitzó no es vegi obstaculitzat, per a poder ser 
observades amb GPS.  

El mètode més apropiat per a l’aixecament topogràfic és l’itinerari enquadrat. Es parteix 
d’una base de coordenades conegudes i s’orienta a un altra base de coordenades 
conegudes, es dur a terme la poligonal i es tanca a un altra base de coordenades 
conegudes i orientada a una base de coordenades conegudes per a poder obtenir l’error de 
tancament de la poligonal. 

 

 

Figura 7: Exemple d'un itinerari enquadrat. 

Font: http://www.ign.es/ign/resources/acercaDe/aig/A3.pdf 

 

S’han elaborat 4 poligonals enquadrades: dues principals i dues secundàries; amb un total 
de 34 bases topogràfiques. 

El sistema de referència oficial2 utilitzat és ETRS89 amb el·lipsoide de referència GRS80, 
model de geoide EGM08D595. projecció UTM, fus 31, hemisferi nord. 

 

                                                

22  hhttttpp::////wwwwww..iiggnn..eess//iiggnn//llaayyoouuttllnn//aacceerrccaaMMaarrccooNNoorrmmaattiivvoo..ddoo,,  RReeaall  DDeeccrreettoo  11007711//22000077  ddee  2277  ddee  jjuulliioo  
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4.2 Planificació del treball. 

Els passos a realitzar són els següents: 

� Reconeixement de la zona. 

� Disseny i implantació de la xarxa geodèsica. 

� Observació GPS. 

� Càlcul de les dades obtingudes amb GPS. 

� Treballs de camp amb estació total. 

� Càlcul de les dades de camp. 

� Anivellació geomètrica 

� Rectificació d’imatge digital. 

� Aixecament del mausoleu paleocristià. 

� Edició dels plànols. 

� Memòria 

 

En primer lloc s’ha d’estudiar la zona on es materialitzarà la xarxa geodèsica. La 
monumentació es realitza amb claus tipus “geopunt” i volandera auto numerada amb la 
inscripció  de l’Ajuntament de Tarragona, seguida d’una “T” amb un guió i 4 dígits. El nombre 
d’aquestes bases topogràfiques ha estat de 5. 

La ubicació de les bases topogràfiques ha de ser en superfícies estables per garantir la 
permanència d’aquestes al terreny. La monumentació es realitza amb claus tipus “G2”, d’uns 
3 cm de llargada i de coure, amb un petit forat a la zona central del clau. El nombre 
d’aquestes bases ha estat de 29. 

Per a la lectura de la xarxa topogràfica hi ha d’haver visual directa entre, almenys, dues 
bases, i no pot haver cap obstacle que dificulti la visibilitat entre elles; com són: fanals, 
semàfors, cotxes, baranes, arbres, etc. 

Els treballs amb estació total segueixen un itinerari marcat inicialment i es parteix d’una de les 
bases topogràfiques. 

L’anivellació geomètrica es fa per a dotar les altituds ortomètriques del projecte de forma més 
precisa. 

A mesura que es va avançant amb la presa de punts es van dibuixant els croquis per a tenir 
constància del treball que es va fent i facilitar el dibuix dels plànols. 
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4.2.1 Cronograma. 

El temps calculat per a dur a terme el projecte és d’uns 15 mesos, segons es mostra a la 
taula 1. El cronograma s’ha dividit en mesos i així, d’una forma general, s’indiquen els 
períodes destinats a casa tasca. 

 

Taula 1: cronograma. 

 

Durant els primers mesos es realitza la recerca de documentació. 

A mesura que es va avançant amb els treballs previs es monumenten les bases i es dur a 
terme la lectura amb GPS, es processen les dades per a continuar amb la implantació de 
bases topogràfiques per a ser observades amb mètodes clàssics. A continuació es 
processen les dades obtingudes i es calculen els MMCC per a poder donar coordenades 
finals a totes les bases topogràfiques. Independentment, i més o menys a la meitat del 
projecte, es dur a terme l’anivellació geomètrica. 

És a la part final quan destinem el temps per a dur a terme l’aixecament del mausoleu 
paleocristià, les feines de rectificació d’imatge i l’edició del plànol, tant de tot el complex fabril 
com del mausoleu. L’elaboració de la documentació comença a partir del novè mes i es 
realitza de forma contínua. 
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4.2.2 Equip utilitzat. 

L’equip utilitzat per a dur a terme la implantació de la xarxa geodèsica ha sigut el següent: 

� Receptor GPS de la marca Leica® model 1200 

� Antena ATX 1230. 

� Llibreta electrònica RX 1200. 

� Receptor GPS de la marca Leica® model 500. 

� Antena ATX 1202. 

� Llibreta electrònica RX 500. 

� Bateries auxiliars. 
 
 

 

Figura 8: model de GPS 1200 de Leica. 

Font: Ajuntament de Tarragona. 

 

Característiques: 

� Línies de base normal en post-procès i en temps real: 

Horitzontal 5mm + 0.5ppm 

Vertical 10mm + 0.5ppm 
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L’equip utilitzat per a la presa de dades de camp ha estat una estació total Leica®, model 
TCRA 1202 i sèrie TPS1200. 

 

 

Figura 9: model d’estació total TCRA 1200. 

Font: Ajuntament de Tarragona. 

 

Característiques : 

� Sensibilitat nivell esfèric: 6’ / 2mm 

� Augments: 30x  

� Camp visual: 1º 30’ 

� Precisió en distància: 2,7 cm a 100 m 
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Per l’anivellació geomètrica hem fet servir un nivell amb compensador automàtic de la 
marca Topcon, model AM32. 

 

 

Figura 10: model de nivell utilitzat en l’anivellació. 

Font: EPSEB 

 

Característiques: 

� Augments: 32X 

� Sensibilitat: 1cc 

� Obertura de l’objectiu: 40mm 

� Camp de visió: 1º20’ 

� Sensibilitat del nivell: 8’/2mm. 
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Tipus de prisma utilitzats durant l’aixecament topogràfic: 

Prisma 360º: tipus GRZ4 amb una constant de 23,1 mm i prisma circular: tipus GPR 121 
amb una constant de 0,0 mm. 

 

 

Figura 11: mini trípode i prismes utilitzats en l’aixecament. 

Font: elaboració pròpia a partir de material de l’Ajuntament. 

 

El software necessari per a poder fer els càlculs de les coordenades GPS, els càlculs 
de les dades de camp i el dibuix dels plànols, ha estat: 

� Leica Geo Office®, versió 7.0. 

� Microsoft® Office Excel 2007. 

� Microsoft® Office Word 2007. 

� Autodesk® map 2009. 

� MDT v7. 
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Claus utilitzats per a la monumentació de les bases topogràfiques amb volandera auto 
numerada seguida d’una “T” amb un guió i 4 dígits i la inscripció  de l’Ajuntament de 
Tarragona i el departament de topografia. 

 

Figura 12:Clau tipus "geopunt" 

Font: Elaboració pròpia a partir de material de l’Ajuntament. 

 

Per a la materialització de la resta de punts, hem fet servir claus tipus “G2”. 

 

 

Figura 13: Claus tipus "G2" 

Font:Elaboració pròpia a partir de material de l’Ajuntament. 
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5 AIXECAMENT TOPOGRÀFIC. 

5.1 Mètodes d’observació i càlculs. 

L’aixecament topogràfic s’observa amb diferents mètodes per tal de dotar la zona de La 
Tabacalera de coordenades. Les tècniques utilitzades han estat: 

� Triangulació amb GPS i càlcul del post-procés. El sistema d’observacions ha estat 
estàtic, i els càlculs s’han fet amb el programa Leica Geo Office®. 

� Mètodes clàssics amb poligonals topogràfiques: implantació de quatre poligonals de 
major a menor importància per a facilitar l’operació de radiació. 

� Càlculs i compensació de coordenades finals amb MMCC. S’ha fet un únic càlcul 
però separant les bases de la poligonal principal exterior amb la resta de bases. 

5.1.1 Triangulació GPS. 

Aquest mètode de posicionament consisteix en l’estacionament, com a mínim, de dos 
receptors, els quals no varien la seva posició durant l’etapa d’observació. Es fan 
observacions simultànies des d’ almenys, dues bases; existint així un temps d’observació en 
comú que oscil·la entre 30 i 45 minuts, captant èpoques d’observació cada segon. La 
referència es pot establir en qualsevol d’ells i la precisió final dependrà del temps 
d’observació, de la geometria dels satèl·lits i de l’ instrument utilitzat. 

Durant l’observació s’han utilitzat tres receptors GPS , anomenats de la següent manera: AJ, 
GR i G2. Dos dels receptors s’han definit com a referència, un dels quals ha sigut 
l’estacionat sobre el vèrtex de la xarxa utilitària de l’ICGC de La Tabacalera i l’altre s’ha 
estacionat a la base T-401, degut a la seva situació geogràfica. A continuació, s’anava 
desplaçant el tercer receptor GPS, el mòbil, per cada una de les bases topogràfiques i es 
feia una lectura de 30 minuts. 

 

 

  Figura 14: Senyal geodèsic sobre cilindre de formigó situat al terrat del ala sud de 
l’edifici central de La Tabacalera. 

Font: ftp://geofons.icc.cat/fitxes/XU/ETRS89/267139032.pdf 
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La configuració dels receptors ha sigut la següent: 

� Coordenades WGS84 geodèsiques. 

� Interval de registre de dades d’un segon per a tots els receptors. 

� Tipus d’antena: per al receptor AJ és ATX 1230 tripod, per als receptors G1 I G2 es 
AT502 linea roja. 

� Temps d’observació de 30 minuts. 

Amb una total de sis bases topogràfiques, T-406, T-405, T-401, T-210, T-740, T-739 i els 
dos vèrtex de la xarxa utilitària de l’ICGC, i realitzant una lectura de 30 minuts a cinc 
d’aquestes bases es va tardar 2 hores i 30 minuts en dur a terme l’operació. 

Les observacions es van dur a terme des de l’ 11 de març fins al 15 del mateix mes de 2013. 

Un cop es tenen les dades d’observació dels aparells GPS, es descarreguen els fitxers 
RINEX de les estacions permanents de la xarxa CatNET, proporcionades per l’ICGC, en 
funció de la seva proximitat a la zona del projecte. En aquest cas, s’ha escollit l’estació de 
Reus perquè està a 15 km de Tarragona. 

 

 

  Figura 15: Ubicació de les diferents estacions permanents CATNET. 

Font: http://catnet-ip.icc.cat/ 

 

EL format RINEX permet que les dades de cada tipus de receptor puguin ser transformades 
a un format independent universal ASCII. Això permet utilitzar altres tipus de software o 
intercanviar dades procedents d’altres receptors. 
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Els tipus d’arxiu del format RINEX són: 

� Fitxer de dades d’observació: pseudodistància i fase. 

� Fitxer de dades meteorològiques.: pressió atmosfèrica, temperatura, humitat 
relativa... 

� Fitxer amb el missatge de navegació: conté dades orbitals i paràmetres dels 
rellotges. 

La base del format RINEX utilitza els següents observables: 

� Mesura de la portadora de la fase: es mesura sobre les freqüències L1 i L2. Es tracta 
de mesurar els nombre de cicles enters entre el satèl·lit i el receptor. 

� Mesura de pseudodistància o codi: és la mesura de la distància entre el satèl·lit i 
l’antena del receptor. Pot mesurar tres tipus de pseudodistància. Poden ser C1 (codi 
C/A sobre la freqüència L1), P1 (codi P sobre L1) i P2 (codi P sobre L2). 

� El temps d’observació: és la lectura del rellotge del receptor en el moment de validar 
les mesures de fase i/o codi. S’expressa den temps GPS. 

També es necessita informació relacionada de l’estació fixa de la xarxa CATNET com el 
nom de l’estació, l’alçada de l’antena, el log file, etc. 

La nomenclatura més usual en els arxius RINEX és la següent: NNNNDDDH.AAO, on: 

� NNNN: és el codi de l’estació de referència. En aquest cas, és l’estació fixa de REUS 
de la xarxa CATNET. 

� DDD: és el DOY (dia de l’any en anglés) de l’observació. 

� HH: és la fracció horària. 

� AA: són els dos últims dígits de l’any. 

� O: significa que és tracta d’un fitxer d’observació. 

Per a començar amb el processat de les observacions amb el software, s’han d’importar les 
dades crues dels receptors i les dades de l’estació de referència de REUS, en format 
RINEX; a continuació s’ha de definir la mascara d’elevació, que filtra senyals dels satèl·lits 
per sota d’un determinat angle d’elevació (15º) sobre l’horitzó, i es comprova el nom dels 
vèrtex i les alçades d’antena. 

En cas de que el software no reconegui l’antena de l’estació fixa CATNET, s’ha de canviar 
l’offset vertical de la freqüència L1 i L2 per uns valors del “log file” que publica l’ICGC. 

Annex 1:Log file de l’estació fixa de Reus de la xarxa CATNET. 

L’estació permanent de Reus i el vèrtex de la Xarxa Utilitària es defineixen com a punts de 
control perquè és coneixen les seves coordenades. 
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Taula 2: coordenades dels punts de control. 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’ICGC. 

 

S’eliminen els satèl·lits que poden afectar negativament al càlcul, com els satèl·lits que tenen 
salts de cicle o el temps d’observació és petit, i es calculen els vectors de línies base a 
processar i un cop processats, s’obtenen les ambigüitats. Quan els paràmetres estadístics 
del càlcul han indicat que la determinació de l’observació no és acceptable, s’ometen aquells 
satèl·lits que han mostrat uns pitjors resultats. A continuació es pot modificar el “timeline” per 
a optimitzar la precisió d’aquests resultats i es torna a calcular. 

 

 
Figura 16: visibilitat de les lectures dels receptors GPS. 

Font: elaboració pròpia a partir del Leica Geo Office®. 

 

Únicament es consideren els vectors per als quals les ambigüitats han estat resoltes. 
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5.1.2 Resultats. 

Després de processar les dades i veure al monitor el resultat dels vectors, el software crea 
un fitxer .pdf amb la informació general, resultats dels ajustos i errors estimats. Amb aquest 
fitxer es poden comprovar les diferents lectures que s’han dut a terme i els residus de les 
coordenades (Resid ENA), els quals són inferiors al centímetre i que donen com a 
acceptables aquestes coordenades de les bases. 

 

Taula 3: Resultat dels vectors un cop fet el processat de les dades. 

 

           Font: elaboració pròpia. 

 

Annex 2: Resultat de tot el processat de dades GPS. 
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Annex 3: Plànol de triangulació GPS. Escala 1/2500 
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5.1.3 Poligonals. 

La poligonal consisteix en una sèrie d’estacions lligades entre elles mitjançant mesures 
angulars i de distancia. Aquestes mesures es prenen a camp amb l’estació total. També es 
calculen els errors de tancament i si entren en tolerància o no. Finalment es fa un ajust per 
mínims quadrats per obtenir les coordenades definitives de cada base topogràfica. 

L’estació total que disposa l’Ajuntament de Tarragona és la Leica TCRA 1202 amb un 
prisma 360º. Per a dur a terme les lectures de les bases de la poligonal i garantir la 
verticalitat del jaló vam utilitzar un trípode auxiliar. Aquesta estació total disposa d’un 
seguiment semi automàtic del prisma que permet la pressa de dades de forma més ràpida i 
dinàmica sobre el terreny. 

És important mantenir i seguir un ordre a l’hora de prendre les dades de camp per a evitar 
repetir zones i optimitzar el temps de treball; així com de dibuixar croquis per a facilitar el 
dibuix del plànol amb Autodesk®. 

Hem fet un total de quatre poligonals, seguint aquest ordre d’importància: poligonal principal 
exterior, poligonal principal interior, poligonal secundaria interior i poligonal secundaria 
cripta. Per a l’observació de la poligonal s’ha aplicat el mètode de Moinot, que consisteix en 
realitzar observacions angulars aplicant la regla de Bessel. També s’observen totes les 
bases que puguin ser observades. 

La distància entre vèrtex s’intenta que sigui homogènia en tots els trams. 
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5.1.3.1 Poligonal principal exterior. 

Esta formada per 6 bases i 5 vectors que les uneixen entre si, una distancia total de 743m, 
una distancia mitjana de 143m i un desnivell de 6,480m. 

La poligonal s’inicia amb la base T-406, situada a l’Avinguda Ramón y Cajal, i orientada a la 
base T-405, situada al pont de sortida de Tarragona de l’Avinguda Ramón y Cajal; i es tanca 
a la base T-740, situada a l’Avinguda Vidal i Barraquer, i orientada a la base T-210, situada 
entre l’avinguda Vidal i Barraquer i el C/ Reial. Totes aquestes bases topogràfiques tenen 
coordenades conegudes. 

La poligonal passa per l’exterior de La Tabacalera entre els carrers Ramon y Cajal, Passeig 
de la Independència i el Carrer Manuel de Falla fins l’Avinguda Vidal i Barraquer. 

 

Annex 4: Plànol de la poligonal principal exterior. Escala 1/2500. 
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5.1.3.2 Poligonal principal interior. 

Esta formada per 15 bases, un punt destacat i 14 vectors que l’uneixen entre si, amb 
una distancia total de 595m, una distancia mitjana de 42m i un desnivell de 0.65m. 

La poligonal s’inicia amb la base T-739, situada a l’Avinguda Vidal i Barraquer, i 
orientada a la base T-406, situada a l’Avinguda Ramón y Cajal; i es tanca a la base T-
740, situada a l’Avinguda Vidal i Barraquer, i orientada a la base T-210, situada entre 
l’avinguda Vidal i Barraquer i el C/ Reial. Totes aquestes bases topogràfiques tenen 
coordenades conegudes.. 

La poligonal passa per l’interior de La Tabacalera, encara que s’inicia i es tanca a 
l’Avinguda Vidal i Barraquer 

 

Annex 5: Plànol de la poligonal principal interior. Escala 1/2500. 
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5.1.3.3 Poligonal secundaria interior. 

Esta formada per 7 bases i 6 vectors que l’uneixen entre si, amb una distancia total de 
222m, una distancia mitjana de 37m i un desnivell de 0.046m. 

La poligonal s’inicia amb la base EP, situada al jardí de l’entrada principal, i orientada a 
la base B3, situada a l’ala sud, a l’alçada del Carrer Manuel de Falla i es tanca a la 
base A8, situada a la cantonada del edifici senyorial, i orientada a la base A7, situada a 
la cantonada del ala nord, a l’alçada del taller mecànic. Totes aquestes bases 
topogràfiques tenen coordenades conegudes. 

La poligonal esta situada al jardí de l’entrada principal. 

 

Annex 6: Plànol de la poligonal secundaria interior. Escala 1/2500 
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5.1.3.4 Poligonal secundaria cripta. 

Esta formada per 6 bases i 5 vectors que l’uneixen entre si, amb una distancia total de 
245m, una distancia mitjana de 48m i un desnivell de 0,70m. 

La poligonal s’inicia amb la base T-739, situada a l’Avinguda Vidal i Barraquer, i 
orientada a la base T-740, situada a la cantonada entre els carrers Manuel de Falla i  
Avinguda Vidal i Barraquer, i tanca a la base A5, situada a l’interior de La Tabacalera, a 
l’alçada del magatzem 2, i orientada a la base A4, situada a l’interior de La Tabacalera, 
a la cantonada del magatzem.  

La poligonal passa per l’exterior de La Tabacalera, per l’Avinguda Vidal i Barraquer, i 
per l’interior de La Tabacalera, a l’alçada de l’ala nord. 

L’objectiu d’aquesta poligonal és baixar coordenades a la cripta per a poder prendre 
punts de l’interior del mausoleu Paleocristià. 

La dificultat que ens vam trobar va ser que el fet de baixar coordenades a l’interior del 
mausoleu implicava haver de salvar una cota de 4,779m tenint en compte que la 
poligonal té una cota mitjana de 6,143m i el mausoleu es troba a una cota de 1,364m; 
de tal forma que les visuals havien de ser o molt inclinades, o bé per a suavitzar 
aquesta inclinació havíem de pujar el jaló a 4 metres. El fet d’haver d’utilitzar unes 
visuals molt inclinades o pujar l’alçada del jaló a 4m, provocava un augment de l’error 
de lectura. Aquest error desembocava amb una augment de l’error de tancament 
angular i això hagués comportat un tancament fora de tolerància. 

Per a solucionar el problema, vam adoptar la idea de monumentar dues bases 
destacades, la T-408, a una cota de 3,700m, i la CR, a l’interior de la cripta, amb una 
cota de 1,364m.  

Des d’aquesta base CR vam fer l’aixecament del mausoleu paleocristià. 

 Annex 7: Plànol del mausoleu paleocristià. 
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Annex 8: Plànol de la poligonal secundaria de la cripta. Escala 1/2500 

 

5.1.4 Càlculs de les toleràncies i errors obtinguts  a cada itinerari. 

A partir de les característiques de l’estació total i de les coordenades aproximades, es 
calcula l’error angular per a cada itinerari. Aquest és un pas important perquè a partir dels 
resultats es decideix si s’han de repetir o no les observacions. Hem utilitzat les següents 
expressions: 

L’expressió de l’error de tancament angular és: 

� Ec = θcalculat – θobservat  

La tolerància angular, T, està en funció de l’error angular total i el nombre de trams de 
l’itinerari. L’expressió és la següent: 

� T =  
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D’on: 

�  

 

Taula 4: resultat dels errors de tancament angulars i càlcul de toleràncies. 

 

Poligonal principal exterior.  Poligonal principal interior.  

Tolerància: 1,682cc Tolerància: 14,003cc 

Error de tancament: 0,465cc Error de tancament: 0,771cc 

Poligonal secundaria interior.  Poligonal secundaria cripta.  

Tolerància: 7,312cc Tolerància: 6,870cc 

Error de tancament: 0,655cc Error de tancament: 2,007cc 

Font: elaboració pròpia. 

A continuació es fa la comprovació de la tolerància d’error de tancament de coordenades, on 
es calcula l’error longitudinal i transversal per a cadascuna de les poligonals. La tolerància 
en coordenades, E, està en funció de l’error transversal i longitudinal. 

Les expressions utilitzades són les següents: 

� Error longitudinal: EL =  ·  

� Error transversal: ET =  ·  ·  ·  

� Error de tancament en coordenades: e =   

� Tolerància: T =  
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Taula 5: resultat dels càlculs a cada poligonal. 

 

Poligonal principal exterior Poligonal principal interior 

Error total 0,012 m Error total 0,02 m 

Error transv. 0,036 m Error transv. 0,022 m 

Error long. 0,01 m Error long. 0,014 m 

Tolerància 0,038 m Tolerància 0,026 m 

Poligonal secundaria interior Poligonal secundaria cripta 

Error total 0,006 m Error total 0,033 m 

Error transv. 0,031 m Error transv. 0,035 m 

Error long. 0,008 m Error long. 0,007 m 

Tolerància 0,032 m Tolerància 0,036 m 

Font: elaboració pròpia. 

 

Els resultats obtinguts en els errors de tancament són correctes ja que tots estan dintre de la 
tolerància establerta a priori. 

5.1.5 Compensació mínima quadràtica. 

Per arribar a les coordenades finals hem dut a terme una compensació per mínims quadrats 
en dos blocs. Al primer bloc hem compensat les coordenades de les bases de la poligonal 
principal i al segon bloc la resta de coordenades de les bases, ja que aquestes venen de les  
coordenades de les bases de la poligonal principal. 

Els punts d’inici i final son punts que en coneixem les coordenades, per tant, primer de tot es 
calculen les equacions de distància i azimuts. Un cop es tenen les coordenades 
aproximades, es calcula el coeficient d’anamorfosi lineal, K. A continuació es calcula la 
distància UTM. Finalment, un cop es tenen les coordenades en UTM i l’azimut es tornen a 
calcular les coordenades aproximades. I per últim es fa el càlcul matricial, que ve donat pel 
sistema normal. 

Les equacions són les següents: 

� U = A · X 

� X = (At·P·A)-1·(At·P·U) 

� R = A · X - U 
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5.1.5.1 Resultats. 

Els resultats es mostren a les següents taules. 

Taula 6: resultat de l’ajust de coordenades. 

 

Poligonal principal 

  

Poligonals interiors 

Nombre d'equacions 11 Nombre d'equacions 51 

Nombre d'incògnites 8 Nombre d'incògnites 44 

Graus de llibertat 3 Graus de llibertat 7 

σ 6,2258 σ 6,3102 

 

Taula 7: coordenades finals. Separades per poligonal principal i les poligonals interiors. 

 

Coordenades compensades 

Poligonal principal Resta de poligonals 

Bases X Y Base X Y 

ARQ 352130,067 4553137,890 TAB-1 352260,477 4553093,620 

T-0404 352051,566 4553125,090 TAB-2 352292,725 4553047,310 

T-0403 352087,639 4552918,150 A0 352208,070 4553046,490 

T-0402 352127,949 4552800,450 A1 352181,533 4553075,640 

  

A2 352137,894 4553064,900 

A3 352136,877 4553042,750 

A4 352183,744 4553050,710 

A5 352161,108 4553042,360 

A6 352125,824 4553036,160 

A7 352106,523 4553020,980 

A8 352115,570 4552963,940 

EP 352127,600 4552926,700 

EP1 352175,162 4552956,140 

EP2 352202,680 4552967,060 

EP3 352210,101 4552931,550 

EP4 352183,148 4552912,470 

EP5 352149,500 4552906,770 

B1 352217,728 4552839,660 

B2 352175,704 4552827,820 

B3 352147,353 4552833,140 

J1 352263,086 4552855,640 

 
  

J2 352306,522 4552869,780 

 

Font: elaboració pròpia. 
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5.2 Anivellació geomètrica. 

L’objectiu de l’anivellació geomètrica és dotar les cotes de les bases del projecte amb més 
precisió.  

El mètode que em fet servir és el mètode del punt mitjà. Aquest mètode consisteix en 
estacionar el nivell entre les bases A i B, del tal forma que la distància existent entre els dos 
punts ha de ser igual. El punt d’estació del nivell no està materialitzat en el terreny, però si 
ho estan els punts on es situen les mires. El procediment consisteix a efectuar lectures 
visuals sobre els punts A i B, registrant lectures mA i mB. La mira situada a A s’anomena mira 
d’esquena i la mira situada a B s’anomena mira de front. 

El desnivell de B respecte a A ve donat per la diferència de lectures ∆  = mA - mB 

El fet de que s’hagi d’apreciar fins al mil·límetre dependrà dels augments de la ullera i de la 
distància a la qual estigui situat la mira de l’aparell. 

Aquest mètode és el més utilitzat perquè es determina el desnivell amb una sola estació, i el 
desnivell observat té una precisió de l’ordre del mil·límetre. 

 

 

Figura 17: Esquema de l’anivellació geomètrica. 

Font: http://www.ign.es/ign/resources/acercaDe/aig/A3.pdf 

 

Abans de començar amb l’anivellació s’han de calcular l’error d’horitzontalitat, error de 
punteria i la tolerància de tancament. Aquests paràmetres es calculen a partir de les 
característiques del nivell. 

Així doncs hem utilitzant les següents expressions: 

� Error d’horitzontalitat:  resolució del compensador = 1cc 

� Error de punteria:   

La tolerància de tancament ve donada per l’error de la visual, ea,  i la longitud de anivellada 
L; així doncs: 
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�  

�  

�   

�  

� Tolerància = 2,5 · eT  

A continuació es mostren les característiques del nivell i els resultats per a les quatre 
poligonals. 

 

Taula 8: resultats dels errors i tolerància de tancament. 

Font: elaboració pròpia. 
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Un cop comprovats que els errors de tancament estan dintre de la tolerància, vam continuar 
amb l’anivellació. 

Es va realitzar un total de quatre anivellacions, corresponents a les quatre poligonals. 

Vam començar per la base T-739 de la poligonal principal exterior i es va fer un itinerari que 
passava per totes les bases d’aquesta poligonal, TAB-2, T-406, ARQ, T-405, T-404, T-403, 
T-402, T-740 i tancava al lloc de partida, T-739; d’aquesta forma podíem conèixer l’error de 
tancament de l’anivellada. La distancia d’anivellada és de 693m i el nombre d’anivellades és 
de 82. 

A continuació vam repetir l’operació per la poligonal principal interior. Vam començar per la 
base T-739 i es va passar per les diferents bases d’aquesta, A0, A4, A5, A6, DEST, A7, A8, 
B3, B2, B1, J1, J2 i es va tancar al punt de partida. La distancia d’anivellada és  de 438m, i 
el nombre d’anivellades és de 58. 

Seguidament vam continuar amb la poligonal secundaria interior. Vam començar per la base 
EP i vam continuar per les bases EP5, EP4, EP3, EP2 i EP1, tancant al punt inicial. La 
distancia de anivellada és de 135m i el nombre d’anivellades és de 16. 

Per últim, vam acabar amb l’anivellació de la poligonal secundaria de la cripta. La base 
inicial va ser TAB-1 i es va continuar per les bases A1, A2, A3, T-408 i CR, tancant a la base 
inicial. La distancia de anivellada és de 217m i la distancia màxima entre bases és de 20m i 
el nombre d’anivellades és de 40. 

Taula 9: resultat de l’anivellació geomètrica. 

 

Font: elaboració pròpia. 
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5.3 RADIACIÓ. 

Aquest apartat consisteix en prendre punts de tota la zona de La Tabacalera, mitjançant 
l’estació total i des de les diferents bases topogràfiques. Aquests punts permeten 
representar tot el terreny en una pla i definir-hi les corbes de nivell. 

La zona de La Tabacalera comprèn  68.862m2 formats per un àmbit del sol urbà, en el qual 
inclou carrers, avingudes, zones enjardinades i espais verds amb àrees de lleure. 
Topogràficament és una zona plana, ja que la cota més elevada és de 12.218m i la més 
baixa és de 5.598m. 

El resultat ha estat un total de 4.110 punts radiats. 

 

Figura 18: Zona de l’aixecament topogràfic. 

Font: http://www.icc.cat/vissir3/ 
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5.4 Edició del plànol. 

Un cop es tenen totes les coordenades compensades i els punts radiats, obtenim el núvol 
de punts per tal de realitzar el dibuix del plànol. Aquest serà dibuixat amb l’ajuda dels 40 
croquis fets a camp  

Per a fer el plànol topogràfic, hem utilitzat el software MDT v7 del Autodesk Civil. 

El plànol es dibuixa amb línies de trencament, a continuació es triangula el dibuix creant la 
malla del model digital del terreny, i finalment obtenim les corbes de nivell, amb una 
equidistància de 0,200m. 

La quadrícula UTM s’ha dibuixat cada 50m. 

 Els elements aixecats han estat: 

� Edificis. 

� Carrers. 

� Voreres. 

� Rampes. 

� Escales. 

� Jardins. 

� Elements decoratius: fonts, jardineres, escocells, arbres. 

� Tapes d’elements de registres urbans: electricitat, gas, aigua, boques de reg, 
telecomunicacions. 

� Tapes d’elements de residus urbans: embornals, clavegueram. 

� Senyals informatives. 

� Papereres. 

El edificis, jardins i fonts tindran una trama sòlida per tal de ser diferenciats a simple vista; 
(vermell, verd i blau respectivament). 

Les Línies de trencament que utilitzem es detallen a la imatge inferior començant amb el 
nom 0_ (exceptuant els sombrejats). 

Els diferents plànols de situació de les poligonals estan amb format A4 i escala 1:2500, 
exceptuant el plànol de la cripta que està en format A3 i escala 1:50. 

El plànol de La Tabacalera s’ha dibuixat amb un format A1 i escala 1:500. 
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Figura 19: Capes utilitzades en l’edició del plànol. 

Font: elaboració pròpia a partir del Autodesk maps. 

 

Annex 9: Plànol aixecament de La Tabacalera. 
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6 RECTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA DE LA REIXA DE 
L’ENTRADA PRINCIPAL. 

L’entrada principal a La Tabacalera està situada al Passeig Independència. Tot l’edifici està 
envoltat d’un mur de blocs de granit i acabat amb una reixa de ferro forjat de 3m d’alçada, 
exceptuant la part que passa pel Carrer Manuel de Falla, que hi ha un mur d’obra vista. 

 

Figura 20: Vista en perspectiva de l’entrada principal al Passeig independència. Any 2010.  

Font: http://www.tarracowiki.cat/wiki/Fitxer:Tabacalera.jpg 

 

La zona oest, que és on està l’entrada principal, és la més grandiloqüent i compta amb la 
reixa d’entrada al recinte, feta de ferro forjat i amb nombroses ornamentacions escultòriques, 
de la que en destaca una balustrada decorada amb quatre copes. La porta està emmarcada 
entre dos pilastres adossades rematades per capitells florals. 

Compta amb unes mesures de 4,80m d’amplària i 5,10m d’alçada i d’ona pas a un pati 
enjardinat central. 
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Figura 21: Imatge al fons de l’entrada principal i pati enjardinat central. Any 1940. 

Font: http://www.tarracowiki.cat/wiki/Tabacalera 

 

Per a dur a terme la rectificació fotogràfica, primer de tot s’han de prendre les coordenades 
terreny de la reixa. Aquest pas inicial es fa prenent punts amb l’estació total. Vam estacionar 
l’estació amb coordenades relatives enfront de la reixa i vam prendre un total de 7 punts de 
control amb el laser de l’aparell. 

Per no pintar la reixa amb cap esprai o deixar-hi marques amb pintura indeleble, vam fer una 
fotografia on hi i vam marcar els punts de control que vam prendre. 

Annex 10: Punts de control de la reixa principal. 

A continuació vam fer una fotografia, amb una mica de perspectiva, per a que al final es vegi 
el resultat de la rectificació. Aquesta fotografia servirà per a trobar les coordenades imatge i 
poder-les enllaçar amb les coordenades terreny. Per acabar es processa la imatge amb el 
software de tractament d’imatges digital, anomenat RDF. 

Aquest software automatitza el procés d’enllaçar les coordenades imatge amb les 
coordenades terreny, i aplica una transformació bidimensional per tal de que la imatge es 
mostri vertical. 

El software RDF ha estat dissenyat i elaborat per la Universitat Iuav de Venècia. Aquest 
software no pretén ser un instrument per a competir amb marques comercials, sino que és el 
resultat de la investigació de diferents treballs i tesis. El laboratori de la universitat compta 
amb diferents tipus de programari de descàrrega lliure. 

Font: http://circe.iuav.it/labfot/presentazione.html 

Aprofitant la rectificació d’imatge de la reixa principal, l’Ajuntament de Tarragona elaborarà 
plànols per a fer rèpliques d’aquesta en altres parcs i jardins emblemàtics de la ciutat. 
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El resultat ha sigut el següent: 

 

 

Figura 22: Fotografia de la reixa de l’entrada principal abans de fer la rectificació. 

Font: elaboració pròpia a partir de material de l’Ajuntament. 
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Figura 23: Fotografia de la reixa principal un cop aplicada la rectificació d’imatge. 

Font: elaboració pròpia a partir de material de l’Ajuntament. 
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7 TREBALLS COMPLEMENTARIS. 

7.1 Escaneig de plànols antics. 

A l’arxiu històric de l’Ajuntament de Tarragona, hi ha tota una cambra destinada a la 
documentació que en el seu dia es va treure de l’edifici: projectes inicials de l’emplaçament 
de la Tabacalera, plànols antics de detall de les diferents ales de l’edifici, plànols de les 
diferents cases senyorials, plànols de túnels subterranis, esbossos de jaciments funeràris, 
esbossos de la cripta paleocristiana, dibuixos a mà alçada de tombes romanes, diferents 
dissenys de com havia de ser la façana principal, plànols generals de corbes de nivell y 
límits de la fàbrica, mesures i acotaments de les zones enjardinades, etc. 

De entre tota la informació allí guardada vam seleccionar un conjunt de  61 plànols que fan 
referència a La Tabacalera i 19 que fan referència a la cripta paleocristiana, tombes 
romanes i diferents vestigis trobats de l’època romana. 

Per a l’escaneig dels plànols es va fer amb un escàner HP designjet HD scanner, model  DJ 
scanner 1934, i vam modificar diferents tipus de configuracions com ara claredat, saturació, 
millora del negre, neteja del fons i perfilat. Tot aquest procediment es va fer perquè havien 
plànols elaborats amb diferents materials, com ara paper vegetal i tela, i els plànols fets amb 
paper normal s’havien enfosquit degut al pas del temps. D’aquesta forma aconseguíem 
digitalitzacions més nítides. Es va digitalitzar un total de 1.89Gb.  La velocitat d’escaneig la 
vam configurar com a escaneig acurat, ja que l’escàner sol detectava el paper i començava 
el procés de forma automàtica i en alguna ocasió es va empassar i torçar algun plànol. 
Havien diferents mides, que anaven des de plànols de 0,40m per 1,80m fins a mides A2. 

Tots els plànols eren els originals de l’època i estaven guardats amb una espècie de 
mobiliari per a tal efecte. Els més petits es guardaven cargolats a l’interior de tubs. 

 

Figura 24: Plànol referent al perfil del pavelló A, que es troba a la zona sud del complex. 

Font: Arxiu històric de l’Ajuntament de Tarragona. 

 

Annex 11: Escanejos de mapes antics. 1 planta general de l’edifici. 2 acotament de zones 
enjardinades. 3 plànol de corbes de nivell. 4 dibuix en alçat, planta i perfil. 
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7.2 Aixecament del conjunt arqueològic de les cript es romanes. 

La Cripta de les Roses i la Cripta dels Arcs corresponen a construccions soterrades en el 
seu origen que formaven part del conjunt de la Necròpolis Paleocristiana de Tarragona. 
Estaven ubicades fora del nucli urbà, al llit del Riu Francolí. 

La Cripta dels Arcs correspon a un mausoleu de planta quadrada amb arc solis en tres de 
les seves parets, completat per l’accés a la cara oest. La Cripta dels Arcs forma part de la 
Basílica martirial de Sant Fructuós, complint funcions de mausoleu, en la seva planta 
soterrada, i de sagristia, pel que fa a la planta baixa.  

L’objectiu de l’aixecament ha sigut determinar l’alçada de les cotes d’ambdues criptes, per a  
datar l’època de construcció de les criptes. 

Per a fer això primer necessitàvem una base topogràfica i l’hem adquirit mitjançant un 
estacionament invers. Aquest estacionament invers s’ha fet estacionant l’aparell en un punt, 
anomenat INV, i s’ha observat a les bases A1, A0 i A4. Un cop observats aquests tres punts, 
s’ha procedit a calcular la intersecció inversa per a donar coordenades a aquesta base INV; 
que són les següents: 

352196.555m 4553064.841m 5.807m 

A partir d’aquí, es van prendre dades per a comparar l’alçada de deu punts, cinc de la Cripta 
dels Arcs i cinc de la Cripta de les Roses, situats més o menys a la mateixa cota. Si 
aquestes alçades coincideixen, en major o menor mesura, significarà que aquestes dues 
construccions es van dur a terme durant la mateixa època i es podrà datar l’antiguitat de les 
tombes. 

Com a conclusió podem dir que les alçades coincideixen en menor o major mesura; com per 
exemple els punts 18 i 10, 19 i 9 i 26 i 11 que la diferència oscil·la entre 0,410m i 0,306m. 
S’ha de destacar els punts 27 i 12 que hi ha una diferència de 0,033m. En canvi els punts 30 
i 13, i 31 i 14 hi ha una diferència de 1,637m i 1,317m respectivament. 

Cal tenir en compte l’erosió que han sofert els vestigis i l’estat de conservació en la qual es 
troben, el qual dificulta prendre punts amb precisió.  

 

Taula 10: comparació de les alçades dels diferents punts. 

Font: Elaboració pròpia. 

Mausoleu Paleocristià Cripta dels Arcs 
 

 Punts cotes (m) Punts cotes (m) Diferències (m) 

18 4,565 10 4,155 0,410 

19 1,756 9 4,45 -2,694 

26 3,935 11 4,188 -0,253 

27 3,947 12 3,914 0,033 

30 2,285 13 3,922 -1,637 

31 2,286 14 3,603 -1,317 
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Figura 25: Imatges de la Cripta dels Arcs. 

Annex 12: Fotografies dels punts. 

Annex 13: Noticies troballa de restes funeràries.
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9 AGRAÏMENTS. 

Voldríem donar les gràcies a l’Ajuntament de Tarragona per posar al nostre abast l’equip de 
camp, els aparells topogràfics i tot l’equip informàtic; i a la Enginyera Tècnica en  topografia 
municipal Victòria Alarcón Company per tota la seva ajuda i dedicació. 

També voldríem donar les gràcies a l’arqueòloga de l’Ajuntament, Imma Teixell Valero, per 
tota la informació aportada sobre els vestigis romans. 

Per últim, donar les gràcies al tutor del projecte Javier Tre García pel suport que ens ha 
donat al llarg de tots aquests mesos, i a tot el professorat en general. 
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Annex 1: Log file de l’estació fixa de Reus de la x arxa CATNET. 

Fitxer .txt on apareix l’offset vertical de la freqüència L1 i L2 que publica l’ICGC. 
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Annex 2: Resultat de tot el processat de dades GPS.  

 



Información del proyecto 

Información general 

Red Ajuste 
www.MOVE3.com

(c) 1993-2006 Grontmij

con licencia para Leica Geosystems AG

Creado: 05/16/2013 09:46:39

Nombre del proyecto: 8712_Tabacalera_250413

Fecha de creación: 05/16/2013 09:34:45

Huso horario: 1h 00'

Sistema de coordenadas: ETRS89_EGM08D595

Programa de aplicación: LEICA Geo Office 4.0

Kernel de procesamiento: MOVE3 3.3.1

Ajuste
Tipo: Forzado

Dimensión: 3D

Sistema de coordenadas: Geodésica local

Tipo de altura: Ortométrica

Número de iteraciones: 1

Corrección máxima de coordenadas en la última 
iteración:

0.000 m (tolerancia alcanzada)

Estaciones
Número de estaciones (parcialmente) conocidas: 2

Número de estaciones desconocidas: 6

Total: 8

Observaciones
Diferencias de coordenadas GPS: 36 (12 líneas base)

Coordenadas conocidas: 6

Total: 42

Incógnitas
Coordenadas: 24

Parámetros de transformación GPS: 4

Total: 28

Grados de libertad: 14

Pruebas
Alfa (multi dimensional): 0.3623

Alfa 0 (una dimensión): 5.0 %

Beta: 80.0 %

Sigma a-priori (GPS): 10.0

Valor crítico de Prueba W: 1.96
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Datos de entrada 

Valor crítico de la prueba T (2 dimensiones): 2.42

Valor crítico de la prueba T (3 dimensiones): 1.89

Valor crítico de prueba F: 1.09

Prueba F: 0.72 (aceptado)

Resultados basados en el factor de varianza a posteriori

Coordenadas aproximadas

Estación X local Y local Altura [m]  

267139032 352142.004 m 4552878.448 m 19.484
Conocido en posición y 
altura 

REUS 346363.199 m 4559245.889 m 124.306
Conocido en posición y 
altura 

T-210 352404.669 m 4552689.103 m 4.104  

T-401 352080.418 m 4552755.504 m 8.505  

T-405 351998.705 m 4553161.836 m 12.550  

T-406 352253.510 m 4553134.089 m 12.798  

T-739 352296.252 m 4553034.383 m 6.613  

T-740 352328.405 m 4552849.710 m 5.900  

Parámetros adicionales

Valor Desv. Est.
Eje X de rotación GPS: 0.00000 " libre

Eje Y de rotación GPS: 0.00000 " libre

Eje Z de rotación GPS: 0.00000 " libre

Factor de escala GPS: 1.0000000000 libre

Observaciones

 Estación Pto visado Alt inst Alt obs Lectura
DX 267139032 T-740   2.131 m

DY     187.057 m

DZ     -27.768 m

DX 267139032 T-739   -117.515 m

DY     148.576 m

DZ     111.350 m

DX 267139032 T-406   -176.875 m

DY     102.528 m

DZ     189.879 m

DX 267139032 T-405   -186.397 m

DY     -153.087 m

DZ     206.727 m

DX 267139032 T-401   74.639 m

DY     -57.497 m

DZ     -100.789 m

DX 267139032 T-210   103.624 m

DY     268.775 m

DZ     -148.777 m

DX REUS T-740   3908.696 m

DY     6180.203 m

DZ     -4801.768 m

DX REUS T-739   3789.021 m

DY     6141.729 m
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Resultados del ajuste 

DZ     -4662.676 m

DX REUS T-406   3729.692 m

DY     6095.678 m

DZ     -4584.145 m

DX REUS T-405   3720.166 m

DY     5840.062 m

DZ     -4567.281 m

DX REUS T-401   3981.205 m

DY     5935.650 m

DZ     -4874.802 m

DX REUS T-210   4010.172 m

DY     6261.929 m

DZ     -4922.795 m

Desviaciones estándar

 Estación Pto 
visado D. E. abs / Cor D. E. rel / Cor D. E. tot / Cor

DX 267139032 T-740 0.006 m - -

DY   -0.213 0.003 m -

DZ   0.394 -0.471 0.012 m

DX 267139032 T-739 0.011 m - -

DY   -0.599 0.005 m -

DZ   0.781 -0.202 0.007 m

DX 267139032 T-406 0.005 m - -

DY   -0.158 0.002 m -

DZ   0.736 -0.010 0.004 m

DX 267139032 T-405 0.005 m - -

DY   -0.249 0.002 m -

DZ   0.392 -0.265 0.004 m

DX 267139032 T-401 0.001 m - -

DY   -0.119 0.001 m -

DZ   0.661 -0.108 0.001 m

DX 267139032 T-210 0.015 m - -

DY   -0.937 0.007 m -

DZ   0.891 -0.852 0.008 m

DX REUS T-740 0.007 m - -

DY   -0.213 0.004 m -

DZ   0.392 -0.472 0.015 m

DX REUS T-739 0.018 m - -

DY   -0.599 0.009 m -

DZ   0.781 -0.201 0.011 m

DX REUS T-406 0.009 m - -

DY   -0.158 0.004 m -

DZ   0.736 -0.010 0.007 m

DX REUS T-405 0.007 m - -

DY   -0.119 0.003 m -

DZ   0.321 -0.100 0.005 m

DX REUS T-401 0.003 m - -

DY   -0.105 0.001 m -

DZ   0.654 -0.094 0.002 m

DX REUS T-210 0.020 m - -

DY   -0.937 0.010 m -

DZ   0.892 -0.857 0.011 m
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Coordenadas

Estación Coordenada Corr Desv. Est.
267139032 X local 352142.004 m 0.000 m - fijo

 Y local 4552878.448 m 0.000 m - fijo

 Altura 19.484 m 0.000 m - fijo

REUS X local 346363.199 m 0.000 m - fijo

 Y local 4559245.889 m 0.000 m - fijo

 Altura 124.306 m 0.000 m - fijo

T-210 X local 352404.667 m -0.001 m 92.433 m  

 Y local 4552689.095 m -0.008 m 76.545 m  

 Altura 4.092 m -0.012 m 685.344 m  

T-401 X local 352080.417 m -0.001 m 66.874 m  

 Y local 4552755.500 m -0.004 m 83.897 m  

 Altura 8.487 m -0.019 m 1306.921 m  

T-405 X local 351998.705 m 0.000 m 84.412 m  

 Y local 4553161.830 m -0.006 m 66.109 m  

 Altura 12.540 m -0.010 m 859.531 m  

T-406 X local 352253.509 m -0.001 m 79.726 m  

 Y local 4553134.084 m -0.006 m 34.213 m  

 Altura 12.805 m 0.007 m 2592.486 m  

T-739 X local 352296.252 m -0.001 m 113.926 m  

 Y local 4553034.377 m -0.006 m 72.302 m  

 Altura 6.618 m 0.004 m 2232.128 m  

T-740 X local 352328.403 m -0.002 m 97.723 m  

 Y local 4552849.701 m -0.009 m 73.228 m  

 Altura 5.891 m -0.009 m 1209.840 m  

Observaciones y residuales

 Estación Pto 
visado Obs. ajus. Resid Resid 

(ENA) Desv. Est.

DX 267139032 T-740 2.131 m 0.000 m 0.001 m 0.004 m

DY   187.057 m 0.001 m -0.004 m 0.002 m

DZ   -27.763 m -0.005 m -0.004 m 0.008 m

DX 267139032 T-739 -117.523 m 0.008 m -0.002 m 0.008 m

DY   148.578 m -0.001 m -0.002 m 0.004 m

DZ   111.347 m 0.004 m 0.008 m 0.005 m

DX 267139032 T-406 -176.874 m 0.000 m -0.001 m 0.004 m

DY   102.528 m -0.001 m 0.002 m 0.002 m

DZ   189.876 m 0.003 m 0.002 m 0.003 m

DX 267139032 T-405 -186.398 m 0.001 m 0.000 m 0.003 m

DY   -153.086 m 0.000 m -0.002 m 0.001 m

DZ   206.729 m -0.002 m -0.001 m 0.003 m

DX 267139032 T-401 74.640 m 0.000 m 0.000 m 0.001 m

DY   -57.497 m 0.000 m 0.000 m 0.000 m

DZ   -100.789 m 0.000 m 0.000 m 0.001 m

DX 267139032 T-210 103.618 m 0.006 m -0.002 m 0.010 m

DY   268.777 m -0.002 m -0.003 m 0.005 m

DZ   -148.779 m 0.002 m 0.006 m 0.006 m

DX REUS T-740 3908.696 m 0.000 m -0.001 m 0.004 m

DY   6180.204 m -0.001 m 0.006 m 0.002 m

DZ   -4801.776 m 0.008 m 0.005 m 0.008 m

DX REUS T-739 3789.042 m -0.021 m 0.004 m 0.008 m

DY   6141.725 m 0.004 m 0.006 m 0.004 m

DZ   -4662.666 m -0.010 m -0.022 m 0.005 m

DX REUS T-406 3729.691 m 0.001 m 0.002 m 0.004 m

DY   6095.676 m 0.002 m -0.007 m 0.002 m
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DZ   -4584.137 m -0.008 m -0.004 m 0.003 m

DX REUS T-405 3720.167 m -0.001 m 0.001 m 0.004 m

DY   5840.061 m 0.001 m 0.003 m 0.001 m

DZ   -4567.284 m 0.003 m 0.001 m 0.003 m

DX REUS T-401 3981.205 m 0.000 m 0.000 m 0.002 m

DY   5935.650 m 0.000 m 0.000 m 0.001 m

DZ   -4874.802 m 0.000 m 0.001 m 0.002 m

DX REUS T-210 4010.183 m -0.011 m 0.004 m 0.010 m

DY   6261.925 m 0.004 m 0.005 m 0.005 m

DZ   -4922.792 m -0.003 m -0.010 m 0.006 m

Fiabilidad externa

Estación  Fiab Ext [m]  Estación Pto visado
267139032 Latitud 3.710 Latitud 267139032 -

 Longitud 6.271 Longitud 267139032 -

 Altura 14.277 Altura 267139032 -

REUS Latitud 0.000 Longitud 267139032 -

 Longitud 0.000 Latitud 267139032 -

 Altura 0.000 Altura 267139032 -

T-210 Latitud 3.845 Latitud 267139032 -

 Longitud 6.497 Longitud 267139032 -

 Altura 14.729 Altura 267139032 -

T-401 Latitud 3.730 Latitud 267139032 -

 Longitud 6.304 Longitud 267139032 -

 Altura 14.500 Altura 267139032 -

T-405 Latitud 3.577 Latitud 267139032 -

 Longitud 6.043 Longitud 267139032 -

 Altura 13.676 Altura 267139032 -

T-406 Latitud 3.660 Latitud 267139032 -

 Longitud 6.183 Longitud 267139032 -

 Altura 13.808 Altura 267139032 -

T-739 Latitud 3.704 Latitud 267139032 -

 Longitud 6.256 Longitud 267139032 -

 Altura 14.018 Altura 267139032 -

T-740 Latitud 3.772 Latitud 267139032 -

 Longitud 6.373 Longitud 267139032 -

 Altura 14.390 Altura 267139032 -

Elipses de error absoluto (2D - 39.4% 1D - 68.3%)

Estación A [m] B [m] A/B Phi Desv. Est. Alt [m]
267139032 0.000 0.000 1.0 -17° 0.000

REUS 0.000 0.000 1.0 -31° 0.000

T-210 120.012 0.002 55001.4 50° 685.344

T-401 107.289 0.001 209515.1 39° 1306.921

T-405 107.219 0.002 54828.3 52° 859.531

T-406 86.757 0.002 53258.0 67° 2592.486

T-739 134.932 0.002 70022.0 58° 2232.128

T-740 122.115 0.005 23488.0 53° 1209.840

Elipses de error relativo (2D - 39.4%)

Estación Estación A [m] B [m] A/B Psi Desv. Est. Alt [m]
267139032 T-740 122.115 0.005 23488.0 -44° 1209.840

267139032 T-739 134.932 0.002 70022.0 14° 2232.128

267139032 T-406 86.757 0.002 53258.0 44° 2592.486

267139032 T-405 107.219 0.002 54828.3 80° 859.531
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Pruebas y errores estimados 

267139032 T-401 107.289 0.001 209515.1 13° 1306.921

267139032 T-210 120.012 0.002 55001.4 -74° 685.344

REUS T-740 122.115 0.005 23488.0 -83° 1209.840

REUS T-739 134.932 0.002 70022.0 -78° 2232.128

REUS T-406 86.757 0.002 53258.0 -68° 2592.486

REUS T-405 107.219 0.002 54828.3 -84° 859.531

REUS T-401 107.289 0.001 209515.1 81° 1306.921

REUS T-210 120.012 0.002 55001.4 -86° 685.344

Pruebas de coordenadas

 Estación  MDB  BNR Prueba W Prueba T
 267139032 Latitud 3.710 m  145.4 0.00  0.00  

  Longitud 6.271 m  245.9 0.00   

  Altura 14.277 m  239.9 0.00   

 REUS Latitud 0.009 m  999.9 0.00  0.00  

  Longitud 0.008 m  999.9 0.00   

  Altura 0.012 m  999.9 0.00   

Pruebas de observación

 Estación Pto visado MDB Red BNR Prueba W Prueba T
DX 267139032 T-740 0.021 m 38 3.5 0.28  0.23  

DY   0.011 m 39 3.4 -0.05   

DZ   0.039 m 40 3.4 -0.76   

DX 267139032 T-739 0.022 m 27 4.7 1.19  0.99  

DY   0.017 m 27 4.6 0.62   

DZ   0.017 m 26 4.6 -0.37   

DX 267139032 T-406 0.016 m 24 4.9 -2.25 2.75

DY   0.010 m 24 4.9 -1.24   

DZ   0.014 m 25 4.8 2.72

DX 267139032 T-405 0.019 m 30 4.2 0.62  0.59  

DY   0.008 m 28 4.6 -0.50   

DZ   0.014 m 32 4.1 -1.26   

DX 267139032 T-401 0.008 m 8 8.9 -0.09  0.00  

DY   0.006 m 5 12.3 0.70   

DZ   0.008 m 4 10.5 -0.22   

DX 267139032 T-210 0.019 m 32 4.2 0.94  0.40  

DY   0.011 m 30 4.3 0.43   

DZ   0.015 m 35 3.9 -0.56   

DX REUS T-740 0.021 m 57 2.1 -0.28  0.25  

DY   0.011 m 59 2.0 0.05   

DZ   0.039 m 57 2.4 0.78   

DX REUS T-739 0.022 m 69 1.8 -1.19  1.00  

DY   0.017 m 69 1.8 -0.62   

DZ   0.017 m 68 1.7 0.37   

DX REUS T-406 0.016 m 69 1.6 2.22 2.70

DY   0.010 m 67 1.8 1.25   

DZ   0.014 m 69 1.5 -2.68

DX REUS T-405 0.019 m 61 2.0 -0.62  0.63  

DY   0.008 m 54 2.2 0.50   

DZ   0.014 m 55 2.1 1.28   

DX REUS T-401 0.007 m 23 1.4 0.08  0.00  

DY   0.007 m 15 3.4 -0.82   

DZ   0.007 m 13 0.8 0.20   
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DX REUS T-210 0.020 m 57 2.1 -0.95  0.39  

DY   0.011 m 60 2.1 -0.43   

DZ   0.015 m 60 1.8 0.55   

Redundancia:

Prueba W:
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Prueba T (3 dimensiones):
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Errores estimados (observaciones)

Errores estimados para observaciones rechazadas por las pruebas W (máx. 10)

 Estación Pto visado Prueba W Fact Err est
DX 267139032 T-406 -2.25 1.1 -0.013 m

DZ   2.72 1.4 0.013 m

DX REUS T-406 2.22 1.1 0.013 m

DZ   -2.68 1.4 -0.013 m

Errores estimados para observaciones rechazadas por las pruebas T (máx. 10)

 Estación Pto visado Prueba T Fact Err est
DX 267139032 T-406 2.75 1.2 -0.002 m

DY     -0.003 m

DZ     0.012 m

DX REUS T-406 2.70 1.2 0.002 m

DY     0.003 m

DZ     -0.011 m
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Annex 3: Plànol de triangulació GPS. Escala 1/2500 
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Annex 4: Plànol de la poligonal principal exterior.  Escala 1/2500. 
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Annex 5: Plànol de la poligonal principal interior.  Escala 1/2500. 
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Annex 6: Plànol de la poligonal secundaria interior . Escala 1/2500 
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Annex 6: Plànol de la poligonal secundaria interior . Escala 1/2500 
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Annex 8: Plànol de la poligonal secundaria de la cr ipta. Escala 1/2500 





Documentació gràfica del complex fabril de La Tabacalera i del mausoleu paleocristià annex. 

 

63 

Annex 8: Plànol de la poligonal secundaria de la cr ipta. Escala 1/2500 
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Annex 10: Punts de control de la reixa principal. 

Imatge on es mostra els punts que es van prendre de la reixa de l’entrada principal. Aquests 
punts serviran per a donar coordenades terreny a la fotografia i poder enllaçar-les amb les 
corresponents coordenades imatge. 
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Annex 11: Fotografies dels punts. 

Imatges de la Cripta dels arcs on es mostren els punts que es van prendre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es van comparar els punts 18 i 19 amb els punts 10 i 9, els punts 26 i 27 amb els punts 11 i 
12 i els punts 30 i 31 amb els punts 13 i 14. 
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Imatges de l’entrada del mausoleu paleocristià. 
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Annex 12:  Escanejos de mapes antics. 1 planta general de l’ed ifici. 2 acotament de 
zones enjardinades. 3 plànol de corbes de nivell. 4  dibuix en alçat, planta i perfil. 

A continuació es mostren quatre plànols de La Tabacalera que estaven guardats, entre 
d’altres, al Arxiu Històric de l’Ajuntament. 

 

Plànol referent a l’acotació de la zona enjardinada central. La data d’aquest plànol és del 14 
d’abril de 1926.
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Aquest plànol fa referència a una vista general, en alçat, de l’edifici de La Tabacalera. 
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Plànol de corbes de nivell dels terrenys on es construiria la futura fabrica de tabacs. 
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Plànol de perfil corresponent al mausoleu paleocristià que va realitzar Mossèn Serra i Vilaró 
cap a l’any 1932. 

 

Projecte original de construcció de la reixa principal de l’entrada a La Tabacalera. 
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Annex 13: Noticies troballa de restes funeràries. 

Com a anècdota voldríem esmenar que el dimarts dia 21 d’octubre van sortir publicades a la 
premsa local, Diari Més, i al diari La vanguardia, dos articles que parlen sobre la troballa de 
la tomba de Sant Fructuós i les restes de l’absis de la Basílica martirial, a La Tabacalera. 

 



Documentació gràfica del complex fabril de La Tabacalera i del mausoleu paleocristià annex. 

 

73 

Annex 14: Ressenyes. 
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UTMX:  352208.589 m Projecció: UTM-31 A0 
UTMY:  4553046.399 m Sistema de Referència: ETRS89 

H:  5.769 m Geoide: EGM80000  

k:  0.99986846 Ajust:Cap  

�:  41°  6'  59.0652'' Xarxa: Xarxa Topogràfica Municipal  
�:  1°  14'  27.042'' Tipus xarxa: poligonal secundària 

Data Observació:  15/10/2013 Visuals: TAB_2, A1, A4  
Zona Urbanística:  JAUME I-TABACALERA  

�

*Les bases topogràfiques estan sotmeses regularment a revisió i modificació. En conseqüència, la informació és només vàlida en la data de lliurament i es 
convenient actualitzar-la per a usos posteriors.  
 
** Es prega notificar al Servei de Topografia la desaparició de les bases topogràfiques.  (topografia.tgna@ajtgna.org ) 
 

 

 
 

                                         CROQUIS 

      Escala 1:500 

                                        SITUACIÓ 

                                                   
Escala 1:2000 

Descripció:  
Clau tipus "G2" clavat al terra i encerclat amb esprai 
per a faciltiar la visibilitat 
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UTMX:  352128.415 m Projecció: UTM-31 A1 
UTMY:  4553075.967 m Sistema de Referència: ETRS89 

H:  6.002 m Geoide: EGM80000  

k:  0.99986856 Ajust:Cap  

�:  41°  7'  0.0048'' Xarxa: Xarxa Topogràfica Municipal  
�:  1°  14'  25.8504'' Tipus xarxa: GPS 

Data Observació:  12/03/2013 Visuals: TAB_1, A2, A4  
Zona Urbanística:  JAUME I-TABACALERA  

�

*Les bases topogràfiques estan sotmeses regularment a revisió i modificació. En conseqüència, la informació és només vàlida en la data de lliurament i es 
convenient actualitzar-la per a usos posteriors.  
 
** Es prega notificar al Servei de Topografia la desaparició de les bases topogràfiques.  (topografia.tgna@ajtgna.org ) 
 

 

 
 

                                         CROQUIS 

      Escala 1:500 

                                        SITUACIÓ 

                                                   
Escala 1:2000 

Descripció:  
Clau tipus "G2" clavat al terra i encerclat amb esprai 
per a facilitar la visibilitat. 
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UTMX:  352137.909 m Projecció: UTM-31 A2 
UTMY:  4553065.428 m Sistema de Referència: ETRS89 

H:  6.116 m Geoide: EGM80000  

k:  0.99986872 Ajust:Cap  

�:  41°  6'  59.6376'' Xarxa: Xarxa Topogràfica Municipal  
�:  1°  14'  23.9964'' Tipus xarxa: Poligonal principal 

Data Observació:  12/03/2013 Visuals: TAB_1, A1, A3  
Zona Urbanística:  JAUME I-TABACALERA  

�

*Les bases topogràfiques estan sotmeses regularment a revisió i modificació. En conseqüència, la informació és només vàlida en la data de lliurament i es 
convenient actualitzar-la per a usos posteriors.  
 
** Es prega notificar al Servei de Topografia la desaparició de les bases topogràfiques.  (topografia.tgna@ajtgna.org ) 
 

 

 
 

                                         CROQUIS 

      Escala 1:500 

                                        SITUACIÓ 

                                                   
Escala 1:2000 

Descripció:  
Clau tipus "G2" clavat al terra i encerclat amb esprai 
per a facilitar la visibilitat. 



�

�

UTMX:  352136.795 m Projecció: UTM-31 A3 
UTMY:  4553043.097 m Sistema de Referència: ETRS89 

H:  5.953 m Geoide: EGM80000  

k:  0.99986872 Ajust:Cap  

�:  41°  6'  58.9104'' Xarxa: Xarxa Topogràfica Municipal  
�:  1°  14'  23.9676'' Tipus xarxa: poligonal secundària 

Data Observació:  08/10/2013 Visuals: T_408, A2, A5  
Zona Urbanística:  JAUME I-TABACALERA  

�

*Les bases topogràfiques estan sotmeses regularment a revisió i modificació. En conseqüència, la informació és només vàlida en la data de lliurament i es 
convenient actualitzar-la per a usos posteriors.  
 
** Es prega notificar al Servei de Topografia la desaparició de les bases topogràfiques.  (topografia.tgna@ajtgna.org ) 
 

 

 
 

                                         CROQUIS 

      Escala 1:500 

                                        SITUACIÓ 

                                                   
Escala 1:2000 

Descripció:  
Clau tipus "G2" clavat al terra i encerclat amb esprai 
per a facilitar la visibilitat. 



�

�

UTMX:  352184.194 m Projecció: UTM-31 A4 
UTMY:  4553050.563 m Sistema de Referència: ETRS89 

H:  5.937 m Geoide: EGM80000  

k:  0.99986855 Ajust:Cap  

�:  41°  6'  59.184'' Xarxa: Xarxa Topogràfica Municipal  
�:  1°  14'  25.9908'' Tipus xarxa: poligonal principal 

Data Observació:  08/10/2013 Visuals:  A1, A5, A6  
Zona Urbanística:  JAUME I-TABACALERA  

�

*Les bases topogràfiques estan sotmeses regularment a revisió i modificació. En conseqüència, la informació és només vàlida en la data de lliurament i es 
convenient actualitzar-la per a usos posteriors.  
 
** Es prega notificar al Servei de Topografia la desaparició de les bases topogràfiques.  (topografia.tgna@ajtgna.org ) 
 

 

 
 

                                         CROQUIS 

      Escala 1:500 

                                        SITUACIÓ 

                                                   
Escala 1:2000 

Descripció:  
Clau tipus "G2" clavat al terra i encerclat amb esprai 
per a facilitar la visibilitat. 



�

�

UTMX:  352161.537 m Projecció: UTM-31 A5 
UTMY:  4553042.180 m Sistema de Referència: ETS89 

H:  6.134 m Geoide: EGM80000  

k:  0.99986863 Ajust:Cap  

�:  41°  6'  58.8996'' Xarxa: Xarxa Topogràfica Municipal  
�:  1°  14'  25.0296'' Tipus xarxa: poligonal principal 

Data Observació:  11/10/2013 Visuals: A3, A4, A6  
Zona Urbanística:  JAUME I-TABACALERA  

�

*Les bases topogràfiques estan sotmeses regularment a revisió i modificació. En conseqüència, la informació és només vàlida en la data de lliurament i es 
convenient actualitzar-la per a usos posteriors.  
 
** Es prega notificar al Servei de Topografia la desaparició de les bases topogràfiques.  (topografia.tgna@ajtgna.org ) 
 

 

 
 

                                         CROQUIS 

      Escala 1:500 

                                        SITUACIÓ 

                                                   
Escala 1:2000 

Descripció:  
Clau tipus "G2" clavat al terra i encerclat amb esprai 
per a facilitar la visibilitat. 



�

�

UTMX:  352125.901 m Projecció: UTM-31 A6 
UTMY:  4553036.107 m Sistema de Referència: ETRS89 

H:  6.064 m Geoide: EGM80000  

k:  0.99986876 Ajust:Cap  

�:  41°  6'  58.6764'' Xarxa: Xarxa Topogràfica Municipal  
�:  1°  14'  23.5068'' Tipus xarxa: poligonal principal 

Data Observació:  10/10/2013 Visuals: A4, A5, A7  
Zona Urbanística:  JAUME I-TABACALERA  

�

*Les bases topogràfiques estan sotmeses regularment a revisió i modificació. En conseqüència, la informació és només vàlida en la data de lliurament i es 
convenient actualitzar-la per a usos posteriors.  
 
** Es prega notificar al Servei de Topografia la desaparició de les bases topogràfiques.  (topografia.tgna@ajtgna.org ) 
 

 

 
 

                                         CROQUIS 

      Escala 1:500 

                                        SITUACIÓ 

                                                   
Escala 1:2000 

Descripció:  
Clau tipus "G2" clavat al terra i encerclat amb esprai 
per a facilitar la visibilitat. 



�

�

UTMX:  352106.557 m Projecció: UTM-31 A7 
UTMY:  4553020.912 m Sistema de Referència: ETRS89 

H:  5.758 m Geoide: EGM80000  

k:  0.99986883 Ajust:Cap  

�:  41°  6'  58.1724'' Xarxa: Xarxa Topogràfica Municipal  
�:  1°  14'  22.6896'' Tipus xarxa: Poligonal principal 

Data Observació:  07/10/2013 Visuals: A6, A8, DES  
Zona Urbanística:  JAUME I-TABACALERA  

�

*Les bases topogràfiques estan sotmeses regularment a revisió i modificació. En conseqüència, la informació és només vàlida en la data de lliurament i es 
convenient actualitzar-la per a usos posteriors.  
 
** Es prega notificar al Servei de Topografia la desaparició de les bases topogràfiques.  (topografia.tgna@ajtgna.org ) 
 

 

 
 

                                         CROQUIS 

      Escala 1:500 

                                        SITUACIÓ 

                                                   
Escala 1:2000 

Descripció:  
Clau tipus "G2" clavat al terra i encerclat amb esprai 
per a facilitar la visibilitat. 



�

�

UTMX:  352115.597 m Projecció: UTM-31 A8 
UTMY:  4552963.914 m Sistema de Referència: ETRS89 

H:  5.778 m Geoide: EGM80000  

k:  0.99986880 Ajust:Cap  

�:  41°  6'  56.3292'' Xarxa: Xarxa Topogràfica Municipal  
�:  1°  14'  23.1252'' Tipus xarxa: poligonal principal 

Data Observació:  14/10/2013 Visuals: EP, A7, B3, EP1  
Zona Urbanística:  JAUME I-TABACALERA  

�

*Les bases topogràfiques estan sotmeses regularment a revisió i modificació. En conseqüència, la informació és només vàlida en la data de lliurament i es 
convenient actualitzar-la per a usos posteriors.  
 
** Es prega notificar al Servei de Topografia la desaparició de les bases topogràfiques.  (topografia.tgna@ajtgna.org ) 
 

 

 
 

                                         CROQUIS 

      Escala 1:500 

                                        SITUACIÓ 

                                                   
Escala 1:2000 

Descripció:  
Clau tipus "G2" clavat al terra i encerclat amb esprai 
per a facilitar la visibilitat. 



�

�

UTMX:  352130.056 m Projecció: UTM-31 ARQ 
UTMY:  4553137.893 m Sistema de Referència: ETRS89 

H:  12.218 m Geoide: EGM80000  

k:  0.99986875 Ajust:Cap  

�:  41°  7'  1.9812'' Xarxa: Xarxa Topogràfica Municipal  
�:  1°  14'  23.5968'' Tipus xarxa: Poligonal principal 

Data Observació:  12/03/2013 Visuals: T_404, T_405, T_406, M3  
Zona Urbanística:  JAUME I-TABACALERA  

�

*Les bases topogràfiques estan sotmeses regularment a revisió i modificació. En conseqüència, la informació és només vàlida en la data de lliurament i es 
convenient actualitzar-la per a usos posteriors.  
 
** Es prega notificar al Servei de Topografia la desaparició de les bases topogràfiques.  (topografia.tgna@ajtgna.org ) 
 

 

 
 

                                         CROQUIS 

      Escala 1:500 

                                        SITUACIÓ 

                                                   
Escala 1:2000 

Descripció:  
Clau tipus "Geopunt" amb volandera gravada i 
numerada sobre vorada. 



�

�

UTMX:  352217.757 m Projecció: UTM-31 B1 
UTMY:  4552839.649 m Sistema de Referència: ETRS89 

H:  5.613 m Geoide: EGM80000  

k:  0.99986843 Ajust:Cap  

�:  41°  6'  52.3692'' Xarxa: Xarxa Topogràfica Municipal  
�:  1°  14'  27.6144'' Tipus xarxa: poligonal principal 

Data Observació:  14/10/2013 Visuals: B2, B3, J1, J2  
Zona Urbanística:  JAUME I-TABACALERA  

�

*Les bases topogràfiques estan sotmeses regularment a revisió i modificació. En conseqüència, la informació és només vàlida en la data de lliurament i es 
convenient actualitzar-la per a usos posteriors.  
 
** Es prega notificar al Servei de Topografia la desaparició de les bases topogràfiques.  (topografia.tgna@ajtgna.org ) 
 

 

 
 

                                         CROQUIS 

      Escala 1:500 

                                        SITUACIÓ 

                                                   
Escala 1:2000 

Descripció:  
Clau tipus "G2" clavat al terra i encerclat amb esprai 
per a facilitar la seva visibilitat. 



�

�

UTMX:  352175.757 m Projecció: UTM-31 B2 
UTMY:  4552827803 m Sistema de Referència: ETRS89 

H:  5.603 m Geoide: EGM80000  

k:  0.99986858 Ajust:Cap  

�:  41°  6'  51.9588'' Xarxa: Xarxa Topogràfica Municipal  
�:  1°  14'  25.8216'' Tipus xarxa: poligonal principal 

Data Observació:  14/10/2013 Visuals: B1, B3, J1, J2  
Zona Urbanística:  JAUME I-TABACALERA  

�

*Les bases topogràfiques estan sotmeses regularment a revisió i modificació. En conseqüència, la informació és només vàlida en la data de lliurament i es 
convenient actualitzar-la per a usos posteriors.  
 
** Es prega notificar al Servei de Topografia la desaparició de les bases topogràfiques.  (topografia.tgna@ajtgna.org ) 
 

 

 
 

                                         CROQUIS 

      Escala 1:500 

                                        SITUACIÓ 

                                                   
Escala 1:2000 

Descripció:  
Clau tipus "G2" clavat al terra i encerclat amb esprai 
per a facilitar la seva visibilitat. 



�

�

UTMX:  352147.381 m Projecció: UTM-31 B3 
UTMY:  4553038.856 m Sistema de Referència: ETRS89 

H:  5.781 m Geoide: EGM80000  

k:  0.99986869 Ajust:Cap  

�:  41°  6'  52.1136'' Xarxa: Xarxa Topogràfica Municipal  
�:  1°  14'  24.6012'' Tipus xarxa: poligonal principal 

Data Observació:  11/10/2013 Visuals: EP, A8, B1, B2  
Zona Urbanística:  JAUME I-TABACALERA  

�

*Les bases topogràfiques estan sotmeses regularment a revisió i modificació. En conseqüència, la informació és només vàlida en la data de lliurament i es 
convenient actualitzar-la per a usos posteriors.  
 
** Es prega notificar al Servei de Topografia la desaparició de les bases topogràfiques.  (topografia.tgna@ajtgna.org ) 
 

 

 
 

                                         CROQUIS 

      Escala 1:500 

                                        SITUACIÓ 

                                                   
Escala 1:2000 

Descripció:  
Clau tipus "G2" clavat al terra i encerclat amb esprai 
per a facilitar la seva visibilitat. 



UTMX: 352142.819 m Projecció: UTM-31 CRUTMY: 4553037.534 m Sistema de Referència: ETRS89 

H: 1.364 m Geoide: EGM80000 

k: 0.99986870 Ajust:Cap 

�:  41°  6'  58.734'' Xarxa: Xarxa Topogràfica Municipal 

�:  1°  14'  24.2304'' Tipus xarxa: poligonal secundarà 

Data Observació:  08/10/2013 Visuals: T_408 

Zona Urbanística:  JAUME I-TABACALERA 

*Les bases topogràfiques estan sotmeses regularment a revisió i modificació. En conseqüència, la informació és només vàlida en la data de lliurament i és 
convenient actualitzar-la per a usos posteriors.  

** Es prega notificar al Servei de Topografia la desaparició de les bases topogràfiques. (topografia.tgna@tarragona.cat) 

CROQUIS 

Escala Orientativa 1:500 

SITUACIÓ 

Escala Orientativa 1:2000 

Descripció:  
Clau tipus "G2" clavat al terra i encerclat amb esprai. 



�

�

UTMX:  352102.590 m Projecció: UTM-31 DES 
UTMY:  4553038.856 m Sistema de Referència: ETRS89 

H:  5.861 m Geoide: EGM80000  

k:  0.99986885 Ajust:Cap  

�:  41°  6'  58.752'' Xarxa: Xarxa Topogràfica Municipal  
�:  1°  14'  22.506'' Tipus xarxa: punt destacat 

Data Observació:  14/10/2013 Visuals: A7  
Zona Urbanística:  JAUME I-TABACALERA  

�

*Les bases topogràfiques estan sotmeses regularment a revisió i modificació. En conseqüència, la informació és només vàlida en la data de lliurament i es 
convenient actualitzar-la per a usos posteriors.  
 
** Es prega notificar al Servei de Topografia la desaparició de les bases topogràfiques.  (topografia.tgna@ajtgna.org ) 
 

 

 
 

                                         CROQUIS 

      Escala 1:500 

                                        SITUACIÓ 

                                                   
Escala 1:2000 

Descripció:  
Clau tipus "G2" clavat al terra i encerclat amb esprai. 



�

�

UTMX:  352127.609 m Projecció: UTM-31 EP 
UTMY:  4552926.671 m Sistema de Referència: ETS89 

H:  5.771 m Geoide: EGM80000  

k:  0.99986876 Ajust:Cap  

�:  41°  6'  55.1304'' Xarxa: Xarxa Topogràfica Municipal  
�:  1°  14'  23.6724'' Tipus xarxa: poligonal principal 

Data Observació:  11/10/2013 Visuals: T_403, A8, B3, EP5  
Zona Urbanística:  JAUME I-TABACALERA  

�

*Les bases topogràfiques estan sotmeses regularment a revisió i modificació. En conseqüència, la informació és només vàlida en la data de lliurament i es 
convenient actualitzar-la per a usos posteriors.  
 
** Es prega notificar al Servei de Topografia la desaparició de les bases topogràfiques.  (topografia.tgna@ajtgna.org ) 
 

 

 
 

                                         CROQUIS 

      Escala 1:500 

                                        SITUACIÓ 

                                                   
Escala 1:2000 

Descripció:  
Clau tipus "G2" clavat al terra. 



�

�

UTMX:  352175.166 m Projecció: UTM-31 EP1 
UTMY:  4552956.093 m Sistema de Referència: ETRS89 

H:  5.704 m Geoide: EGM80000  

k:  0.99986858 Ajust:Cap  

�:  41°  6'  56.1168'' Xarxa: Xarxa Topogràfica Municipal  
�:  1°  14'  25.6884'' Tipus xarxa: poligonal secundària 

Data Observació:  16/10/2013 Visuals: A8, EP2, EP3, EP4  
Zona Urbanística:  JAUME I-TABACALERA  

�

*Les bases topogràfiques estan sotmeses regularment a revisió i modificació. En conseqüència, la informació és només vàlida en la data de lliurament i es 
convenient actualitzar-la per a usos posteriors.  
 
** Es prega notificar al Servei de Topografia la desaparició de les bases topogràfiques.  (topografia.tgna@ajtgna.org ) 
 

 

 
 

                                         CROQUIS 

      Escala 1:500 

                                        SITUACIÓ 

                                                   
Escala 1:2000 

Descripció:  
Clau tipus "G2" clavat al terra i encerclat amb esprai 
per a facilitar la visibilitat. 



�

�

UTMX:  352202.683 m Projecció: UTM-31 EP2 
UTMY:  4552967.015 m Sistema de Referència: ETRS89 

H:  5.706 m Geoide: EGM80000  

k:  0.99986848 Ajust:Cap  

�:  41°  6'  56.4876'' Xarxa: Xarxa Topogràfica Municipal  
�:  1°  14'  26.8548'' Tipus xarxa: poligonal secundària 

Data Observació:  15/10/2013 Visuals: EP1, EP3, EP4  
Zona Urbanística:  JAUME I-TABACALERA  

�

*Les bases topogràfiques estan sotmeses regularment a revisió i modificació. En conseqüència, la informació és només vàlida en la data de lliurament i es 
convenient actualitzar-la per a usos posteriors.  
 
** Es prega notificar al Servei de Topografia la desaparició de les bases topogràfiques.  (topografia.tgna@ajtgna.org ) 
 

 

 
 

                                         CROQUIS 

      Escala 1:500 

                                        SITUACIÓ 

                                                   
Escala 1:2000 

Descripció:  
Clau tipus "G2" clavat al terra i encerclat amb esprai 
per a facilitar la seva visibilitat. 



�

�

UTMX:  352210.093 m Projecció: UTM-31 EP3 
UTMY:  4552931.504 m Sistema de Referència: ETRS89 

H:  5.664 m Geoide: EGM80000  

k:  0.99986846 Ajust:Cap  

�:  41°  6'  55.3428'' Xarxa: Xarxa Topogràfica Municipal  
�:  1°  14'  27.204'' Tipus xarxa: poligonal secundària 

Data Observació:  16/10/2013 Visuals: EP1, EP2, EP4, EP5  
Zona Urbanística:  JAUME I-TABACALERA  

�

*Les bases topogràfiques estan sotmeses regularment a revisió i modificació. En conseqüència, la informació és només vàlida en la data de lliurament i es 
convenient actualitzar-la per a usos posteriors.  
 
** Es prega notificar al Servei de Topografia la desaparició de les bases topogràfiques.  (topografia.tgna@ajtgna.org ) 
 

 

 
 

                                         CROQUIS 

      Escala 1:500 

                                        SITUACIÓ 

                                                   
Escala 1:2000 

Descripció:  
Clau tipus "G2" clavat al terra i encerclat amb esprai 
per a facilitar la seva visibilitat. 



�

�

UTMX:  352183.138 m Projecció: UTM-31 EP4 
UTMY:  4552912.434 m Sistema de Referència: ETS89 

H:  5.598 m Geoide: EGM80000  

k:  0.99986856 Ajust:Cap  

�:  41°  6'  54.7056'' Xarxa: Xarxa Topogràfica Municipal  
�:  1°  14'  26.0664'' Tipus xarxa: poligonal secundària 

Data Observació:  15/10/2013 Visuals: EP1, EP2, EP3, EP5  
Zona Urbanística:  JAUME I-TABACALERA  

�

*Les bases topogràfiques estan sotmeses regularment a revisió i modificació. En conseqüència, la informació és només vàlida en la data de lliurament i es 
convenient actualitzar-la per a usos posteriors.  
 
** Es prega notificar al Servei de Topografia la desaparició de les bases topogràfiques.  (topografia.tgna@ajtgna.org ) 
 

 

 
 

                                         CROQUIS 

      Escala 1:500 

                                        SITUACIÓ 

                                                   
Escala 1:2000 

Descripció:  
Clau tipus "G2" clavat al terra i encerclat amb esprai 
per a facilitar la seva visibilitat. 



�

�

UTMX:  352149.506 m Projecció: UTM-31 EP5 
UTMY:  4552906.740 m Sistema de Referència: ETRS89 

H:  5.691 m Geoide: EGM80000  

k:  0.99986868 Ajust:Cap  

�:  41°  6'  54.5004'' Xarxa: Xarxa Topogràfica Municipal  
�:  1°  14'  24.63'' Tipus xarxa: poligonal secundària 

Data Observació:  15/10/2013 Visuals: EP, EP3, EP4  
Zona Urbanística:  JAUME I-TABACALERA  

�

*Les bases topogràfiques estan sotmeses regularment a revisió i modificació. En conseqüència, la informació és només vàlida en la data de lliurament i es 
convenient actualitzar-la per a usos posteriors.  
 
** Es prega notificar al Servei de Topografia la desaparició de les bases topogràfiques.  (topografia.tgna@ajtgna.org ) 
 

 

 
 

                                         CROQUIS 

      Escala 1:500 

                                        SITUACIÓ 

                                                   
Escala 1:2000 

Descripció:  
Clau tipus "G2" clavat al terra i encerclat amb esprai 
per a facilitar la seva visibilitat. 



�

�

UTMX:  352263.114 m Projecció: UTM-31 J1 
UTMY:  4552855.628 m Sistema de Referència: ETRS89 

H:  5.691 m Geoide: EGM80000  

k:  0.99986826 Ajust:Cap  

�:  41°  6'  52.9164'' Xarxa: Xarxa Topogràfica Municipal  
�:  1°  14'  29.544'' Tipus xarxa: poligonal principal 

Data Observació:  10/10/2013 Visuals: B1, B2, J2  
Zona Urbanística:  JAUME I-TABACALERA  

�

*Les bases topogràfiques estan sotmeses regularment a revisió i modificació. En conseqüència, la informació és només vàlida en la data de lliurament i es 
convenient actualitzar-la per a usos posteriors.  
 
** Es prega notificar al Servei de Topografia la desaparició de les bases topogràfiques.  (topografia.tgna@ajtgna.org ) 
 

 

 
 

                                         CROQUIS 

      Escala 1:500 

                                        SITUACIÓ 

                                                   
Escala 1:2000 

Descripció:  
Clau tipus "G2" clavat al terra. 



�

�

UTMX:  352306.549 m Projecció: UTM-31 J2 
UTMY:  4552869.770 m Sistema de Referència: ETRS89 

H:  5.761 m Geoide: EGM80000  

k:  0.99986811 Ajust:Cap  

�:  41°  6'  53.406'' Xarxa: Xarxa Topogràfica Municipal  
�:  1°  14'  31.3908'' Tipus xarxa: Poligonal principal 

Data Observació:  10/10/2013 Visuals: T_739, T_740, B1, B2, J1  
Zona Urbanística:  JAUME I-TABACALERA  

�

*Les bases topogràfiques estan sotmeses regularment a revisió i modificació. En conseqüència, la informació és només vàlida en la data de lliurament i es 
convenient actualitzar-la per a usos posteriors.  
 
** Es prega notificar al Servei de Topografia la desaparició de les bases topogràfiques.  (topografia.tgna@ajtgna.org ) 
 

 

 
 

                                         CROQUIS 

      Escala 1:500 

                                        SITUACIÓ 

                                                   
Escala 1:2000 

Descripció:  
Clau tipus "G2" clavat al terra. 



�

�

UTMX:  352404.669 m Projecció: UTM-31 T_210 
UTMY:  4552689.103 m Sistema de Referència: ETRS89 

H:  4.104 m Geoide: EGM80000  

k:  0.99986775 Ajust:Cap  

�:  41°  6'  47.6136'' Xarxa: Xarxa Topogràfica Municipal  
�:  1°  14'  35.754'' Tipus xarxa: GPS 

Data Observació:  12/03/2013 Visuals: TAB_2, T_401, T_406, T_739, 

T_740 
 

Zona Urbanística:  JAUME I-TABACALERA  

�

*Les bases topogràfiques estan sotmeses regularment a revisió i modificació. En conseqüència, la informació és només vàlida en la data de lliurament i es 
convenient actualitzar-la per a usos posteriors.  
 
** Es prega notificar al Servei de Topografia la desaparició de les bases topogràfiques.  (topografia.tgna@ajtgna.org ) 
 

 

 
 

                                         CROQUIS 

      Escala 1:500 

                                        SITUACIÓ 

                                                   
Escala 1:2000 

Descripció:  
Clau tipus "GEOPUNT" amb volandera gravada i 
numerada sobre vorada. 



�

�

UTMX:  352080.418 m Projecció: UTM-31 T_401 
UTMY:  4552755.504 m Sistema de Referència: ETRS89 

H:  8.505 m Geoide: EGM80000  

k:  0.99986893 Ajust:Cap  

�:  41°  6'  49.554'' Xarxa: Xarxa Topogràfica Municipal  
�:  1°  14'  21.8004'' Tipus xarxa: GPS triangulació 

Data Observació:  12/03/2013 Visuals: T_210, T_405  
Zona Urbanística:  JAUME I-TABACALERA  

�

*Les bases topogràfiques estan sotmeses regularment a revisió i modificació. En conseqüència, la informació és només vàlida en la data de lliurament i es 
convenient actualitzar-la per a usos posteriors.  
 
** Es prega notificar al Servei de Topografia la desaparició de les bases topogràfiques.  (topografia.tgna@ajtgna.org ) 
 

 

 
 

                                         CROQUIS 

      Escala 1:500 

                                        SITUACIÓ 

                                                   
Escala 1:2000 

Descripció:  
Clau tipus "Geopunt" amb volandera gravada i 
numerada sobre el ferm. 



�

�

UTMX:  352127.969 m Projecció: UTM-31 T_402 
UTMY:  4552800.481 m Sistema de Referència: ETRS89 

H:  4.903 m Geoide: EGM80000  

k:  0.99986876 Ajust:Cap  

�:  41°  6'  51.0408'' Xarxa: Xarxa Topogràfica Municipal  
�:  1°  14'  23.7984'' Tipus xarxa: Poligonal principal 

Data Observació:  12/03/2013 Visuals: T_403, T_740  
Zona Urbanística:  JAUME I-TABACALERA  

�

*Les bases topogràfiques estan sotmeses regularment a revisió i modificació. En conseqüència, la informació és només vàlida en la data de lliurament i es 
convenient actualitzar-la per a usos posteriors.  
 
** Es prega notificar al Servei de Topografia la desaparició de les bases topogràfiques.  (topografia.tgna@ajtgna.org ) 
 

 

 
 

                                         CROQUIS 

      Escala 1:500 

                                        SITUACIÓ 

                                                   
Escala 1:2000 

Descripció:  
Clau tipus "Geopunt" amb volandera gravada i 
autonumerada sobre vorada. 



�

�

UTMX:  352087.656 m Projecció: UTM-31 T_403 
UTMY:  4552918.165 m Sistema de Referència: ETS89 

H:  5.836 m Geoide: EGM80000  

k:  0.99986890 Ajust:Cap  

�:  41°  6'  54.828'' Xarxa: Xarxa Topogràfica Municipal  
�:  1°  14'  21.9696'' Tipus xarxa: Poligonal principal 

Data Observació:  12/03/2013 Visuals: T_404, EP, T_402  
Zona Urbanística:  JAUME I-TABACALERA  

�

*Les bases topogràfiques estan sotmeses regularment a revisió i modificació. En conseqüència, la informació és només vàlida en la data de lliurament i es 
convenient actualitzar-la per a usos posteriors.  
 
** Es prega notificar al Servei de Topografia la desaparició de els bases topogràfiques.  (topografia.tgna@ajtgna.org ) 
 

 

 
 

                                         CROQUIS 

      Escala 1:500 

                                        SITUACIÓ 

                                                   
Escala 1:2000 

Descripció:  
Clau tipus "Geopunt" amb volandera gravada i 
autonumerada sobre vorada. 



�

�

UTMX:  352051.562 m Projecció: UTM-31 T_404 
UTMY:  4553125.097 m Sistema de Referència: ETRS89 

H:  11.565 m Geoide: EGM80000  

k:  0.99986903 Ajust:Cap  

�:  41°  7'  1.5132'' Xarxa: Xarxa Topogràfica Municipal.  
�:  1°  14'  20.2416'' Tipus xarxa: Poligonal principal. 

Data Observació:  12/03/2013 Visuals: T_403, T_405, ARQ  
Zona Urbanística:  JAUME I-TABACALERA  

�

*Les bases topogràfiques estan sotmeses regularment a revisió i modificació. En conseqüència, la informació és només vàlida en la data de lliurament i es 
convenient actualitzar-la per a usos posteriors.  
 
** Es prega notificar al Servei de Topografia la desaparició de les bases topogràfiques.  (topografia.tgna@ajtgna.org ) 
 

 

 
 

                                         CROQUIS 

      Escala 1:500 

                                        SITUACIÓ 

                                                   
Escala 1:2000 

Descripció:  
Clau tipus "Geopunt" amb volandera gravada i 
autonumerada sobre  vorada. 



�

�

UTMX:  351998.705 m Projecció: UTM-31 T_405 
UTMY:  4553161.836 m Sistema de Referència: ETRS89 

H:  12.550 m Geoide: EGM80000  

k:  0.99986923 Ajust:Cap  

�:  41°  7'  2.6688'' Xarxa: Xarxa Topogràfica Municipal  
�:  1°  14'  17.9448'' Tipus xarxa: GPS triangulació 

Data Observació:  12/03/2013 Visuals: T_401, T_404, T_406, ARQ  
Zona Urbanística:  JAUME I-TABACALERA  

�

*Les bases topogràfiques estan sotmeses regularment a revisió i modificació. En conseqüència, la informació és només vàlida en la data de lliurament i es 
convenient actualitzar-la per a usos posteriors.  
 
** Es prega notificar al Servei de Topografia la desaparició de les bases topogràfiques.  (topografia.tgna@ajtgna.org ) 
 

 

 
 

                                         CROQUIS 

      Escala 1:500 

                                        SITUACIÓ 

                                                   
Escala 1:2000 

Descripció:  
Clau tipus "GEOPUNT" amb volandera gravada i 
numerada sobre vorada. 



�

�

UTMX:  352253.510 m Projecció: UTM-31 T_406 
UTMY:  4553134.089 m Sistema de Referència: ETRS89 

H:  12.798 m Geoide: EGM80000  

k:  0.99986830 Ajust:CAT 70260  

�:  41°  7'  1.938'' Xarxa: Xarxa Topogràfica Municipal  
�:  1°  14'  28.8888'' Tipus xarxa: GPS triangulació 

Data Observació:  12/03/2013 Visuals: T-0739, TAB_1, TAB_2, T_210, 

T_405, T_739, ARQ 
 

Zona Urbanística:  JAUME I-TABACALERA  

�

*Les bases topogràfiques estan sotmeses regularment a revisió i modificació. En conseqüència, la informació és només vàlida en la data de lliurament i es 
convenient actualitzar-la per a usos posteriors.  
 
** Es prega notificar al Servei de Topografia la desaparició de els bases topogràfiques.  (topografia.tgna@ajtgna.org ) 
 

 

 
 

                                         CROQUIS 

      Escala 1:500 

                                        SITUACIÓ 

                                                   
Escala 1:2000 

Descripció:  
Clau tipus "GEOPUNT" amb volandera gravada i 
numerada sobre vorada. 



�

�

UTMX:  352141.004 m Projecció: UTM-31 T_408 
UTMY:  4553043.681 m Sistema de Referència: ETRS89 

H:  3.788 m Geoide: EGM80000  

k:  0.99986871 Ajust:Cap  

�:  41°  6'  58.932'' Xarxa: Xarxa Topogràfica Municipal  
�:  1°  14'  24.1476'' Tipus xarxa: poligonal secundaria 

Data Observació:  14/03/2013 Visuals: A3, CR, M1  
Zona Urbanística:  JAUME I-TABACALERA  

�

*Les bases topogràfiques estan sotmeses regularment a revisió i modificació. En conseqüència, la informació és només vàlida en la data de lliurament i es 
convenient actualitzar-la per a usos posteriors.  
 
** Es prega notificar al Servei de Topografia la desaparició de les bases topogràfiques.  (topografia.tgna@ajtgna.org ) 
 

 

 
 

                                         CROQUIS 

      Escala 1:500 

                                        SITUACIÓ 

                                                   
Escala 1:2000 

Descripció:  
Clau tipus "Geopunt" amb volandera gravada i 
atonumerada sobre vorada. 



�

�

UTMX:  352296.252 m Projecció: UTM-31 T_739 
UTMY:  4553034.383 m Sistema de Referència: ETRS89 

H:  6.613 m Geoide: EGM80000  

k:  0.99986814 Ajust:Cap  

�:  41°  6'  58.734'' Xarxa: Xarxa Topogràfica Municipal  
�:  1°  14'  30.8076'' Tipus xarxa: GPS triangulació 

Data Observació:  12/03/2013 Visuals: T-0740, TAB_1, TAB_2, T_210, 

T_406, T_740, J2 
 

Zona Urbanística:  JAUME I-TABACALERA  

�

*Les bases topogràfiques estan sotmeses regularment a revisió i modificació. En conseqüència, la informació és només vàlida en la data de lliurament i es 
convenient actualitzar-la per a usos posteriors.  
 
** Es prega notificar al Servei de Topografia la desaparició de les bases topogràfiques.  (topografia.tgna@ajtgna.org ) 
 

 

 
 

                                         CROQUIS 

      Escala 1:500 

                                        SITUACIÓ 

                                                   
Escala 1:2000 

Descripció:  
Clau tipus "GEOPUNT" amb volandera gravada i 
numerada sobre vorada. 



�

�

UTMX:  352328.405 m Projecció: UTM-31 T_740 
UTMY:  4552849.710 m Sistema de Referència: ETRS89 

H:  5.900 m Geoide: EGM80000  

k:  0.99986803 Ajust:  

�:  41°  6'  52.7688'' Xarxa: Xarxa Topogràfica Municipal  
�:  1°  14'  32.3448'' Tipus xarxa: GPS triangulació 

Data Observació:  12/03/2013 Visuals: TAB_2, T_210, T_402, T_739, J2  
Zona Urbanística:  JAUME I-TABACALERA  

�

*Les bases topogràfiques estan sotmeses regularment a revisió i modificació. En conseqüència, la informació és només vàlida en la data de lliurament i es 
convenient actualitzar-la per a usos posteriors.  
 
** Es prega notificar al Servei de Topografia la desaparició de les bases topogràfiques.  (topografia.tgna@ajtgna.org ) 
 

 

 
 

                                         CROQUIS 

      Escala 1:500 

                                        SITUACIÓ 

                                                   
Escala 1:2000 

Descripció:  
Clau tipus "GEOPUNT" amb volandera gravada i 
numerada sobre vorada. 



�

�

UTMX:  352260.786 m Projecció: UTM-31 TAB_1 
UTMY:  4553093.691 m Sistema de Referència: ETRS89 

H:  6.866 m Geoide: EGM80000  

k:  0.99986827 Ajust:Cap  

�:  41°  7'  0.6312'' Xarxa: Xarxa Topogràfica Municipal  
�:  1°  14'  29.238'' Tipus xarxa: Poligonal secundaria 

Data Observació:  12/03/2013 Visuals: TAB_2, T_406, T_739, A1, A2  
Zona Urbanística:    

�

*Les bases topogràfiques estan sotmeses regularment a revisió i modificació. En conseqüència, la informació és només vàlida en la data de lliurament i es 
convenient actualitzar-la per a usos posteriors.  
 
** Es prega notificar al Servei de Topografia la desaparició de les bases topogràfiques.  (topografia.tgna@ajtgna.org ) 
 

 

 
 

                                         CROQUIS 

      Escala 1:500 

                                        SITUACIÓ 

                                                   
Escala 1:2000 

Descripció:  
Clau tipus "Geopunt" amb volandera gravada i 
atuonumerada sobre vorada. 



�

�

UTMX:  352292.710 m Projecció: UTM-31 TAB_2 
UTMY:  4553047.373 m Sistema de Referència: ETRS89 

H:  6.555 m Geoide: EGM80000  

k:  0.99986816 Ajust:Cap  

�:  41°  6'  59.1516'' Xarxa: Xarxa Topogràfica Municipal  
�:  1°  14'  30.6456'' Tipus xarxa: Poligonal secundaria. 

Data Observació:  12/03/2013 Visuals: A0, TAB_1, T_406, T_739, T_740  
Zona Urbanística:  JAUME I-TABACALERA  

�

*Les bases topogràfiques estan sotmeses regularment a revisió i modificació. En conseqüència, la informació és només vàlida en la data de lliurament i es 
convenient actualitzar-la per a usos posteriors.  
 
** Es prega notificar al Servei de Topografia la desaparició de les bases topogràfiques.  (topografia.tgna@ajtgna.org ) 
 

 

 
 

                                         CROQUIS 

      Escala 1:500 

                                        SITUACIÓ 

                                                   
Escala 1:2000 

Descripció:  
Clau tipus "Geopunt" amb volandera gravada i 
autonumerada sobre vorada. 


