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1.INTRODUCCIÓ 

 
L’estudi que tractem en aquest projecte consta de vàries fases. La primera, on és important obtenir 

una definició fidel del terreny ja que l'aixecament topogràfic resultant  s'utilitzarà com actualització 

de la base cartogràfica municipal i com a base topogràfica per tal de dur a terme un Pla Parcial del 

sector dins del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Aquest sector, anomenat com “Les 

Aymerigues”, és el tercer sector urbanístic més gran dels previstos al POUM de Terrassa i formarà, 

un cop conclòs, un nou barri per ell mateix degut a les seves característiques geogràfiques, dins la 

ciutat, acollint més de 4.000 famílies en zones residencials, una nova estació de ferrocarrils, hotels, 

col·legis, noves zones verdes, serveis, etc. 

La segona part arriba a banda de l’estudi topogràfic, on també ha calgut, dins del mateix projecte, 

un estudi exhaustiu de la delimitació de cadascuna de les finques que s’hi troben incloses, ja que a 

part dels problemes entre límits de les finques també era necessari saber la superfície exacte que 

tenia cada propietari, donat que alguns d’ells posseeixen més d’una finca dins el sector. A partir de 

les dades assignades a cadascú es farà un repartiment, un cop finalitzat el projecte d’urbanització, 

tant dels terrenys resultants com de les despeses per fer les obres necessàries posteriorment dins el 

sector. El plànol final serveix també per ajustar i actualitzar les bases de dades gràfiques i 

alfanumèriques que existeixen al Cadastre. 

En el Pla Parcial han col·laborat persones de diverses especialitats, tècnics com arquitectes, 

geòlegs,...,  advocats, etc., entre els quals jo tenia assignada les tasques de dur a terme aquest estudi. 
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2. RESUM 
 
El present treball consta de dues parts diferenciades. Per una banda s'ha realitzat un aixecament 

topogràfic de la zona a estudiar utilitzant tècniques fotogramètriques i la segona part, consistent en 

un estudi dels límits de les finques incloses a l'àmbit. 

En la part d’aixecament topogràfic hem portat a terme un pre-estudi del terreny, on s’ha reconegut 

l’àmbit. Sobre un mapa d’emplaçament hem marcat el límit que calia aixecar per tècniques 

fotogramètriques i s’ha encarregat el vol i la restitució a una empresa externa, fent per part nostra el 

suport dels punts de recolzament dels parells estereoscòpics amb GPS. Amb el plànol producte de la 

restitució s’ha dut a terme una edició segons els paràmetres que marcava la cartografia base 

municipal perquè fos concordant en tots els seus elements i estigués georreferenciada en el mateix 

sistema de coordenades. Un cop fet això s’ha acabat l’edició dels plànols fent una distribució de 

fulles segons escales i temes. 

L'estudi de finques és necessari ja que la informació de la qual es disposava era molt antiga i no 

estava adequadament actualitzada. S’han utilitzat diverses fonts d’informació com a punt de partida 

per elaborar un primer plànol, com són el Cadastre antic i actual, escriptures de les finques, el 

Plànol de la ciutat de 1930, etc., i d’acord amb la base topogràfica feta i una revisió acurada sobre el 

terreny s’ha aconseguit el plànol definitiu. Amb el plànol resultant de la distribució dels límits de les 

finques tenim les dades actualitzades sobre l'estructura de la propietat que forma aquest pla 

d'actuació, coneixent d'aquesta manera qui és el propietari de cadascuna de les finques, establint els 

seus límits dins del sector. 
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3. OBJECTIUS 

1.- Elaborar una cartografia correcta segons els paràmetres marcats per la cartografia base 

municipal per tal de fusionar-la i, alhora amb precisió per servir de base topogràfica, amb un alt 

nivell de detall, per l’elaboració posterior d’un pla urbanístic i reparcel·lació per part d’altres 

tècnics. 

2.- Aconseguir un plànol de distribució de les finques ubicades al sector que estigui actualitzat i 

sense  discrepàncies entre els límits entre cadascuna d’elles. 
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4.AIXECAMENT TOPOGRÀFIC PER RESTITUCIÓ 

FOTOGRAMÈTRICA. 

4.1. MARC DE REFERÈNCIA 
 

4.1.1 Sistema de Referència 

El sistema geodèsic de referència és el sistema oficial vigent al moment de l’inici del projecte. A 

Catalunya, el sistema de referència és l’anomenat ED50 (European Datum 1950), establert com a 

reglamentari del Decret 2303/1970 i constituït per: 

 El·lipsoide Internacional (Hayford, 1924) 

 Datum Potsdam (Torre de Helmert) 

Les cotes s’han de referir a la superfície definida pel nivell mitjà de la mar. A Catalunya, el sistema 

de referència es materialitza sobre el territori amb la Xarxa Geodèsica Utilitària de Catalunya, i és 

l’Institut Cartogràfic de Catalunya l’organisme responsable de construir-lo i conservar-lo i de 

determinar i distribuir les coordenades oficials dels seus vèrtexs.  

 

4.1.2 Origen de coordenades geodèsiques 

Les latituds són referides a l’equador i comptant positivament cap al nord, i les longituds, referides 

al meridià de Greenwich i comptant positivament cap a l’est. L’origen d’altituds és el nivell mitjà de 

la mar a Alacant. 

 

4.1.3. Sistema Cartogràfic de representació 

El sistema de representació plana és la projecció conforme Universal Transversa de Mercator 
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(UTM), establerta com a reglamentària pel Decret 2303/1970. 

 

4.1.4. Quadrícula 

La cartografia dur superposada una quadrícula d’1 dm de costat sobre el mapa, orientada com els 

eixos de coordenades propis de la representació cartogràfica i amb origen a l’inici de coordenades 

de la projecció.  

 

4.1.5 Elements a representar 

Es representen tots els elements de la zona cartografiada sempre que siguin identificables a escala, i 

els elements opcionals que s’especifiquin explícitament al contacte.  

 

4.1.6 Precisions 

4.1.6.1 Planimetria (E, N) – (X, Y) 

La posició planimètrica del 90% dels elements ben definits i recollits per fotogrametria no ha de 

diferir de la veritable en més de 0,2 mm a l’escala de la cartografia, i de 0,4 mm per al 10% restant. 

4.1.6.2 Relleu (z) 

En general, les altituds del 90% dels punts acotats no han de diferir de les veritables en més d’un 

quart de l’interval entre corbes de nivell, i el 10% restant no ho ha de fer en més de la meitat de 

l’interval. 

4.2. VOL FOTOGRAMÈTRIC 

 

4.2.1 Objecte del vol 

El vol té per objecte la cobertura estereoscòpica vertical de la zona a cartografiar respectant els 
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marges necessaris per garantir la qualitat geomètrica del producte final.  

 

4.2.2 Condicions generals 

4.2.2.1 Línies de vol 

Tota zona que es vol cartografiar s’ha recobert estereoscòpicament, utilitzant tantes passades o 

línies de vol com ha calgut. La direcció de les passades es determina en funció de la geometria de 

l’àrea que cal cartografiar i de la morfologia del terreny. Les correccions de rumb de l’avió entre les 

posicions de dos fotogrames consecutius al llarg de cada passada no són superiors a 3º. Els eixos de 

les passades contigües que hagin de ser paral·leles no formen un angle superior als 5º. 

4.2.2.2 Cobertura 

La cobertura longitudinal dels fotogrames ha de ser com a mínim del 60%, i la transversal, com a 

mínim del 30%. 

4.2.2.3 Escala 

L’escala aproximada dels fotogrames en els punts de cota mitjana és la 1:3500, amb una tolerància 

del ± 10%. 

4.2.2.4 Execució 

En el període d’execució s’ha assegurat el bon funcionament de tots els elements tècnics 

involucrats. La distància nadiral de cada fotograma ha sigut sempre inferior a 3º, i el vol 

fotogramètric es rebutjaria si més del 6% dels fotogrames no complissin aquesta condició. El vol, 

s'ha realitzat en el període diürn òptim per a la presa de fotografies, és a dir, quan l’alçada solar 

supera els 35º, volant en un dia clar en què l’atmosfera estava lliure de núvols, boires i boirines, i el 

vent era feble per tal que les turbulències fóssin mínimes.  

4.2.2.5 Informació complementària 

Cada fotograma porta les referències marginals necessàries per poder-ne fer una correcta 
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identificació: escala aproximada, número de passada i de fotograma, data i hora de vol. 

 

4.2.3 Sistemes 

4.2.3.1 Càmera mètrica 

Per obtenir les fotografies, s'ha utilitzat una càmera mètrica de precisió proveïda d’objectius amb 

distància focal aproximada de 150 mm i que permet obtenir fotogrames de 23 – 23 cm. 

La càmera disposava del certificat de calibratge emès abans dels dos anys de l’obtenció dels 

fotogrames. La càmera estava equipada amb un sistema per compensar el desplaçament de l’avió en 

la direcció de vol (FMC). 

4.2.3.2 Sistema de recepció GPS 

Per obtenir  suport aeri, simultàniament a la captura de les imatges s'enregistraren dades amb, 

almenys, dos receptors GPS de doble freqüència: l’un instal·lat a l’avió i sincronitzat amb la càmera 

mètrica, i l’altre, en una estació de referència. La distància màxima entre ambdós receptors no 

superava els 500 km. 

En la fase d’aerotriangulació, s’ha proporcionat el vector d'excentricitat (òfset) de l’antena del 

receptor amb una precisió de pocs centímetres, i també un arxiu amb el temps en què s’ha pres cada 

imatge.  

 

4.2.4 Imatges. 

4.2.4.1 Pel·lícula 

L’emulsió de la pel·lícula és de gra fi, ben contrastada i de sensibilitat pancromàtica del tipus 

utilitzat en fotogrametria, amb un poder de resolució, com a mínim, de 90 línies per mil·límetre.  

4.2.4.2 Suport 

El suport de l’emulsió és de material indeformable de tipus polièster i no ha experimentat, en cap 
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direcció, ni contraccions ni dilatacions irregulars superiors al 0,05% en condicions d’utilització 

normals. 

4.2.4.3 Negatius 

Els negatius estan exempts de taques, ombres, núvols, neu o densitats excessives que emmascarin la 

informació en un 95% de a superfície. Hi ha de constar, nítidament, les marques fiducials.  

Les densitats obtingudes dels negatius estan dins del rang següent: 

- densitat del suport (base + vel): 0,2 ± 0,1 

- densitat mínima (Dmin): 0,4 ± 0,1 

- densitat màxima (Dmax): 1,5 excepte en zones de reflexos, on es pot arribar a 2. Els 

negatius s’han d’ensobrar individualment i els sobres s’han d’agrupar per passades.  

4.2.4.4 Positius 

Els positius en paper, s’obtenen per contracte sobre paper fotogràfic blanc seminat llis, de densitat 

uniforme i exempt de defectes. 

4.2.5 Gràfic de vol 

Per tal de poder establir la situació relativa de cada fotograma, hi ha el gràfic del vol. Aquest gràfic 

s’ha dibuixat a escala 1:50 000, de manera que es pugui sobreposar als fulls oficials de l’esmentada 

escala. El gràfic constar dels eixos de totes les passades amb la numeració corresponent, el contorn 

del conjunt dels fotogrames i els centres de fotogrames indicant la numeració del primer i de l’últim 

de cada passada i els múltiples de cinc. Al gràfic, queden reflectits, com a referència, els nuclis 

urbans, les vies de comunicació, els cursos d’aigua i les línies de costa amb els topònims. A més, hi 

ha de figurar la designació del treball, les dades de la càmera, l’escala, la data del vol i el nom del 

contractista.  

 

4.3. Escombratge. 
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L’execució dels treballs fotogramètrics en format digital en qualsevol de les seves parts, s’ha de 

procedir a la digitalització, per mitjà d’un escàner fotogramètric de precisió, dels negatius.  

4.3.1. Característiques de l’escaner 

Per a la digitalització dels fotogrames, s'ha emprat un escàner fotogramètric d’alta resolució 

radiomètrica i geomètrica precisos, amb les característiques següents: 

Escàner pla amb una precisió millor de 3 micres d’error mitjà quadràtic. 

Amb 256 tons de gris per a imatges en blanc i negre, o per a cada component de color (vermell, 

verd i blau). 

Apte per a un rang de densitats d’entre 0,1D i 2D per al blanc i negre, i d’entre 0,2 i 3,5D per al 

color. 

Soroll radiomètric de prop de 0,03D per a pícsels de 10 micres. 

4.3.1.1 Ubicació 

L’equip està situat en una sala neta i amb unes condicions ambientals de temparetura i humitat 

controlades per evitar que es deteriorin negatius o diapositives i que apareguin gotes d’aigua a 

l’escàner. 

4.3.1.2 Calibratge 

L’escàner està calibrat geomètricament i radiomètricament amb la freqüència necessària, de manera 

que no introdueixi cap defecte del tipus bandejament, escacs, mal registre entre bandes de color o 

defectes causats per la compressió d’imatge que impedeixin la realització de les tasques 

fotogramètriques tradicionals o indueixin a confusió en la interpretació dels objectes. 

4.2.3.2. Imatges digitals 

Les imatges obtingudes han estat lliurades de taques, volves de pols, pèls i ratlles, i per això cal 

verificar i netejar si és necessari el material original. Totes les marques fiducials hi ha de ser 

visibles. 
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4.3.2.1 Resolució 

L’escombratge s'ha fet de manera que els nivells de grisos es generin proporcionalment a la densitat 

de la pel·lícula. La mida del píxel sobre el terreny és prou gran per garantir la identificació 

inequívoca dels elements més petits que es vol representar. 

 

4.4. SUPORT I AEROTRIANGULACIÓ. 
 

4.4.1 Suport 

El suport dels diferents blocs fotogramètrics consta del suport aeri cinemàtic i del suport 

fotogramètric (punts de camp). El primer consisteix en la determinació de les coordenades de 

l’antena en el moment de prendre les fotografies, i el segon, en l’observació dels punts de suport del 

terreny.  

4.4.1.1 Suport aeri cinematic 

El procés de les observacions GPS recollides des de l’avió i l’estació de referència, juntament amb 

les dades de sincronització del receptor embarcat i la càmera mètrica, proporciona les coordenades 

geocèntriques del centre de fase de l’antena del receptor mòbil en el sistema ED50 en l’instant en 

què s’ha pres cada fotograma amb una precisió relativa de 10 cm. 

Per calcular les coordenades del centre de projecció de cada fotografia a partir de les coordenades 

de l’antena, s’incorpora el vector excentricitat de l’antena (òfset) en el càlcul de l’aerotringulació.  

4.4.1.2 Suport fotogramètric 

Sobre els fotogrames es trien les ubicacions dels punts de suport tenint en compte la geometria del 

bloc fotogramètric, l’existència del suport aeri cinemàtic i les precisions requerides. Els punts de 

suport es fan coincidir amb elements del terreny que siguin estables i fàcilment identificables a les 

fotografies. El procediment per obtenir els punts de suport directament del terreny es descriu al Plec 
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d’especificacions tècniques per a l’observació i monumentació de punts de suport per a vols 

fotogramètrics; d’altra banda, també es poden emprar punts procedents de la base de punts de suport 

o d’altres projectes d’escala més gran sempre que siguin clarament identificables, que se’n 

garanteixi la precisió i que les coordenades de tots els punts de suport s’hagin obtingut a partir de 

vèrtexs d’un mateix ajust de la Xarxa Utilitària de Catalunya. 

Les precisions relatives dels punts de suport per a l'escala de vol (1:3500) és de 3 cm. 

 

4.4.2 Aerotringulació 

El mètode d’aerotringulació s’utilitza per obtenir els valors dels paràmetres d’orientació externa 

dels fotogrames a partir dels punts de suport i d’observacions efectuades en les imatges aèries amb 

estacions fotogramètriques digitals. 

4.4.2.1 Preparació i Observació 

Sobre cada imatge es tria almenys tres punts, ben distribuïts. Aquests punts s’observen a les imatges 

anterior i posterior (excepte a l’inici i al final de la passada). En cas que la identificació dels punts a 

les passades adjacents fos dubtosa, cal afegir-hi nous punts per assegurar el correcte enllaç entre 

passades. 

Les observacions fotogramètriques, es fan en estacions fotogramètriques digitals, amb una precisió 

nominal de 3 a 5 mm. 

4.4.2.2 Càlcul 

La determinació dels valors dels paràmetres necessaris per orientar els aparells estereoscòpics 

s’obtenen a partir de l’ajust d’una xarxa fotogramètrica pel mètode de feixos amb autocalibratge. 

El càlcul s’efectua amb un programa d’ajust que permet combinar observacions geodèsiques, 

fotogramètriques, GPS cinemàtiques, etc. 

4.4.2.3 Precisions 
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La mitjana de les desviacions estàndard dels punts d’aerotringulació no excedeix el 0,1‰ de 

l’alçada de vol sobre el terreny en planimetria, ni el 0,15‰ de l’alçada de vol sobre el terreny en 

altimetria. 

4.5. RESTITUCIÓ FOTOGRAMÈTRICA. 

 

4.5.1 Condicions generals 

En la restitució s’han emprat estacions fotogramètriques digitals o bé restituïdors de precisió amb 

codificadors per a la captura digital de la informació cartogràfica, així com també pantalles per a la 

visualització simultània a la captura de la minuta de restitució. El sistema gràfic de captura 

d’informació permet la superposició de les minutes a una base cartogràfica numèrica. 

4.5.1.1 Precisió dels restituïdors 

Els restituïdors emprats tenen les característiques tècniques necessàries perquè el producte 

cartogràfic final compleixi les toleràncies preestablertes.  

4.5.1.2 Precisió de l’orientació dels models estereoscòpics 

L’orientació dels models es fa a partir de la mesura dels punts de suport, la tolerància per als residus 

de tots els punts mesurats és, expressada en metres, del 0,15‰ del denominador de l’escala del 

mapa per a (X, Y), i del 0,15‰ de l’alçada de vol sobre el terreny per a (Z). 

4.5.1.3 Formació de les minutes 

El conjunt de les minutes, una per model estereoscòpics, forma una retícula tal que els punts 

perimetrals dels models adjacents són coincidents per tal de garantir la continuïtat dels elements. 

4.5.1.4 Resolució 

Per garantir el compliment de les precisions recollides a l’apartat 2.1.6, la mínima unitat de mesura 

utilitzada en el sistema gràfic de captura i edició de les dades és el mil·límetre. Si per raons 

tècniques esdevé necessari, s’ha de situar l’origen de coordenades digital en el punt (0, 4.000.000, 
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0). 

4.5.1.5 Planimetria 

La restitució planimètrica conté tots els detalls identificables en els fotogrames de vol en la seva 

posició exacta. Els elements amb una mida superior a 1 mm sobre el mapa, es capturen a escala, és 

a dir, amb la seva veritable dimensió.  

Els elements de mida inferior a 1 mm sobre el mapa, en canvi, es capturen com un símbol. 

4.5.1.6 Relleu 

El relleu es representa mitjançant corbes de nivell mestres, sobre les quals es retola l’altitud 

corresponent. A les zones planes cal augmentar el nombre de punts acotats. No hi han corbes 

intercalades. 

Dins del nucli urbà, es substitueixen les corbes de nivell per punts acotats en superfícies 

pavimentades, amb una profusió tan gran que es pot garantir la perfecta interpretació dels pendents 

existents. Es dona cota a tots els encreuaments de carrers, camins, vials, passos elevats (cota a dalt i 

a baix), i també a tots els detalls singulars. 

Escala de la cartografia Equidistància de les corbes Equidistància de les corbes mestres  

1:500 0.5 m 2 m 

 

4.6. REVISIÓ DE CAMP I EDICIÓ. 

 

4.6.1 Condicions generals 

La revisió de camp i l’edició és una etapa del procés d’elaboració més o menys complexa, segons 

les característiques del projecte. 

Cal tenir en compte que el producte obtingut de la restitució fotogramètrica, especialment en zones 
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urbanes, pot presentar deficiències com ara la restitució de terrasses, balcons, terrats i ràfecs com a 

línia de façana perquè l’oculten aquests elements; omissions dels elements no perceptibles en la 

fotografia i dels detalls ocults per ombres, projecció d’edificis, arbres o obstacles artificials o 

naturals; i també errors d’interpretació. I, a més, hi ha la informació toponímica, que principalment 

s’ha obtingut sobre el terreny. 

 

4.6.2 Mètode operatiu 

Les anotacions obtingudes en la revisió de camp s’han dibuixat sobre còpies a escala 1:500,  

destacant amb la màxima claredat tots els detalls i les mides. Si, a causa de la mida dels detalls, 

l’escala no permetia interpretar-los correctament, s'utilitzava, per evitar confusions, ampliacions a 

escales superiors. 

4.6.2.1 Captura de dades 

Primerament es senyalen als plànols els punts que són considerats fiables i que s’utilitzen com a 

punts de partida per prendre mesures sobre el terreny. 

 

Per defecte, els elements es determinen mitjançant distàncies a punts coneguts, clarament 

diferenciats i perfectament senyalitzats a la minuta. Si s’ha de donar distàncies a un element lineal 

(perpendicular des d’un punt), s’ha fet almenys des de dos punts diferents, que queden indicats a la 

minuta. Sempre que es podia, s’evitava l’ús d’elements obtinguts en la revisió de camp com a 

element de referència. 

Quan s’utilitzava un punt de revisió de camp com a element de referència, per exemple de la línia 

de façana, es donava la seva posició amb la mateixa precisió planimètrica que els punts obtinguts 

per fotogrametria. 

Les distàncies es mesuren sobre l’horitzontal, es donen en metres i amb un error màxim d’1 
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decímetre, i  no eren superiors als 100 metres fora del nucli urbà ni als 50 dins del nucli. Quan calia, 

s'encadenaven construccions geomètriques. 

La informació que es proporciona sobre els diferents elements és suficient per poder construir-los. 

Llevat dels casos en què explícitament un element es qualifiqui de digitalizable, la delineació sobre 

la minuta és  només orientativa i en cap cas no pot ser substitutiva d’informació paramètrica per a la 

construcció de l’element. 

L’alçada dels elements resultants de revisió de camp s’obté per interpolació de les alçades dels 

elements més propers obtingudes per restitució, excepte per als punts o elements que s’utilitzin com 

a referència, que es calculen emprant les tècniques adients per obtenir la precisió requerida. 

4.6.2.2 Determinació d’elements puntuals i símbols orientats 

Els elements puntuals es defineixin donant un sol punt. Els símbols orientats es defineixen donant 

un punt i un angle o dos punts; el primer punt, per col·locar-lo, i el segon, per determinar-ne 

l’orientació. 

4.6.2.3 Determinació d’elements rectilinis 

Un element rectilini es pot donar mitjançant els extrems del segment que el defineix, la prolongació 

d’un element revisat i correcte, indicant que és paral·lel a un element rectilini conegut i precisament 

a quina distància d’aquest element és situat, o bé indicant el punt d’intersecció amb un element 

rectilini i donant l’angle entre les dues rectes. Quan cal, s'adjunta un croquis, per evitar 

indeterminacions, i la distància o les distàncies des d’un o més punts coneguts. 

Si un element lineal és format per una sèrie de segments, cadascun dels segments es determina 

d’acord amb els criteris anteriors. 

4.6.2.4 Determinació d’elements curvilinis 

Els elements curvilinis es consideren, sempre que es pot, arcs de circumferència o un conjunt d’arcs 

de circumferència enllaçats.  
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a) Per fer-ne la comprovació es donen almenys tres punts, dos dels quals són els extrems de 

l’arc, i l’altre o altres estan distribuïts homogèniament al llarg de l’arc. 

b) Si l’arc es dibuixa de nou, es delinea, a més dels punts indicats anteriorment, l’element 

sobre la minuta de camp tan acuradament com sigui possible. Els punts donats són sempre 

punts revisats i correctes. 

c) Quan la línia no admet una classificació senzilla, per exemple arcs de corba que no siguin 

arcs de circumferència, s'indica, donant els punts necessaris per construir-la a partir d’un 

seguit d’arcs i es delinea, amb la màxima exactitud possible, sobre el full de camp per fer-ne 

posteriorment la digitalització. 

4.6.2.5 Determinació de superfícies 

En general, els elements superficials es defineixen mitjançant un polígon o una línia tancada 

formada per segments i/o arcs encadenats emprant els mètodes esmentats anteriorment. En casos de 

difícil accés, es poden definir amb una línia poligonal oberta. 

Quan la línia de tancament no admet una classificació senzilla, per exemple una superfície 

delimitada per un seguit d’arcs de corba que no siguin arcs de circumferència, el treball de camp, 

especialment en cas d’ocultació, es donn els punts necessaris per construir-la a partir d’un seguit 

d’arcs, i cal delinear sobre el full de camp amb la màxima exactitud possible el perímetre de la 

superfície en qüestió per fer-ne posteriorment la digitalització.  

4.6.2.6 Convencions a utilitzar en la representació de les dades 

La informació retornada és clara i llegible, tal que no emmascara altres dades del full i que la seva 

interpretació no ofereix cap dubte i, a més, és suficient per determinar-ne els elements. 

Per facilitar la localització de la informació de camp, s’ha de pintar per sobre de manera que no 

emmascari la informació. 

Quan la informació afegida dificulta la lectura del mapa, es posa una crida al lloc adient, i 
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l’esquema amb les mides es menciona en un marge del full o en fulls de paper blanc DIN A4. Tenint 

en compte que la informació afegida no serveix per discriminar elements amb característiques 

semblants, com ara línies de gruixos semblants, quan cal s’inclou un rètol per classificar l’element; 

per exemple: línia de contorn edificat, pati exterior, tancament de parcel·la, etc. 

Quan s’indica una distància, sempre es marca el punt revisat i correcte de partida amb una fletxa, el 

peu de la qual assenyala el punt de sortida, i la punta, el punt determinat. En el cas de moure un 

element, s’indica, sense cap ambigüitat, seguint la convenció següent: 

Si s'esborra un element puntual, s’encercla i es ratlla. Si això dificulta la lectura del full, s’encercla 

com abans i s’hi afegeix una crida (una lletra). Al marge del full es repeteix la crida i s’indica: 

“Esborreu l’element...”. 

Si s'esborra un element lineal, es marca amb dues ratlles paral·leles. Si cal repetir la simbologia per 

a més claredat, es fa. 

Quant això es fa sobre un costat d’un polígon, es considera que l’abast del símbol és d’aquest 

costat. Per tant, si s'esborra més d’un costat o tots, es repeteix el símbol sobre cada costat implicat. 

Dues ratlles, una a cada extrem, serveixen per delimitar el tros que s’ha d’esborrar. Si es canvia la 

línia OP per traslladar-la paral·lelament a la posició O’P’ o per modificar-ne un extrem, s’indica 

amb les dues ratlles que serveixen per assenyalar que OP no és correcta, tal com es mostra a la 

figura. 

 

 

 

 

 

4.6.3 Elements a revisar 

P P’ 

   0         0’ 
0 

P           P’ 
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Cal revisar tots els elements obtinguts per restitució fotogramétrica, especialment dins els nuclis 

urbans, a més, s'amplia el contingut de la minuta de restitució seguint les orientacions recollides en 

els paràgrafs següents. 

4.6.3.1 Informacions de caràcter no numèric 

Aquesta informació s'obté directament sobre el terreny o consultant altres fonts de dades. 

a) Es revisa la completesa de la xarxa urbana i incorporaren els noms d’avingudes, places i 

carrers i el números dels edificis. 

b) Es classifiquen les superfícies de la xarxa urbana en pavimentades i no pavimentades i 

s'indiquen amb els rètols (p) i (t), respectivament. Per defecte, es considera que les carreteres 

són pavimentades i que els camins són de terra. 

c) Es diferencien els noms dels diferents nuclis de població, barris i polígons industrials. 

d) A la minuta de restitució, també s'hi inclou els noms de la xarxa viària i hidrogràfica. 

4.6.3.2 Delineació d’edificis i de la xarxa viària associada 

a) Es fa un aixecament directe per topografia clàssica dels elements situats en zones d’ombra, 

oclusions o amb restitució errònia. 

b) Les façanes donades per restitució no s’utilitzen com a eixos de referència per a detalls 

annexos. La revisió s'inicia des d’un punt fotogramètricament fiable i que no s’hagi 

modificat. Una vegada revisades, es prenen com a elements de referència per subministrar 

altres informacions i distàncies. 

c) Es comproven els edificis i les construccions singulars i, si és necessari, es corregeix el 

treball fotogramètric proporcionant les dades suficients per a la correcta situació i delineació 

del perímetre de l’edifici o construcció. 

d) Es comproven les voreres i, si cal, es corregeixen i completen el treball de fotogrametria 

indicant-me l’amplada (distància a la façana) i les mesures necessàries per a la seva situació 
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i construcció. 

e) Malgrat que l’amplada de carrer no és un element físic representable, s’inclou en aquest 

apartat per la relació que té amb la delineació de façanes i voreres. En el treball de camp es 

mesura l’amplada (distància entre façanes) dels carrers tantes vegades com és necessari per 

fer la comprovació i la possible correcció del treball de fotogrametria. 

f) S'afegeixen les escales exteriors dels edificis.  
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5. CADASTRE I REGISTRE. 

5.1. CADASTRE. DEFINICIÓ. 
És un inventari, una font d'informació sobre els béns immobles, amb les seves característiques 

descriptives físiques, la titularitat dels mateixos, els seus usos, el seu valor i acostuma a ser la base 

sobre la qual es fonamenta el sistema fiscal que es projecta sobre la propietat immobiliaria. 

Disposar d'un bon cadastre és una necessitat indiscutible i arriba a ser un instrument de gran utilitat 

per a les Administracions Públiques i la societat en general, a més a més de complementar el marc 

de seguretat jurídica necessari per al tràfic immobiliari i el desenvolupament econòmic. 

El Cadastre es pot definir com un sistema d'informació del territori, que conté les dades físiques, 

jurídiques i econòmiques de tots els béns immobles. Se'l considera com una Base de Dades 

Immobiliària, al servei de totes les Administracions i del ciutadà. El seu objectiu és constituir un 

registre territorial, amb la finalitat de capturar informació, incorporar-li un valor afegit i distribuir-la 

i publicitar-la. 

 

Els elements d'aquesta definició múltiple, però conceptualment coincident, són: 

• Registre públic, que permet la consulta i certificació de les seves dades. 

• Coordinat amb els altres sistemes registrals, especialment amb el de la propietat. 

• De la totalitat dels béns immobles. 

• Continent les dades gràfiques (parcel·laris) i alfanumèrics (físics, econòmics i jurídics). 

• Suport de múltiples actuacions fiscals i econòmiques, com a Sistema d'Informació del 

Territori. 

El Cadastre té un objectiu material, el bé immoble, realitat física. Sobre aquestes bases, altres 
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sistemes registrals incorporen atributs que caracteritzen diversos aspectes d'aquesta realitat: usos 

(planificació territorial), intensitats d'ocupació (urbanisme), drets de propietat (registre de la 

propietat), valors (fiscalitat), requisits mediambientals, etc. El conjunt de tots ells delimita 

físicament l'objecte immobiliari i les característiques, els drets i els seus condicionants. El conjunt 

de tots ells atorga, a través de la seva publicitat al sistema econòmic, la seguretat jurídica 

imprescindible pel tràfic immobiliari i, conseqüentment, el desenvolupament econòmic, aminorant 

els costos d'oportunitat en les transaccions. 

 

El Cadastre defineix l'objecte, és a dir, fixa els límits de la cosa de tal forma que no pugui ser 

confosa amb una altra. Aquesta definició consta dels següents elements: 

• Identificació unívoca e inequívoca de la finca mitjançant l'assignació d'una única referència 

cadastral per a cada finca. 

• Localització, mitjançant la confecció i el manteniment de la cartografia cadastral. El 

Cadastre disposa de cartografia parcel·laria de tots els municipis del país, el que permet la 

identificació i localització de totes les parcel·les cadastrals. 

• Dimensions. El Cadastre disposa d'informació de superfícies de cada bé immoble, 

desagregades a nivell local, en el cas de finques urbanes, i a nivell de subparcel·la, en el cas 

de finques rústiques. 

• Característiques: 

▪ Físiques: qüalitat constructiva, any de construcció, estat de conservació, classe de 

cultiu, intensitat d'aprofitament, edificis agrícoles, etc. 

▪ Jurídiques: titular de les finques, si son d'un sol propietari o en règim de copropietat, 

coeficients de participació, etc. 
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▪ Econòmiques: valors cadastrals, de mercat, usos, altres indicadors. 

 

Definició segons la Llei espanyola del Cadastre Immobiliari 

Segons l'article primer d'aquesta Llei, el Cadastre es defineix com “registre administratiu, 

dependent del Ministeri d'Hisenda, en el que es descriuen els béns immobles rústics, urbans i de 

característiques especials tal i com es defineixen en dita Llei.” 

Així mateix, el punt segon de l'article complementa la definició amb la següent puntualització: 

“...estarà a disposició de les polítiques públiques i dels ciutadans que requereixin informació sobre 

el territori, en els terminis prevists...” 

5.2. L’OBJECTE CADASTRAL: EL BÉ IMMOBLE. 
El codi civil estableix que totes les coses que són o puguin ser objecte d’apropiació es considerin 

com bens mobles o immobles. Són bens immobles les finques i el que es troba unit inseparablement 

o es accessori destinat al seu servei, així com els drets sobre les mateixes. 

Les coses corporals amb una situació fixa en el espai, que no poden ser desplaçades o no ho siguin 

sense variar la seva naturalesa, seran bens immobles.  

El mateix codi, considera com bens immobles: 

- El sòl i el que hi hagi incorporat en ell  Així considera les terres, edificis, camins i 

construccions de qualsevol tipus adherides al sòl, els arbres i plantes, mines, pedreres, etc., i 

tot allò que estigui unit a un immoble de manera fixa, com els serveis i instal·lacions units 

de manera duradora a immobles, siguin construccions o instal·lacions industrials o d’algun 

altre tipus. 

- Aquells bens, mobles en si mateixos, al servei d’un immoble (bens immobles per 

destí)  Així considera estàtues i ornaments col·locats en els edificis, estancs de peixos i 
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d’altres granges d’animals, els dics i construccions destinades pel seu objecte a persistir 

fixos. 

- Les concessions administratives d’obres públiques o serveis, servituds y demés drets 

reals sobre immobles. 

El Cadastre pren com a base del seu interès els objectes jurídicament considerats com bens 

immobles, d’acord amb el Codi Civil. I estableix una classificació i diferenciació (Llei 39/1988 i 

Llei 48/2002) que té en diferents àmbits, entre bens immobles de naturalesa urbana i bens immobles 

de naturalesa rústica.  

Tenen la consideració de bens immobles de naturalesa urbana 

 El sòl urbà, el susceptible d’urbanitzar i l’urbanitzable (segons la pròpia classificació 

dels Plans d’Ordenació Urbana), els terrenys que disposin de vies pavimentades o voreres i 

comptin amb serveis públics (clavegueram, aigua, enllumenat i energia elèctrica), els 

terrenys ocupats per construccions de naturalesa urbana (per exemple les parcel·les on hi ha 

les construccions residencials en terrenys rústics). 

 Les construccions de naturalesa urbana.  

 Els edificis, qualsevol que sigui el seu us i localització, encara que 

siguin transportables i encara quant el terreny sobre el que es localitza no 

pertanyi al propietari de la construcció, les instal·lacions comercials i 

industrials semblants a les anteriors, com dics, molls de descàrrega. 

 Les obres d’urbanització i les que es realitzin bé per ús dels espais 

descoberts, tals com els recintes destinats a mercats, esports a l’aire lliure, 

instal·lacions esportives i estacionaments.  

Tenen la consideració de bens immobles de naturalesa rústica: 

 Els terrenys que no tinguin la consideració d’urbans segons la 
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definició anterior. 

 Les construccions de naturalesa rústica, com els edificis i 

instal·lacions de caràcter agrari, indispensables per al desenvolupament de 

les explotacions agrícoles, ramaderes o forestals i situats en terrenys rústics. 

5.3.CADASTRE. FINALITAT. 
En la pròpia definició del Cadastre està implícita la seva finalitat primària, que no és una altre que 

disposar d’un inventari i registre dels bens immobles d’un territori o país. Com a finalitat 

secundaria, s’ha de considerar qualsevol us del mateix que pugui derivar precisament de la 

disponibilitat d’aquesta informació, constituint un servei públic que cobreixi les necessitats 

bàsiques per a qualsevol país desenvolupat.  

Pels orígens de molts dels cadastres europeus, la primera finalitat derivada o us principal és la 

fiscalitat immobiliària, en la mida que, per a que un govern pugui imposar tributs sobre els bens 

immobles, necessita una correcta informació sobre els mateixos: identificació, situació, ús, valor, 

propietari, etc. Encara avui, la fiscalitat immobiliària basada en el Cadastre, és a dir, en la mera 

disposició dels bens, és un recurs important per a la financiació de les administracions públiques, 

especialment les d l’àmbit local.  

Però d’altres Cadastres europeus, així com d’altres molts països, tenen una orientació més jurídica, 

o bé, de recolzament (topogràfic, d’informació) als registres jurídics sobre la terra i la seva 

propietat. 

En qualsevol cas, ambdós usos del Cadastre són compatibles, donat que la seva finalitat és la de 

proporcionar informació, bé als poders públics, bé a la societat en general, sobre el territori i els 

immobles que sobre el mateix existeixen. 

Fonamentalment, el servei que el registre cadastral presta a la societat és la aportació de la 

informació relativa a: 
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La delimitació física i les característiques dels immobles 

La valoració econòmica dels mateixos 

Les avantatges derivades d’aquest servei es centren en la disminució dels costos de transacció que 

es presenten tant en el trànsit jurídic, com per la celebració de negocis jurídics, com en la demanda 

de la informació que precisen les Administracions Públiques, però també al sector privat, tant en la 

captura com en el manteniment de les dades territorials. El Cadastre és la font inicial i bàsica de la 

informació territorial. 

Una primera aproximació als múltiples usos del cadastre, a més a més dels mencionats, poden 

sintetitzar-se així: 

 En el tràfic jurídic immobiliari  el Cadastre aporta certificacions gràfiques i textuals dels 

bens immobles, per a l’atorgament d’escriptures públiques, coordinant-se amb la institució 

notarial i la registral de la propietat. 

 En l’ordenació del territori  el Cadastre subministra a les administracions locals la 

informació bàsica i l’estructura física de la propietat, per a la redacció dels instruments de 

plantejament i la confecció de les Bases de Dades corporatives municipals. 

 En la materialització dels aprofitaments urbanístics  el Cadastre garanteix la coordinació 

entre el sistema urbanístic i el fiscal, a l’assignar els valors necessaris per a les valoracions 

urbanístiques i expropiacions. 

 En el sector agrícola  donat que conté la informació necessària per a la confecció de 

diversos registres (vinícola, forestal, etc.). Així mateix permet als agricultors acreditar els 

cultius existents en les seves finques per a accedir a les diverses subvencions i ajudes 

públiques (programa PAC europeu, entre d’altres). 

 En la gestió de recursos naturals, i en el control del medi ambient  donat que facilita la 

informació de l’estructura d’usos, morfologia territorial, propietaris, etc., com a base sobre 
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la que suportar els sistemes de gestió de dit tipus de recursos, així com per a la confecció 

dels plans de protecció i gestió mediambientals.  

5.4. CADASTRE MARC LEGAL. 
El cadastre opera i queda conformat per el marc de la legislació vigent en cada país, la qual ha de 

definir el seu contingut, funcions, competències i relacions amb els ciutadans, titulars de bens, així 

com el posicionament de les diferents administracions públiques en la gestió, aplicació i 

competències en material cadastre. 

El marc legal compren, per altre part, no només aquelles normes o disposicions específicament 

orientades a la regulació del cadastre i qüestions relacionades, sinó també altres cossos jurídics amb 

transcendència en els àmbits jurídics dels drets de la propietat (codi civil, legislació urbanística), 

fiscals i tributaris (disposicions generals sobre fiscalitat i tributació), relacions amb l’administració 

(dret administratiu, protecció de dades, obligacions i drets ciutadans, etc.). 

Una esquematització de la tipologia de les disposicions legals que emmarquen la definició, 

funcions, competències i altres aspectes del Cadastre a Espanya ajudarà a comprendre la 

importància de l’estructura jurídica i legislativa en l que situa al cadastre, tant en les seves 

dimensions institucional com organitzatiu:  

 Definició i competències: 

 Legislació general 

 Gestió Cadastral 

 Inspecció cadastral de l’IBI 

 Organització 

 Col·laboració amb d’altres AAPP i coordinació interadministrativa 

 Obligacions formals dels ciutadans 

 Valoració urbana 
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 Cartografia 

 Disponibilitat i accés de dades 

 Coordinació cadastre – Registre  

 Gestió Tributaria de l’IBI i altres normes fiscals 

 Altres usos no fiscals del Cadastre  

 

5.4. REGISTRE. DEFINICIÓ I MARC LEGAL. 
El Registre de la propietat és una oficina pública, que depèn del Ministeri de Justícia, serveix per 

inscriure i donar publicitat a la propietat dels bens immobles i dels drets que recauen sobre aquests. 

La seva funció doncs, és portar els llibres oficials en els que consten totes les circumstàncies que 

afecten a les finques de la demarcació corresponent al citat registre. Aquestes circumstàncies són 

relatives a la propietat, càrregues, transmissions, notes marginals, etc. 

Cada registre té una demarcació territorial. Les inscripcions o anotacions s’han de fer en el registre 

que li correspongui segons la circumscripció territorial de les finques en qüestió.  

Quant una persona compra un habitatge, obligatòriament, s’ha de fer una consulta al Registre. Hem 

de saber el veritable propietari d’aquesta així com també les càrregues que pugui tenir la propietat.  

L'estat espanyol, ha estat pioner en la digitalització de les dades del Registre de la propietat, però 

encara avui, la seva consulta on-line no està del tot resolta.  

L’apunt registral és l’anotació mitjançant la qual es practica la inscripció d’un acte o negoci jurídic 

en el Registre de la Propietat. Existeixen diferents tipus d’apunts en el Registre de la Propietat: 

Apunt de presentació: que realitza el registrador quant se li presenten els documents, deixant 

constància de la data i la hora de presentació.  

Apunt d’inscripció: a través dels quals s’inscriuen en el Registre de la Propietat determinats títols. 

Són objecte d’inscripció en el Registre de la Propietat:  
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 Els títols en virtut dels quals es trasllada o es declara la propietat dels immobles o dels drets 

reals impostos sobre ells mateixos, així com els títols en virtut dels quals s’imposen 

determinades prohibicions disposar o alienar.  

 La hipoteca. 

 Els títols en que es constitueixin, reconeguin, transmetin, modifiquin o extingeixin drets 

d’usufructe, ús, habitatge, enfiteussis, hipoteca, censos, servituds i altres de qualsevol tipus 

real.  

 Els actes i contractes en la virtut de la qual s’adjudiquin a algú, bens immobles o drets reals, 

encara que sigui amb l’obligació de transmetre’ls a un altre d’invertir el seu import en un 

objecte determinat. 

 Les resolucions judicials en que es declara la incapacitat legal per administrar, l’absència, la 

mort i qualsevol altre per les que sigui modificada la capacitat civil de les persones en quant 

a la lliure disposició dels seus bens.  

 Els contractes d’arrendament de bens immobles, i els subarrendaments, cessions i 

subrogacions dels mateixos. 

 Els títols d’adquisició dels bens immobles i drets reals que pertanyin a l’Estat, o a les 

corporacions civils o eclesiàstiques. 

 Els bens immobles de domini públic.  

També s’inscriuran en el Registre aquests títols quant hagin estat atorgats en el país estranger, 

sempre que tinguin força a Espanya d'acord a les lleis, així com les executòries sentenciades per 

Tribunals estrangers a les que s’hagin de donar compliment a Espanya.  

Anotació Preventiva. S’utilitza per protegir un dret que encara no és ferm o una decisió d’origen 

judicial. Podran demanar l’anotació preventiva en el seus respectius drets: 

 El que demandi en el judici la propietat dels bens immobles o la constitució, declaració, 
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modificació o extinció de qualsevol dret real. 

 El que obtingui al seu favor manament d’embargament sobre bens immobles del deutor.  

 El que en qualsevol judici obtingui sentència executòria condemnant al demandat, la qual 

hagi d’endur-se a efecte per tràmits establerts per la Llei d'enjudiciament Civil.  

 El que, demandat en judici ordinari el compliment de qualsevol obligació, obtingui 

providències ordenant la prohibició de l’alienació de bens immobles.  

 El qual proposi demanda a fi d'obtenir resolució que declari la incapacitat legal per a 

administrar, l'absència, la defunció i qualssevol altres per les quals es modifiqui la capacitat 

civil de les persones quant a la lliure disposició dels seus béns. 

 Els hereus respecte del seu dret hereditari, quan no es faci especial adjudicació entre ells de 

béns concrets, quotes o parts indivises dels mateixos. 

 El legatari que no tingui dret, segons les lleis, a promoure el judici de testamentaria. 

 El creditor refaccionari, mentre durin les obres que siguin objecte de la refacció. 

 El que presenti en el Registre algun títol la inscripció del qual no pugui fer-se per algun 

defecte subsanable, per impossibilitat del Registrador, o quan aquest iniciï d'ofici el 

procediment de rectificació d'errors que observi en algun seient ja practicat. Principio del 

formulari. 

Nota marginal: serveixen per a donar notícia d'algun fet secundari al costat d'inscripcions i seients 

de presentació. 

Cancel·lacions: Les inscripcions s'extingeixen per la seva cancel·lació o per la inscripció de la 

transferència del domini o dret real inscrit a favor d'altra persona. Les anotacions preventives 

s'extingeixen per cancel·lació (al realitzar el Registrador un seient pel qual suprimeix l'anotació que 

es cancel·la), per caducitat (caducaran als quatre anys de la data de l'anotació mateixa, excepte 

aquelles que tinguin assenyalat en la Llei un termini més breu) o per la seva conversió en inscripció 
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(en aquest últim cas, per exemple, quan finalment, en virtut d'embargament, una persona es faci 

amb la propietat d'un immoble del deutor, haurà d'inscriure's la nova titularitat, cancel·lant-se 

l'anotació preventiva d'embargament).  
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6. SITUACIÓ GEOGRÀFICA I DESCRIPCIÓ DE L'ENTORN. 
 
L'àmbit del sector de l'estudi es troba a l'oest de la zona urbana de la ciutat de Terrassa. 

Ocupa una superfície de 39,44 hectàrees considerant-se així com el tercer Pla Parcial més gran de 

tota la ciutat. 

Es tracta d'un ampli terreny on hi han situades molt poques edificacions aïllades, alguns petits horts 

i en la seva major part zones antigues de cultiu avui en dia en estat erm, comunicades totes elles per 

una xarxa de camins transitables a peu i alguns en cotxe. 

El sector té un límit clar a l'est que és l'anomenat Transvassament de la Riera del Palau, construït a 

la dècada dels 60-70. El travessa, gairebé per la meitat la línia ferroviària Saragossa-Barcelona de la 

companyia Renfe. A la banda oest limita amb el terme municipal de Viladecavalls i al nord queda 

tancat per la carretera que porta al barri de Sant Miquel de Gonteres, antic camí ral que comunicava 

Terrassa i Vacarisses. 
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7. DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE. 

 
El primer pas és la identificació del sector a estudiar en un plànol de l'emplaçament1

A partir d'un mapa a escala 1:50000  i una ortofoto

 familiaritzant-

nos amb la zona, observant els accessos i els punts geodèsics més propers i de fàcil accés sobre el 

terreny. 

2

Un cop realitzat el vol ens proporcionen un joc de fotografies

 marquem els límits de la zona a estudiar. 

Aquests documents els hi fem arribar a una empresa de restitució fotogramètrica que ens efectua el 

planejament de vol i fa la pressa de fotografies aèries a escala 1:3500 apropiada per aconseguir la 

representació final a escala del plànol 1:500. 

3

                                                   
1 Veure mapa d’emplaçament pàgina següent.  
2 Veure Ortofoto 
3 Veure les 5 fotografies aèries següents 

, cinc unitats, a sobre de les quals 

marquem, punxant amb una agulla i encerclant amb llapis gras, els punts necessaris escollits. 

Aquests punts els identifiquem al terreny i prenem les seves coordenades amb el GPS en camp, a on 

fem també la ressenya de cada punt. 
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Mapa d’emplaçament 1 
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Ortofoto 2 



UPC -EPSEB                                PFC – Xavier Blanco Sánchez 

Enginyeria Tècnica en Topografia  38 
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Per aconseguir encaixar el plànol amb la cartografia municipal existent es pren com a comprovació 

de les coordenades que obté el GPS els vèrtex geodèsics municipals amb coordenades UTM 

revisant que donen el mateix valor. Els vèrtexs més utilitzats han sigut: 

• VT 692 (rotonda del Pont de Vacarisses):  

▪ X= 416.458,680 m 

▪ Y= 4.602.271,775 m 

▪ Z= 305,129 m 

• VT 735 (intersecció del carrer Milans del Bosch amb el carrer Viladecavalls): 

▪ X= 416.419,895 m 

▪ Y= 4.602.345,546 m 

▪ Z= 313,177 m 

En total s'han pres setze punts, cadascun amb la seva ressenya i 

coordenades UTM. 

Aquestes fotografies marcades juntament amb les ressenyes dels 

punts s'envien a l'empresa de restitució perquè faci el tractament 

informàtic adequat i pugui obtenir el plànol del terreny per 

restitució fotogramètica dels parells estereoscòpics. 

 

 

Un cop finalitzat aquest producte ens envien el resultat en format 

digital (dibuix CAD), tal i com es pot veure a la imatge del costat, 

i passem a efectuar la revisió de camp, que consisteix a recòrrer  el terreny amb els plànols, on 
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1.543,56 m²

6.812,51 m²
13.558,70 m²

10.135,89 m²

10.340,99 m²

6.630,99 m²

361,51 m²

6.109,42 m²

15.819,62 m²

19.218,49 m²
6.889,96 m²

8.880,69 m²

2.895,95 m²

3.755,82 m²

4.914,30 m²
577,99 m²203,22 m²

1.467,79 m²

2.095,07 m²

3.146,83 m²

379,40 m²

3.544,71 m²

13.229,80 m²

3.341,43 m²

4.927,38 m²

6.929,89 m²

363,41 m²

1.505,64 m²

3.413,76 m²

1.371,66 m²

1.255,21 m²

65,78 m²

2.069,51 m²

Fca. 6208

Fca. 2841-N

Fca. 99036

Fca. 6995

Fca. 16815-N

Fca. 21-N

Fca. 863-N

Fca. 898

Fca. 9950-N
Fca. 209-N

Fca. 17905-N

Fca. 16556-N

Fca. 965

Fca. 2409

Fca. 10951

4.955,14 m²

9167

100

201

103

104

111

109

108

83

87

159

158
115

114

112

118

119

166

182

157

Fca. 13428-N

2464-N

2.965,30 m²

186

7.486,88 m²
Fca. 2250-N

Fca.97018

4.028,62 m²
171

Fca. 926

176

2.879,78 m²

Fca. 2465-N

Fca. 267-N

206

205

204

Fca. 13410-N

Fca. 93710

Fca. 98181

86

110

Fca. 1554-N

105

Fca. 1954-N

207

106

107

Fca. 267-N

113

9501

116

Fca. 918-N

Fca. 6705-N

161

Fca. 9940-N

186

Fca. 1310-N

162

189 9504

9603

Fca. 2033-N

Fca. 11348-N

Fca. 11348-N

Fca. 11348-N

Fca. 9890-N

117

121

122

155

154

9512

156

53

170

168

Fca. 2753-N

167

169

Fca. 104

101

23.912,51 m²

3.778,18 m²

4.132,30 m²

8.704,89 m²

7.743,80 m²

10.138,96 m²

3.975,92 m²

8.688,55 m²

2.480,04 m²

5.190,86 m²

5.742,23 m²

7.157,33 m²

6.478,89 m²

6.286,70 m²

12.480,24 m²

6.600,87 m²

1.886,53 m²

4.436,74 m²

1.025,56 m²

1.213,32 m²

680,45 m²

305,15 m²

194

911,00 m²

685,64 m²

1.270,78 m²

1.365,70 m²

1.792,84 m²

1.507,10 m²

1.218 m²

355,06 m²

Fca. 2465-N
1.568,20 m²

Fca. 267-N

18.090,42 m²

522,48 m²

948,48 m²

5.080,78 m²

11.484,15 m²

5.176,01 m²

9.240,08 m²

23.955,94 m²

258,90 m²

195,75 m²

518 m²

444,20 m²

2.130,31 m²

Fca. 90139

264,27 m²

busquem possibles discrepàncies amb la realitat, omissions per culpa d'ombres a les fotografies, 

comprovacions de distàncies, com per exemple edificacions, etc., i revisem la toponímia. Prenem 

notes in situ i destaquem les discrepàncies sobre el mateix plànol, a més a més, a les zones 

necessàries efectuem l'aixecament per topografia clàssica per complimentar els buits d'informació. 

 

Amb totes les dades revisades i actualitzades elaborem 

gràficament amb el programa de CAD el plànol topogràfic 

definitiu. Aquest plànol es dibuixa segons els paràmetres i 

configuracions de la cartografia base municipal de Terrassa 

(blocs, estils de línia, capes d'informació, colors, etc.) per tal 

d'afegir-la als seus arxius i poder-la fusionar totalment 

encaixada.  

 

La segona part és aconseguir un plànol on es facin 

constar les diferents finques incloses al sector de l'estudi. 

 

 

Tenim com a base el plànol topogràfic, sobre el qual 

anem grafiant els límits de cadascuna de les finques 

prenent com a referència gràfica tots els elements 

possibles que tenim a l'abast com són: 
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• Plànol de la ciutat de 1930. (Gerència Municipal d'Urbanisme de Terrassa). 

• Plànol cadastral de 1900. (Direcció General del Cadastre), que podem veure als annexos. 

• Certificació de la línia de delimitació entre els termes municipals de Terrassa i 

Viladecavalls. (Institut Cartogràfic de Catalunya). Aquest certificat ens proporciona les 

coordenades, en el mateix sistema de referència UTM, de quatre fites que composen 

l'al·lineació del límit entre els dos termes que afecta al sector que estudiem. 

• Parcel·lari cadastral actual. (Oficina Virtual del Cadastre).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Còpies de les escriptures de cadascuna de les finques. 



UPC -EPSEB                                PFC – Xavier Blanco Sánchez 

Enginyeria Tècnica en Topografia  46 

Exemple de descripció d’una finca contingut a la seva escriptura de propietat (D’igual manera que 

en el Registre de la Propietat): 
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Un cop obtingut fet el primer esboç fem la comprovació de la superfície resultant de cadascuna de 

les finques amb la superfície registral, és a dir, el valor numèric de la superfície inscrita al registre 

que prové de les escriptures de compravenda i propietat de les finques. En la totalitat de les finques 

es produeix un decalaix més o menys 

important. Per solucionar aquest decalaix 

reajustem els límits intentant que 

coincideixin amb elements o límits 

existents al terreny, com talussos, 

tanques, etc., intentant no alterar el valor 

de la seva superfície o fent que sigui 

mínim el desajust.  

Amb aquest criteri acabem el plànol de 

distribució de finques i resulta el quadre 

de diferències següent on consta cada 

finca amb el comparatiu de les 

superfícies.  
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PARCEL·LA SUPERFICIE M2 SUPERFICIE 
REGISTRE SUPERFICIE FINAL 

Cadastre - Final Registre - Final 
% VAR. 

CAD/FINAL 
% VAR. 

REG./FINAL 
                      

83    
                       

4.829,00    
              

3.778,18    
                                

3.736,63    
-                       

1.092,37    
-                      

41,55    
-                

29,23    
-                     

1,11    
                      

86    
                          

520,00    
                   

65,78    
                                     

82,92     (DINS SECTOR)        

                      
87    

                     
21.954,00    

            
23.912,51    

                              
23.888,27    

                         
1.934,27    

-                      
24,24    

                   
8,10    

-                     
0,10    

                    
100    

                       
2.493,00    

              
3.975,92    

                                
4.487,87    

                         
1.994,87    

                     
511,95    

                 
44,45    

                    
11,41    

                    
101    

                       
2.752,00    

              
2.069,51    

                                
2.069,51    

-                          
682,49                                 -      -                

32,98                              -      

                    
103    

                       
3.201,00    

              
1.568,20    

                                
1.568,20    

-                       
1.632,80                                 -      -              

104,12                              -      

                    
104    

                       
7.841,00    

              
7.743,80    

                                
8.748,28    

                            
907,28    

                  
1.004,48    

                 
10,37    

                    
11,48    

                    
105    

                          
448,00    

                 
363,41    

                                   
363,41    

-                            
84,59                                 -      -                

23,28                              -      

                    
106    

                       
3.848,00    

              
4.927,38    

                                
3.810,69    

-                            
37,31    

-                 
1.116,69    

-                  
0,98    

-                   
29,30    

                    
107    

                       
4.262,00    

              
3.341,43    

                                
4.133,99    

-                          
128,01    

                     
792,56    

-                  
3,10    

                    
19,17    

                    
108    

                       
5.267,00    

              
4.132,30    

                                
5.013,40    

-                          
253,60    

                     
881,10    

-                  
5,06    

                    
17,57    

                    
109    

                       
7.346,00    

              
8.704,89    

                                
8.704,89    

                         
1.358,89                                 -                       

15,61                              -      

                    
110    

                     
13.772,00    

            
13.229,80    

                              
14.018,92    

                            
246,92    

                     
789,12    

                   
1,76    

                      
5,63    

                    
111    

                       
4.062,00    

              
4.436,74    

                                
2.246,70    

-                       
1.815,30    

-                 
2.190,04    

-                
80,80    

-                   
97,48    

                    
112    

                       
1.362,00    

              
1.886,53    

                                
2.639,23    

                         
1.277,23    

                     
752,70    

                 
48,39    

                    
28,52    

                    
113    

                       
4.026,00    

              
3.544,71    

                                
3.382,85    

-                          
643,15    

-                    
161,86    

-                
19,01    

-                     
4,78    
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114    

                       
5.098,00    

              
5.190,86    

                                
4.564,43    

-                          
533,57    

-                    
626,43    

-                
11,69    

-                   
13,72    

                    
115    

                       
5.866,00    

              
5.742,23    

                                
5.742,23    

-                          
123,77                                 -      -                  

2,16                              -      

                    
116    

                       
2.515,00    

              
3.146,83    

                                
2.582,95    

                              
67,95    

-                    
563,88    

                   
2,63    

-                   
21,83    

                    
117    

                       
1.949,00    

              
2.095,07    

                                
1.951,80    

                                
2,80    

-                    
143,27    

                   
0,14    

-                     
7,34    

                    
118    

                       
6.980,00    

              
7.157,33    

                                
7.157,33    

                            
177,33                                 -                         

2,48                              -      

                    
119    

                       
7.111,00    

              
6.478,89    

                                
6.495,52    

-                          
615,48    

                       
16,63    

-                  
9,48    

                      
0,26    

                    
121    

                       
3.183,00    

              
1.467,79    

                                
1.364,58     (DINS SECTOR)                                -      

                    
122    

                     
11.644,00    

              
3.755,82    

                                
3.755,82     (DINS SECTOR)                                -      

                    
152    

                     
23.992,00    

            
23.900,00    

                                
1.978,19     (DINS SECTOR)                                -      

                    
153    

                     
38.436,00    

            
15.819,62    

                              
14.858,90    

-                     
23.577,10    

-                    
960,72    

-              
158,67    

-                     
6,47    

                    
154    

                       
5.537,00    

              
6.630,99    

                                
5.657,70    

                            
120,70    

-                    
973,29    

                   
2,13    

-                   
17,20    

                    
155    

                       
5.520,00    

              
6.109,42    

                                
6.001,24    

                            
481,24    

-                    
108,18    

                   
8,02    

-                     
1,80    

                    
156    

                     
18.540,00    

            
19.218,49    

                              
18.768,01    

                            
228,01    

-                    
450,48    

                   
1,21    

-                     
2,40    

                    
157    

                     
11.296,00    

              
8.688,55    

                                
8.744,15    

-                       
2.551,85    

                       
55,60    

-                
29,18    

                      
0,64    

                    
158    

                       
6.302,00    

              
6.286,70    

                                
6.786,49    

                            
484,49    

                     
499,79    

                   
7,14    

                      
7,36    

                    
159    

                     
12.343,00    

            
12.480,24    

                              
13.382,47    

                         
1.039,47    

                     
902,23    

                   
7,77    

                      
6,74    

                    
161    

                       
8.558,00    

              
8.880,69    

                                
9.193,52    

                            
635,52    

                     
312,83    

                   
6,91    

                      
3,40    

                    
162    

                       
6.996,00    

              
6.889,96    

                                
7.448,45    

                            
452,45    

                     
558,49    

                   
6,07    

                      
7,50    

                    
164    

                       
6.853,00    

              
6.812,51    

                                
6.843,82    

-                              
9,18    

                       
31,31    

-                  
0,13    

                      
0,46    
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166    

                       
4.951,00    

              
6.600,87    

                                
6.762,84    

                         
1.811,84    

                     
161,97    

                 
26,79    

                      
2,39    

                    
167    

                       
4.454,00    

            
10.340,99    

                              
10.617,43    

                         
6.163,43    

                     
276,44    

                 
58,05    

                      
2,60    

                    
168    

                       
5.196,00    

              
4.955,14    

                                
4.961,88    

-                          
234,12    

                         
6,74    

-                  
4,72    

                      
0,14    

                    
169    

                       
7.678,00    

            
10.135,89    

                              
10.135,89    

                         
2.457,89                                 -                       

24,25                              -      

                    
170    

                       
6.032,00    

            
13.558,70    

                              
13.558,70    

                         
7.526,70                                 -                       

55,51                              -      

                    
171    

                       
4.709,00    

              
4.028,62    

                                
4.028,62     (DINS SECTOR)                                -      

 2250-N                         
7.498,00    

              
7.486,88    

                                
6.917,04    

-                          
580,96    

-                    
569,84    

-                  
8,40    

-                     
8,24    

                    
176    

                       
2.879,78    

              
2.879,78    

                                
3.230,16    

                            
350,38    

                     
350,38    

                 
10,85    

                    
10,85    

                    
182    

                       
2.150,00    

              
2.480,04    

                                
2.480,04    

                            
330,04                                 -                       

13,31                              -      

 186-1                         
1.665,00    

              
2.965,30    

                                
2.901,65    

                         
1.236,65    

-                      
63,65    

                 
42,62    

-                     
2,19    

 186-2                         
1.665,00    

              
2.965,30    

                                
2.901,65    

                         
1.236,65    

-                      
63,65    

                 
42,62    

-                     
2,19    

                    
189    

                       
2.493,00    

              
4.914,30    

                                
4.901,66     (DINS SECTOR)                                -      

                    
194    

                       
1.123,00    

              
1.505,64    

                                
4.089,51     (DINS SECTOR)                                -      

                    
201    

                     
12.490,00    

            
10.138,96    

                                
8.648,53    

-                       
3.841,47    

-                 
1.490,43    

-                
44,42    

-                   
17,23    

                    
204    

                       
1.646,00    

              
3.413,76    

                                
2.624,93     (DINS SECTOR)                                -      

                    
205    

                          
705,00    

              
1.371,66    

                                
1.372,25    

                            
667,25    

                         
0,59    

                 
48,62    

                      
0,04    

                    
206    

                       
1.191,00    

              
1.255,21    

                                
2.177,91    

                            
986,91    

                     
922,70    

                 
45,31    

                    
42,37    

                    
207    

                       
7.450,00    

              
6.929,89    

                                
7.450,00                                       -                           

520,11                           -                            
6,98    

                 
9.501    

                          
372,00    

                 
379,40    

                                   
396,88    

                              
24,88    

                       
17,48    

                   
6,27    

                      
4,40    
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9.504    

                          
387,00    

                 
577,99    

                                   
447,26    

                              
60,26    

-                    
130,73    

                 
13,47    

-                   
29,23    

                 
9.512    

                          
399,00    

                 
361,51    

                                   
501,77    

                            
102,77    

                     
140,26    

                 
20,48    

                    
27,95    

 RENFE                       
16.255,41    

            
11.484,15    

                              
12.649,54    

-                       
3.605,87    

                  
1.165,39    

-                
28,51    

                      
9,21    
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8.EQUIPS DE MESURA UTILITZATS. 

GPS Trimble R7 VRS 

És un sistema RTK combinat amb la tecnologia de Trimble GPS i 

controlador basat en el sistema Pocket PC. 

Combina una  freqüència dual al receptor GPS (L1+L2) de 24 

canals. Accés a xarxes VRS mitjançant GPRS. 

Precisió centimètrica  1 cm +1 ppm amb eliminació virtual de l'efecte “multipath”. 

Utilitzant un sol receptor RTK “rover”  amb l’actual sistema basat en correccions via GPRS de 

l’Institut Cartogràfic de Catalunya, el GPS R7 s'ha pogut utilitzar per realitzar posicionaments de 

bases, controls, topografia, vialitat, i taquimetria catastral per tota la superfície del sector.  

Estació total Trimble S6 DR300+ 

Amb tecnologia MultiTrack, que combina un seguiment passiu amb un 

identificador d’objecte actiu. 

Tecnologia “servoasistida” MagDrive de control molt fi amb punteries 

precises. 
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Instrument sense cables i mòbil robòtic. 

La seguretat de precisió Surepoint corregeix automàticament la precisió de posicionament de 

l’instrument contra possibles enfonsaments de l'aparell al terreny, vibracions i manipulacions que 

puguin afectar a l'equip durant l'estacionament. 

La tecnologia de reflexió directe (DR) de Trimble permet mesurar sense prisma inclòs en distàncies 

molt llargues. 

Òptica coaxial en cercle directe o cercle invers apuntant tant directament com amb el seguiment del 

prisma, l'estació mesura exactament el que observa. 

Precisió angular = 10 mgon (desviació estàndard nominal basada en la norma DIN18723). 

Precisió en el distànciòmetre = 2 mm +- 2 ppm. 

Col·lector de dades amb memòria interna. 
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Leica DISTOTM lite 5 

Metro làser. Permet mesurar distàncies, superfícies i volums des de 0,3m fins  a 

200m. És un instrument compacte i portàtil. 

Es pot mesurar còmodament des de qualsevol cantó de l’instrument, té 

calculadora incorporada, possibilitat de muntar-lo en trípode i amb indicador 

d’alineació per a marcar punts. 

Precisió de mesura: ± 3 mm. 
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9. CONCLUSIONS. 
 

Un estudi topogràfic de la màxima fidelitat  i actualitzat és sempre molt important a l'hora de tenir 

una bona base i ser el punt de partida del qual arrencar qualsevol projecte urbanístic ja que d’ell 

depèn l’exactitud de l’implantació posterior. Per realitzar-ho cal utilitzar tots els mitjans disponibles 

per fer-ho possible amb la màxima precisió. Així que, una vegada aconseguit el plànol resultant  de 

les tècniques fotogramètriques és molt important efectuar una revisió de camp exhaustiva trepitjant 

el terreny in situ amb els plànols obtinguts a la mà i completar-ho amb les dades exactes. 

Aquesta és una feina laboriosa però que emprant els mètodes i processos adequats es pot aconseguir 

en més o menys temps. 

El treball per aconseguir un encaix entre les finques és més complicat. Les fonts d’informació 

inicials amb les que contem no tenen prou exactitud en tots els casos o s’han produït canvis amb el 

pas del temps sobre el terreny que no han sigut degudament documentats. D’aquesta forma la 

realitat actual ja no coincideix amb  alguns documents que, per diferents causes, no han estat 

actualitzats. 

Així hem aconseguit trobar un encaix de finques a base d’una feina d’investigació, on ens acabem 

trobant amb casos en els que el resultat final difereix bastant, més del desitjable, respecte a les 

dades de partida. 

Per tant, el més desitjable hagués sigut trobar-me una coordinació de dades, que no existeix 

actualment, entre Cadastre i Registre de la Propietat, on el Cadastre fes la funció de documentació 

gràfica del Registre de la Propietat. 

Un supòsit ideal seria aconseguir que totes les escriptures de propietat portessin annexat el seu 

document cadastral corresponent. D’aquesta manera, en cas de possibles discrepàncies, seria molt 
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important esbrinar i aclarir els problemes abans de registrar, amb dubtes, un document tant 

important com és una escriptura de propietat d’un bé immoble. 

En conclusió podem dir, que la realització de l’aixecament topogràfic ha estat assolida segons els 

objectius, sense cap més problema que els propis d’una feina d’aquest estil però que, per arribar a 

obtenir el plànol definitiu de finques em tingut molts problemes amb la informació original. Sense 

deixar d’arribar a aconseguir la nostra finalitat si ens quedem amb el dubte de si aquest plànol final 

és el millor dels resultats possibles. 
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11. CONTINGUT DEL CD. 
 

− Memòria del Projecte Final de Carrera. 

− Fotografies aèries del sector. 

− Plànols del cadastre antic. 

− Plànols del projecte: 

1. Aixecament topogràfic en detall. (13 fulles DIN-A3 a escala 1:1000) 

2. Aixecament topogràfic en general. (1 fulla DIN-A a escala 1:4000) 

3. Estructura de les finques. (1 fulla DIN-A a escala 1:4000)  

4. Solapament de l’estructura de les finques amb el topogràfic. (1 fulla DIN-A a 
escala 1:4000) 
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12. ANNEXOS. 
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