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RESUM 

 

El projecte té com a finalitat la millora del camí que uneix la població de Molins de Rei amb el restaurant 

de Can Tintorer. Aquest camí forma part del parc natural de Collserola i és molt utilitzat per accedir amb 

cotxe fins al restaurant i a l’hípica del Bosc que hi ha al costat seu; com també per molts usuaris del parc 

natural ja sigui per passejar-hi a peu, bicicleta o cavall. L’objectiu del projecte és donar solució als 

problemes que presenta el camí com són passos estrets per a l’encreuament de dos vehicles juntament 

amb un camí pedregós i polsegós. 

Per donar solució a les diferents problemàtiques es realitza un estudi del camí. En primer lloc s’observa 

la traça del camí, situant en la millor ubicació possible les bases a les quals donem coordenades a partir 

d’observacions GPS i que ens serveixen de recolzament per a la realització de la poligonal. 

Posteriorment es realitza l’aixecament topogràfic a escala 1:500 de tot el camí obtenint el model digital 

del terreny que permet estudiar la nova traça. 

Pel càlcul en post-procés de les observacions GPS s’ha emprat el software Leica GeoOffice. Per al càlcul 

de les toleràncies i de les bases de la poligonal en coordenades UTM s’ha emprat Microsoft Excel. Amb 

Autocad i MDT realitzem la radiació dels punts i obtenim el model digital del terreny que ens serveix de 

base per al projecte de millora del camí. 

Acabada la primera part del projecte, la presa de dades i la seva interpretació, la segona part del projecte 

busca millorar la traça del camí existent i fer un estudi de l’impacte que pot tenir el projecte sobre el 

parc. Al tractar-se d’un camí no existeix una normativa especifica, per la qual cosa s’utilitza de forma 

lògica la normativa per carreteres i la diferent bibliografia sobre camins. 
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1. INTRODUCCIÓ 
1.1  Objectius 

El principal objectiu del projecte és posar en pràctica els coneixements adquirits al llarg de la carrera 

d’Enginyeria Tècnica Topogràfica, des dels mètodes més clàssics en el càlcul de poligonals als més 

moderns com són l’ús dels GPS, per a la realització d’un aixecament topogràfic. L’alumne també ha de 

ser capaç de donar solució als problemes que presenta el projecte aplicant nous conceptes no adquirits a 

la carrera però necessaris per al seu correcte desenvolupament.  

 

Figura 1. Àmbit d’actuació. Font: Google Maps 

La millora del camí és una reivindicació dels usuaris de la via però sobretot dels propietaris dels dos 

negocis que trobem a la part del dalt del camí, el restaurant de Can Tintorer i la hípica del Bosc, els quals 

necessiten una via amb les millors condicions possibles per als seus clients. El trànsit de vehicles 

augmenta considerablement els caps de setmana, festius i en èpoques de vacances escolars per arribar 

fins els dos negocis. Els mesos més calorosos i secs es forma molta pols als camins, i el pas dels vehicles 

implica que s’aixequi molta pols, cosa que molesta molt als usuaris no motoritzats del camí i perjudica la 

fauna i flora del parc. El trànsit de vehicles motoritzats malmeten el sòl fen aflorar les zones pedregoses i 

augmenten els sotracs. Alguns trams són excessivament estrets causa que pot posar en perill el trànsit en 

doble sentit i perjudicar l’accés de vehicles de bombers en cas d’una emergència. En algunes parts del 

camí les cunetes son inexistents, fet que provoca escorrenties d’aigua en dies plujosos.    

El conjunt de problemes de la via poden ser minimitzats o eliminats amb la seva millora, aconseguint una 

circulació molt més confortable i segura per a tots els usuaris, i alhora minimitzant l’impacte dels agents 

meteorològics sobre el terreny. 

 

1.2  Localització 

El camí de Can Tintorer forma part integrament del terme municipal de Molins de Rei i del Parc Natural 

de Collserola. 

 

1.2.1 Molins de Rei   

La població de Molins de Rei es troba a la comarca del Baix Llobregat, província de Barcelona. Es troba 

encerclada per les poblacions de Pallejà, El Papiol, Sant Vicenç dels Horts, Sant Feliu de Llobregat i 

Sant Cugat del Vallès. Geogràficament es troba a l’esquerra del riu Llobregat i sota la serra de Collserola 

en la seva serralada litoral.  

 

 

Figura 2. Mapa comarques Catalunya. Font: xtec.cat Figura3. Mapa poblacions Baix Llobregat. Font: atll.cat 
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Al camí es pot accedir de dues maneres diferents: 

- Per l’est, travessant el poble mitjançant la carretera de Vallvidrera BV-1468, just al sortir del 

poble és el primer camí que trobem a la dreta. 

- Des de l’oest, venint de la urbanització de Sant Bartomeu de la Quadra, just al passar pel pont 

que creua la riera de Vallvidrera hem de girar a l’esquerra. 

 

1.2.2  Parc Natural de Collserola   

Amb una extensió de 8.460 hectàrees, és declarat Parc Natural des de l’any 2010 pel Pla territorial 

metropolità de Barcelona. El parc es troba repartit en nou termes municipals (Barcelona, Cerdanyola del 

Vallès, Esplugues de Llobregat, Molins de Rei, Montcada i Reixac, el Papiol, Sant Cugat del Vallès, Sant 

Feliu de Llobregat i Sant Just Desvern).  

 

Figura 4. Parc de Collserola. Font: en.agulla.com 

La serra de Collserola representa una important mostra dels ambients naturals mediterranis , en els que hi 

trobem predominantment boscos. Aquests, juntament amb diverses formacions de vegetació baixa, 

formen un mosaic que acull una variada fauna. Hi són presents gairebé totes les espècies animals del 

bosc mediterrani. Aquesta diversitat es la riquesa biològica de la serra. 
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2. TREBALLS AMB GPS 
2.1  Estudi previ 

Amb l’objectiu de triar la millor metodologia de treball i la més optima, és realitza una visita a peu de tot 

el camí. S’observa que gran part del camí és zona boscosa d’alta densitat, cosa que dificulta poder 

realitzar l’aixecament topogràfic amb GPS pel mètode RTK (Real Time Kinematic) o per VRS (Virtual 

Reference Stations). Per aquest motiu s’utilitza una estació total per a la realització de l’aixecament 

topogràfic. 

Al tractar-se d’una poligonal oberta que no tanca en si mateixa és necessari col·locar diferents vèrtexs al 

llarg del camí per conèixer l’error de tancament de la nostra poligonal, i alhora ens serveix per a poder 

georeferenciar el nostre treball. Degut a la llargada del topogràfic, 1.8 quilòmetres, es decideix dividir la 

poligonal en dos trams per la qual cosa són necessaris dos vèrtexs de partida, dos a mig camí i dos al 

final. Alhora de materialitzar els vèrtexs en camp ens trobem amb la següent problemàtica:  

- El principi del camí no presenta arbres i els vèrtexs es poden col·locar on un vol.  

- A la meitat del camí costa trobar dues zones consecutives amb bon horitzó, per la qual cosa 

els dos vèrtexs intermitjos es situen passada la meitat del camí. Podem trobar-los 

aproximadament al quilòmetre 1.1. 

- Els últims dos vèrtexs no es poden col·locar al final del camí per falta d’un bon horitzó. Es 

troben uns 200 metres abans del final del camí.  

 

Figura 5. Ubicació dels vèrtexs en color vermell. Font: Google maps 

 

2.2  Material 

Per a l’observació dels vèrtexs geodèsics s’ha disposat de 3 receptors GPS de la casa Leica: 

- Un receptor Leica GPS System SR530 muntat sobre un trípode de fusta i una base anivellant. 

   Recepció de satèl·lits:  Doble freqüència 
  Canals de recepció:  12 L1 rastreig continu 

12 L2 rastreig continu 
  Canals L1:   Fase portadora, codi P1, codi C/A 

Canals L2:   Fase portadora, codi P2 
Antena:    AT502 antena microstrip L1/L2 

  Precisió de la línea base:  5mm+1ppm en estàtic 
 

- Dos receptors Leica GPS 1230 muntats sobre un jalon d’alumini i immobilitzats amb un 

trípode petit amb pinça. 

Recepció de satèl·lits:  Doble freqüència amb tecnologia GNSS i DGPS 
Canals de recepció:  14 L1 rastreig continu per GPS, 12 per Glonass i 2 per SBAS 

14 L2 rastreig continu, , 12 per Glonass i 2 per SBAS 
Canals L1:   Fase portadora,  codi C/A 
Canals L2:   Fase portadora, codi P2 i codi C (L2C) 
Antena:    SmartTrack+ AX1202 GG 
Precisió de la línea base:  5mm+0.5ppm en estàtic 

 

 

Figura 6. Leica GPS System 530. Font: Leica         Figura 7. Leica GPS 1230. Font: Leica 
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Per a la materialització dels vèrtexs sobre el terreny s’han utilitzat fites tipus “topograf” ubicant-les a un 

costat del camí per tal de garantir la seva perdurabilitat. Aquesta fita es composa d’un cap de plàstic en 

color groc i una estaca de 25 centímetres de ferro.   

 

Figura 8. Fita tipus “topograf”. Font: Berdala 

 

2.3  Treball amb els receptors GPS 

Per a donar coordenades als vèrtexs es realitzen observacions amb GPS pel mètode d’estàtic amb 

lectures cada 5 segons i càlcul en post-procés amb el software GeoOffice de la casa Leica. 

Primer es col·loca el Leica GPS 530 al vèrtex 286125016 de la Xarxa Unitària del ICC com a fix i es 

configura perquè enregistri observacions cada 5 segons. Posteriorment es visiten els vèrtexs del projecte 

de dos en dos enregistrant observacions cada 5 segons de forma simultània almenys durant 40 minuts 

amb els GPS 1230 de Leica. Així són visitats primerament els vèrtexs M1 i M2; després els M20 i M21; 

i finalment M40 i M41. 

  

Figura 9. Càlculs amb el software Leica GeoOffice 

Al dia següent es realitzen observacions en estàtic de 5 segons dels vèrtexs M2 i M20 durant 40 minuts, i 

després dels vèrtexs M21 i M40 durant 40 minuts més per enllaçar les diferents zones observades el dia 

anterior. Aquestes observacions són realitzades amb els GPS Leica 1230.  

Per completar el sistema es crea una VRS des de la pàgina de l’ICC. Al situar-se el vèrtex de l’ICC a uns 

500 metres al sud de la zona de treball, situem la VRS a uns 500 metres al nord de la zona de treball per 

obtenir uns triangles el més homogenis possible. Aquesta VRS es genera des de l’estació permanent de 

Les Planes amb el mateix horari en que es van visitar i observar els 6 vèrtexs del projecte, obtenint un 

fitxer en format RINEX. 

 

2.4  Càlcul de les coordenades 

Primerament des de la pàgina del ICC s’obtenen totes les dades necessàries per realitzar els càlculs. Es 

descarrega la fitxa de l’estació de referència de Les Planes i s’anota l’offset vertical de la fase de 

l’antena. Aquesta dada és necessària perquè el programa GeoOffice no reconeix l’altura des de la base de 

l’antena de l’estació permanent, que és des d’on es genera la VRS. Des de la web també es descarrega la 

fitxa del vèrtex geodèsic visitat, en el nostre cas el vèrtex 286125016 de la Xarxa Unitària i es 

transformen les seves coordenades de UTM a geocèntriques amb la calculadora geodèsica. 

Es descarreguen totes les dades crues amb totes les observacions dels tres GPS i s’importen a un nou 

projecte del programa GeoOffice juntament amb l’arxiu RINEX de l’estació VRS.  Des del programa de 

Leica modifiquem l’offset de l’antena de la VRS, ja que el programa no la reconeix directament. 

Introduïm les coordenades del vèrtex i fixem el vèrtex de l’ICC i la VRS com a punts de control. 

 

Figura 10. Càlculs amb el software Leica GeoOffice 
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A continuació des de la finestra de satèl·lits es realitza un filtre eliminant aquelles observacions que 

presenten un temps d’observació molt curt o discontinuïtats massa grans en les observacions. 

El següent pas és realitzar el processat, radiant des dels punts de control als vèrtexs. Primerament es 

radia des del vèrtex 286125016 i la VRS a les bases M1, M2, M20, M21, M40 i M41. Les ambigüitats es 

resolen i es guarden els resultats. Seguidament es radia de la base M2 a la M20 i de la M21 a la M40, es 

resolen les ambigüitats i guardem els resultats. 

 

Figura 11. Càlculs amb el software Leica GeoOffice 

Després d’obtenir les coordenades aproximades de les sis estacions, es calcula les coordenades 

corregides d’aquestes mitjançant un ajust per mínims quadrats (ajust de red) a partir d’una eina del 

GeoOffice. 

El resultat són les coordenades en WGS84, sistema compatible amb els ETRS89, amb cotes el·lipsoïdals. 

Des de la web de l’ICC es descarrega l’últim model de geoide EGM08D595. Definim al programa Leica 

GeoOffice el geoide i la projecció UTM 31N, dades  amb que es defineix el nou sistema de coordenades 

ETRS89 i ED50 amb projecció UTM i cotes ortomètriques per realitzar la transformació de les nostres 

coordenades. 

 

2.5  Resultats 

Comentar que els resultats obtinguts són satisfactoris, amb unes correccions aplicades als vèrtexs sempre 

inferiors al centímetre. Les el·lipses d’error també són inferiors al centímetre, de forma que podem 

argumentar la consistència interna dels resultats obtinguts. L’informe de l’ajust de la red podem trobar-lo 

a l’annex 2. 

 

BASE ETRS89 Xutm Yutm H h 

M1 418461.029 4585664.077 62.666 112.009 
M2 418514.374 4585679.456 66.135 115.476 

M20 419441.269 4585782.454 118.108 167.443 
M21 419519.112 4585808.442 129.598 178.932 
M40 419969.958 4585797.345 164.428 213.759 
M41 420002.877 4585725.265 168.859 218.189 

BASE ED50 Xutm Yutm H h 

M1 418555.175 4585868.333 62.765 112.075 
M2 418608.523 4585883.701 66.233 115.563 

M20 419535.414 4585986.724 118.203 167.533 
M21 419613.247 4586012.718 129.692 179.022 
M40 420064.099 4586001.600 164.480 222.737 
M41 420097.025 4585929.551 168.945 224.607 
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3. TREBALLS AMB ESTACIÓ TOTAL 
3.1  Material 

Per a la realització de la poligonal i la radiació s’utilitza una estació total de la casa Leica, model TPS805 

Power, amb les següents característiques: 

‐ Augments 30X  
‐ Sensibilitat 5cc 
‐ Apreciació 15cc  
‐ Precisió del distanciòmetre 5mm x 2ppm 
‐ Nivell esfèric de 6 minuts sexagesimals 

 
L’estació total va muntada sobre un trípode de fusta. Per a la radiació dels punts utilitzem un jaló amb 

prisma, el seu nivell esfèric presenta una sensibilitat de 10’.  

 

Fig 12. Estació total Leica TPS 805 Power. Font: Leica 

3.2  Metodologia de treball 

Per a la realització d’una poligonal amb la màxima precisió possible es segueix el següent ordre després 

d’estacionar l’estació total: 

- Realitzar les observacions a la base anterior i posterior abans de prendre qualsevol punt. 

- Les lectures angulars es realitzen en cercle directe i després en cercle invers, per anular els 

errors sistemàtics de l’aparell. 

- Després de cada observació de la base girem el jaló 180º per corregir la possible falta de 

verticalitat del jaló. 

- Si podem visar l’angle horitzontal a la punta del jaló es fan dos lectures al prisma. Si no és 

possible, es fan quatre lectures al prisma realitzant l’invers després de cada lectura. 

 

3.3  Càlculs topogràfics 

S’han utilitzat dos programes per a la realització de l’aixecament topogràfic amb el seu model digital 

corresponent. Per un costat el programa Excel de Microsoft Office i l’Autocad junt amb l’aplicació 

MDT. 

El programa Microsoft Excel ens permet fer càlculs trigonomètrics i mínims quadrats. El programa 

Autocad, amb el MDT, ens permet dibuixar el nostre aixecament, realitzar el model digital del terreny i 

dissenyar la remodelació del camí.  

Com ja s’ha esmentat, el traçat del camí està dividit en dos parts a causa de la llargada lineal de la feina, 

que podria comportar la disminució de la precisió. Totes dues poligonals comparteixen els mateixos 

càlculs. Els càlculs realitzats per obtenir les coordenades UTM de les bases del projecte són: 

- Càlcul de les poligonals 

- Càlcul de les distàncies UTM 

- Tolerància planimètrica 

- Tolerància altimètrica 

- Compensació de la planimetria 

- Compensació de l’altimetria 

 

3.3.1 Càlcul de les poligonals 

Primerament importem totes les observacions entre bases i descartem els punts que ja calcularem més 

tard. Aquelles observacions a bases que presenten quatre lectures, els realitzem la mitja aritmètica entre 

les dues observacions al mateix cercle. Seguidament apliquem la regla de Bessel a les lectures 

horitzontals i a les lectures verticals. 
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A la poligonal 1, les bases de partida son la M1 i la M2, i les de tancament les bases M20 i M21. 

Formada per un total de 16 bases, on la distància mitja entre bases és de 70 metres, la màxima de 91 

metres i la mínima de 44 metres. L’error de tancament és de -0.0083 graus centesimals. 

 

Fig 13. Bases de la poligonal 1 

 

A la poligonal 2, les bases de partida son la M20 i la M21, i les de tancament les bases M40 i M41. 

Formada per un total de 8 bases, on la distància mitja entre bases és de 90 metres, la màxima de 130 

metres i la mínima de 73metres. L’error de tancament és de 0.0053 graus centesimals. 

 

Fig 14. Bases de la poligonal 2 

 

 

L’error de tancament és la diferencia entre l’azimut obtingut i l’azimut calculat amb les bases de 

tancament de cada poligonal. 

 Error de tancament 

Poligonal 1 -0.0083 gon 

Poligonal 2 0.0050 gon 

 

Amb els azimuts coneguts de tots els eixos de la poligonal es calcula les coordenades aproximades de les 

bases, dades necessàries per al càlcul de les distàncies UTM. 

 

3.3.2 Càlcul de les distàncies UTM 

Partint de les distàncies observades en camp, mitjançant un seguit de correccions obtenim les distàncies 

UTM. Les correccions són: 

- Correcció meteorològica: l’ús d’estacions totals amb distanciòmetres electromagnètics evita 

tenir que realitzar aquesta correcció. Cal introduir en l’estació la pressió atmosfèrica i 

temperatura.  

- Reducció al cap de la mira: consisteix a igualar l’altura de l’estació amb l’altura del prisma de 

manera que aconseguim que la distància estigui només en funció de l’angle vertical observat. 

- Reducció a l’horitzó: per a càlculs geodèsics la Terra es considerada una el·lipsoide de 

revolució obtenint diferents distàncies segons l’horitzó escollit. En el nostre cas, en distàncies 

menors a 5000 metres podem considerar la Terra plana i les verticals en els extrems de la 

nostra distància com a paral·leles. 

- Reducció al nivell del mar: o distància reduïda a l’el·lipsoide. Reduïm la distància al 

el·lipsoide. Necessitem conèixer la latitud mitja i les altures el·lipsoïdals de totes les nostres 

bases. 

- Pas de la corda de l’arc: aquesta correcció nomes s’aplica en reds de primer i segon ordre. 

- Pas de l’el·lipsoide a la projecció UTM: calculem la anamorfosis en el punt mig de cada eix i 

multiplicant-la per la distància reduïda a l’el·lipsoide obtenim la distància UTM de cada eix 

de la poligonal. 
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Amb les distàncies UTM ja podem calcular les coordenades UTM provisionals de les nostres bases 

necessàries per al càlcul mínim quadràtic. 

 

3.3.3 Tolerància planimètrica 

De gran importància, la tolerància marca la diferència entre la validesa d’uns càlculs o haver de repetir 

part de la feina realitzada en camp. En aquest apartat calculem la tolerància planimètrica i el tancament 

angular. 

Calculem l’error per trams a causa de les diferències en distància que hi ha entre trams, tot i que s’ha 

intentat mantenir una distància regular però les característiques del camí no sempre ho permeten. 

Primerament es necessari conèixer les característiques del material emprat per a calcular l’error angular 

de cada visual, resultat de la composició quadràtica de l’error de verticalitat, l’error en punteria, l’error 

de lectura i l’error de direcció, aquest últim funció de l’error de senyal i l’error d’estació. 

    

    " 

    
 

√
  

     
√

  

     636620  

     sin          

Un cop tenim calculat l’error angular per visual, calculem l’error angular per tram i la tolerància angular 

que serà la component quadràtica de tots els errors angulars per tram.  

       

      

      

 Error angular (g) Tolerància (g) 

Poligonal 1 -0.0083 0.0197 

Poligonal 2 0.0050 0.0087 

 

El següent pas és obtenir la tolerància en coordenades, resultat de calcular la component quadràtica de 

l’error transversal i l’error longitudinal. L’error transversal és funció de l’error angular i la distància de 

cada tram. L’error longitudinal és funció de las característiques del distanciòmetre, de la distància del 

tram i dels errors de senyal i d’estació. La tolerància en coordenades té que ser inferior que la component 

quadràtica de la diferencia en X i Y de les coordenades de tancament de la poligonal. 

     1    

      
√

 

      

      

 E transversal E longitudinal Tolerància Error coordenades

Poligonal 1 0.189m 0.017m 0.190m 0.012m 

Poligonal 2 0.046m 0.010m 0.047m 0.038m 

 

 

3.3.4  Tolerància altimètrica 

En el cas de l’altimetria s’ha realitzat una anivellació trigonomètrica, per a les característiques del 

projecte he considerat innecessari una anivellació geomètrica. Als desnivells calculats apliquem la 

correcció per refracció i esfericitat de la Terra, correcció inapreciable en les distàncies de la nostra 

poligonal, a una visual de 100 metres s’aplica un correcció positiva de 0.7 mil·límetres. 

0.42  
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Degut a les diferències de desnivell que presenten les diferents parts del camí, es comprova que el camí 

entri en tolerància en cada tram i en la seva totalitat. Per al càlcul de la tolerància altimètrica primer s’ha 

de calcular l’error angular, funció de les característiques de l’estació total, i que en aquest cas és resultat 

de la component quadràtica de l’error de verticalitat, l’error de punteria i l’error de lectura. 

A continuació calculem l’error màxim en cada desnivell, funció dels factors que el componen: i, t i m.  

L’error en i, que és l’error en la mesura del instrument, es quantifica en 1 centímetre. L’error en m, que 

és l’error per falta de verticalitat del prisma: 

 

L’error de t en funció de la influència de l’error en la mesura de l’angle vertical: 

 

L’error de t en funció de la distància, és funció de les característiques del distanciòmetre i de l’error 

d’estació i de senyal: 

       

        

La component quadràtica de tots aquests errors és l’error màxim en el desnivell, multiplicant l’error per 

l’arrel de dividir 1000 metres entre la distància mitja de les visuals obtenim el error quilomètric. La 

tolerància altimètrica serà igual multiplicar ek per l’arrel de la distància de la poligonal en quilòmetres: 

  

 
√2

1000
 

 √  

Per a la anivellació trigonomètrica partim de la cota obtinguda al principi de la poligonal amb les 

observacions GPS. Per conèixer l’error de tancament comparem la cota d’arribada al final de la poligonal 

amb l’ obtinguda mitjançant les observacions GPS. 

 

Tolerància poligonal 1 

error tanc.  ‐0,0370  m

Tolerància  0,0422  m

Tolerància poligonal 2 

error tanc.  ‐0,0052  m

Tolerància  0,0285  m
 

 

Per a comprovar la tolerància per trams es compara que la diferència entre el desnivell directe i el 

desnivell recíproc sigui inferior a la component quadràtica de l’error en el mateix tram. 

Tolerància per trams poligonal 1 

eix  dif AZ (m) Tolerància (m) 

M2‐M3  ‐0,0065  0,0145 

M3‐M4  ‐0,0057  0,0144 

M4‐M5  ‐0,0097  0,0144 
M5‐M6  ‐0,0102  0,0143 
M6‐M7  ‐0,0094  0,0147 
M7‐M8  ‐0,0097  0,0146 

M8‐M9  ‐0,0054  0,0144 

M9‐M10  ‐0,0085  0,0144 

M10‐M11  ‐0,0100  0,0144 
M11‐M12  ‐0,0095  0,0146 
M12‐M13  ‐0,0097  0,0145 
M13‐M14  ‐0,0142  0,0146 
M14‐M15  ‐0,0119  0,0145 

M15‐M20  ‐0,0089  0,0145 

Tolerància per trams poligonal 2 

eix  dif AZ (m)  Tolerància (m) 

M21‐M22  ‐0,0135  0,0145 

M22‐M23  ‐0,0126  0,0148 

M23‐M24  0,0053  0,0150 
M24‐M25  0,0013  0,0146 
M25‐M40  0,0065  0,0152 

 

 

3.3.5  Compensació de la planimetria 

A partir de les observacions en camp s’obtenen unes coordenades provisionals de les bases de la 

poligonal, mitjançant la compensació per mínims quadrats s’obté les coordenades finals de la poligonal. 

L’expressió de la compensació és: 

   

 

Matriu A 

La matriu A ens relaciona les equacions d’azimuts i distàncies amb les incògnites. El número de 

columnes són el número de incògnites a resoldre. La matriu A de la poligonal 1 està formada per 28 
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equacions d’azimut i 14 de distàncies, amb un total de 26 incògnites. La matriu A de la poligonal 2 està 

formada per 10 equacions d’azimut i 5 de distàncies, amb un total de 8 incògnites a resoldre. Per a la 

construcció de la matriu A utilitzem la fórmula lineal de l’azimut i de la distància. 

Equació d’azimuts:      

Equació per distàncies:     

 

Matriu U 

La matriu U o vector de termes independents és resultat de la diferencia entre elements observats i 

elements calculats. Per a les equacions d’azimuts els resultats estan en segons centesimals, per a les 

equacions de distància els resultats estan en metres. 

Equació d’azimuts:          

Equació per distàncies:    

 

Matriu P 

La matriu de pesos P ens relaciona els errors amb les observacions, de forma que cada observació té un 
error diferent per ponderació. La ponderació està en funció del instrument utilitzat i de les distàncies de 
les observacions. És una matriu quadrada on la seva diagonal conté com a valors la inversa del quadrat 
del error angular o de la distància de cada tram, errors que obtenim en el càlcul de les toleràncies. 

Equació d’azimuts:       1⁄  

Equació per distàncies:1⁄  

 

Vector de correccions, vector de residus 

El vector de correccions té les diferencials de dX i dY de cada base de la poligonal, diferencials que són 
les correccions que hem de sumar a les coordenades aproximades per a obtenir les coordenades finals 
ajustades. 

 

       

El vector de residus ens permet calcular la variància de l’observable pes unitat.  

           

 

Estimador pes unitat, matriu variança-covariança 

La variança de l’observable pes unitat ens indica la bondat de les nostres observacions. El seu valor 
hauria de ser proper a 1. És un valor adimensional. 

      

La diagonal de la matriu de variança-covariança  

        

 

Error associat a cada coordenada 

L’error associat a cada coordenada ve expressat en la matriu de variança-covariança amb una fiabilitat 
del 68%. Per conèixer l’error amb una fiabilitat del 95% hem de multiplicar l’error per una constant que 
obtenim de la taula t-Student. 

Les el·lipses d’error ens indiquen la incertesa que té la determinació de les coordenades en un punt, tant 
en X com en Y.  

 
1
2 4  

 
1
2 4  

2
2
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Resultats  

A partir de les el·lipses d’error, amb valors tots ells inferiors al mil·límetre, i l’estimador del pes unitat, 
en tots dos casos pròxim a 1, podem considerar com a vàlids els resultats obtinguts. 

 

COORDENADES COMPENSADES POLIGONAL 1 

ELIPSE D'ERROR al 95% (t‐Student) 

Xutm  Yutm  a  b  w 
M2  418608,523  4585883,701 
M3  418667,177  4585929,363  0,0013  0,0013  0,1817 
M4  418723,754  4585901,628  0,0022  0,0015  ‐0,7481 
M5  418786,218  4585876,944  0,0032  0,0018  0,9653 
M6  418821,775  4585849,913  0,0036  0,0020  1,2546 
M7  418910,277  4585828,361  0,0040  0,0021  0,9668 
M8  418991,265  4585829,974  0,0046  0,0022  0,0977 
M9  419048,549  4585838,728  0,0049  0,0022  ‐0,8561 
M10  419102,601  4585869,238  0,0048  0,0023  ‐1,7215 
M11  419167,327  4585859,462  0,0044  0,0022  ‐3,0344 
M12  419248,758  4585891,391  0,0037  0,0021  ‐2,9735 
M13  419312,360  4585921,595  0,0030  0,0018  ‐2,5888 
M14  419390,252  4585957,866  0,0019  0,0015  ‐0,4664 

M15  419461,235  4585982,202  0,0011  0,0009  1,5553 

M20  419535,414  4585986,724 
 

σ    0,149744637 
 

COORDENADES COMPENSADES POLIGONAL 2 

ELIPSE D'ERROR al 95% (t‐Student) 

Xutm  Yutm  a  b  w 
M21  419613,247  4586012,718 
M22  419672,574  4586060,632  0,0063  0,0056  5,9124 
M23  419757,723  4586101,776  0,0084  0,0075  1,5832 
M24  419871,211  4586089,065  0,0083  0,0058  ‐1,9741 
M25  419948,182  4586062,069  0,0068  0,0064  ‐0,6676 
M40  420064,099  4586001,6 

 

σ    0,893230739 
 

3.3.6  Compensació de l’altimetria 

Al tractar-se d’un camí de trams amb grans diferències respecte als desnivells realitzem una compensació 
proporcional als desnivells parcials per a obtenir les cotes finals de les nostres bases de la poligonal. 

  
|∆ | ∆  

Poligonal 1  Poligonal 2 
H  H 

M2  66,23  M21  129,69 
M3  65,57  M22  138,28 
M4  65,47  M23  150,70 
M5  70,55  M24  165,29 
M6  72,65  M25  162,60 
M7  79,88  M40  164,48 
M8  85,13 
M9  89,75 
M10  91,51 
M11  94,77 
M12  98,76 
M13  102,03 
M14  106,61 
M15  110,61 
M20  118,20 

 

3.4  Càlcul de les radiacions 

Entenem per radiacions els punts presos des de les diferents bases de les poligonals que ens serviran per 

definir el terreny.  Un cop tenim calculades i compensades les bases del nostre topogràfic calculem les 

radiacions mitjançant l’aplicació MDT de l’Autocad.  

A l’aplicació MDT introduïm l’arxiu que obtenim de l’estació Leica, prèviament editat perquè el pugui 

llegir l’aplicació, amb totes les lectures i estacions; i les coordenades de les bases calculades i 

compensades. Després de calcular el núvol de punts ja ens podem disposar a dibuixar els croquis de 

camp per posteriorment generar el model digital del terreny. El número total de punts obtinguts és de 

1570. 
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4. DISSENY DEL CAMÍ 
4.1  Estudi previ 

Ens trobem davant d’un camí on la seva funció principal es donar accés transitat a la zona de Can 

Tintorer amb un parell de negocis i unes poques vivendes. En el seu tram inicial també dona accés a 

zones de cultiu. És un camí principal o de primer ordre, parteix d’un nucli urbà i des del seu eix neixen 

nous camins. És una camí de doble circulació amb una intensitat mitja diària (IMD) d’uns 40 vehicles.   

La normativa per a la construcció o modificació de noves vies és la Norma 3.1-IC. Aquesta normativa 

contempla les característiques que ha de complir una carretera amb una velocitat mínima de 40km/h, en 

el nostre cas l’orografia del terreny ens limita a una velocitat màxima de 30km/h i no és una carretera. A 

causa de la falta d’una normativa especifica hem utilitzat tres fonts diferents per al disseny del camí: la 

Norma 3.1-IC, bibliografia sobre traçat de camins i l’opinió dels encarregats de la gestió en obres del 

Parc Natural de Collserola. 

Els factors clau alhora de definir el traçat del camí són: 

- Velocitat de circulació dels vehicles 

- Topografia del terreny 

- Les consideracions ambientals 

- Les condicions econòmiques 

- L’homogeneïtat del traçat 

El disseny del camí es realitza amb el programa Autocad i l’aplicació MDT, és un programari suficient 

per al disseny d’una pista. El disseny de la planta i la rasant són essencials per aconseguir ajustar-se al 

màxim a l’orografia del terreny reduint els moviments de terres i compensant per igual els desmunts i 

terraplens. Degut a la presència de rampes amb forta pendent es reforça el paviment amb formigó. 

Un cop definit l’eix en planta i ajustada la rasant, amb l’ajuda dels perfils longitudinals i transversals, 

definim la secció tipus del nostre camí. Al final del camí trobem una zona d’aparcament formada per 

travesses col·locades de forma més o menys irregular, la zona és modificada per aprofitar millor l’espai 

per aparcar els vehicles introduint un número major de places de aparcament i augmentant el nombre de 

xiprers a la zona millorant l’aspecte visual. 

Al PK 400 i al PK 1+010 es realitzen dues plataformes en forma de T perpendiculars al camí per 

permetre un canvi de sentit d’un vehicle d’emergències.  Les seves dimensions són de 8 metres de 

profunditat i 4 metres d’ample. 

 

4.2  Disseny en planta del eix 

L’objectiu del projecte no és realitzar un camí nou sinó intentar perfilar el camí existent per tal de 

suavitzar els revolts existents i augmentar la llargada de les rectes. D’aquesta manera millorar la seva 

transibilitat intentant minimitzar el impacte ambiental de la obra. 

 Definim un eix, columna vertebral del nostre traçat, format per un seguit d’alineacions que són tangents 

entre si i que estan formades per un recta o un revolt circular. Els condicionants per definir la llargada de 

les rectes i el radi dels revolts són en primer lloc el traçat actual del camí, seguidament per la velocitat 

màxima del projecte, el radi mínim dels revolts i l’amplada de la via. 

 

Figura 15. Eix 

El radi mínim dels revolts ve donat per la velocitat del projecte, el factor de lliscament (f=0.2 en sòls 

sense asfaltar i f=0.15 en sòls asfaltats) i el peralt del revolt (de 1.5 al 3% segons normativa). El radi 

mínim en zones sense pavimentar és de 30 metres i en zones pavimentades de 40 metres. A excepció del 

revolt que trobem al PK 1+669 amb un radi de només 15 metres i el revolt al PK 0+98.146 amb un radi 

de 26.5 metres, tota la resta de revolts estan per sobre dels 30 metres de radi. La seva fórmula és: 
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 R    on: 
v= velocitat de la via en km/h 

    p=peralt del revolt(tant per u) 
    f=coeficient de fregament 
 

Per solucionar el problema d’aquestes dos revolts introduïm sobreamplades, mitjançant una fórmula 

augmentem l’amplada de la via en els revolts més tancats per a que un vehicle de llargada considerable 

pugui traçar el revolt sense impactar amb el vehicle que li ve de cara. 

 

PK Valor esquerra Valor dreta 

79.588 0.300 0.300 

98.146 1.524 1.524 

125.593 1.524 1.524 

148.262 0.300 0.300 

1649.777 0.245 0.245 

1669.478 2.500 2.500 

1706.522 2.500 2.500 

1732.116 0.386 0.386 

 

La Norma 3.1-IC estipula també les distàncies mínimes de les rectes entre revolts per una carretera, en el 

nostre cas la més pròxima és la de 40km/h. Defineix una distància mínima de 56 metres per una recta 

entre dos revolts amb radis de curvatura en sentit contrari i de 111 metres per a una recta entre dos 

revolts amb radis de curvatura en el mateix sentit. Apartat de la normativa que no podem complir, 

augmentaria els moviments de terres i modificaria excessivament l’impacte visual del parc.  

A l’annex s’inclou l’estat d’alineacions, que no són més que el conjunt de rectes i revolts, amb o sense 

revolts de transició, que defineixen la forma geomètrica del nostre eix.  L’estat d’alineacions inclou la 

longitud dels diferents trams, els radis dels revolts, els angles en els vèrtexs i les coordenades de tots 

aquells punts considerats singulars com les tangents d’entrada i sortida i els vèrtexs.  

 

4.3  Disseny en alçat del eix 

El nou traçat intenta suavitzar les pendents existents fent-les més progressives, i redueix les pendents 

més grans de fins un 16% per entrar dins la normativa. En general, una bona pista forestal no ha de 

superar el 8% de pendent longitudinal. En casos excepcionals i sempre en trams curts, de no més de 75 

metres, el pendent pot arribar al 13%. Amb el nou traçat aconseguim reduir pendents inicials que 

arribaven fins el 16% a un 13%. 

Desprès de definir els eixos en planta, definim la rasant mitjançant una successió d'alineacions i acords 

verticals còncaus i convexos. Per executar la rasant és necessari disposar del perfil longitudinal del 

terreny, sobre la seva traça dissenyem el nou camí, on per norma general, situem els acords en els punts 

de canvi i els unim mitjançant rectes. Les rectes són les pendents principals del camí i els acords 

suavitzen els canvis de pendent millorant l’estabilitat i el confort en marxa. 

El paràmetre de l’acord vertical és el Kv, que és positiu en els acords còncaus i negatiu en els convexos. 

Segons la Norma 3.1-IC per a carreteres de 40km/h, el valor mínim de Kv és de 303m al convex i 568m 

al còncau. Aquests valors no han estat possibles i trobem un acord convex amb un Kv de 171m al PK 

1+404 i tres acords còncaus amb un Kv de 213m al PK 0+170, amb un Kv de 523 al PK 0+297 i amb un 

Kv de 556 al PK 0+610 .  

4.4  Disseny de la secció tipus 

La secció transversal d’un camí queda definida per: calçada, o zona destinada a la circulació i els vorals, 

que en conjunt formen la plataforma; el bombeig o pendent transversal des del seu centre cap als costats; 

i les cunetes. El ferm són el conjunt de capes col·locades sobre l’esplanada que permet la circulació dels 

vehicles amb total comoditat i seguretat. El ferm pot estar format per: la capa de trànsit, la base i la 

subbase. La subbase pot recolzar-se sobre una explanada millorada o en una capa no contaminant. No 

sempre es troben totes les capes, dependrà de les característiques del camí. 

 

4.4.1 Plataforma 

L’amplada mitja d’un vehicle és de 1.80 metres, per dona accés a dos vehicles amb marge entre tots dos, 

es dona una amplada total a la plataforma del camí de 4.50 metres, amplada suficient per que es creuin 
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un cotxe i un vehicle de bombers (ample de 2.55 metres). Per no modificar més la muntanya s’ha optat 

per no incloure vorals pels vianants en el projecte. 

 

Fig 16.  Secció de servei 

 

4.4.2 Pendent transversal 

El bombeig o la pendent transversal no pot ser suprimida, afavoreix la conservació del ferm al facilitar 

l’evacuació de l’aigua cap a les cunetes. La pendent transversal és funció sobretot de la pendent 

longitudinal. La pendent transversal només s’hauria de calcular en funció de la pendent longitudinal, i en 

les zones no asfaltades s’hauria d’augmentar una mica la pendent. 

 

Plataforma amb revestiment asfàltic 

Pendent Longitudinal Pendent Transversal 

Inferior al 3% 1.5% 

Del 3% al 6% 2% 

Superior al 6% 3% 

Plataforma sense revestiment asfàltic 

Pendent Longitudinal Pendent Transversal 

Inferior al 3% 2% 

Del 3% al 6% 2.5% 

Superior al 6% 3.5% 

 

4.4.3 Cunetes 

Les cunetes són un element fonamental per la conservació del camí, per complir la seva funció han 

d’evacuar l’aigua de la forma més ràpida possible aprofitant la topografia del camí. En els terraplens 

desaiguarem al Torrent de Can Ribes o cap als terrenys inferiors .En els desmunts condicionem la cuneta 

que desaiguarà cada certa distància a l’altre costat del camí. La profunditat de la cuneta és de 0.2 metres, 

la seva paret interior té un talús de 3/2 i 1/1 per l’exterior, obtenint un ample de 0. 5 metres. 

 

4.4.4 Terraplens i desmunts 

El terraplè es forma per l’extensió i compactació de terres, que poden provenir dels desmunts o de 

canteres. El terraplè escollit és de 3/2 (3 en horitzontal i 2 en vertical). 

Els desmunts són la intersecció de la recta que forma el talús i el terreny natural aconseguint per 

excavació la inclinació del terreny desitjada. El desmunt escollit es 1/1 (1 en horitzontal i 1 en vertical), 

la terra extreta per aconseguir-ho serà col·locada en els terraplens. 

 

4.4.5 Ferm 

La normativa 6.3-IC és molt estricta i clara per ferms de carretera, però en els camins predomina el 

respecte al medi ambient i la limitació pressupostaria. La selecció del ferm es realitzarà en base a: 

 - Intensitat mitja del tràfic pesat (IMDp) 

 -  Inclinació mitja de les rampes 

 - Tipus d’esplanada 
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 - Pressupost 

L’esplanada està forma pel terreny natural compactat i regularitzat. Si un cop extraiem la capa de terra 

vegetal, el terreny no té prou qualitat, haurem de substituir la capa existent per una de millor qualitat. La 

capa d’esplanada ha de ser capaç de suportar les càrregues de la maquinaria de construcció del ferm. Les 

càrregues pel trànsit de vehicles són insignificants. Per conèixer la qualitat de la nostra explanada es 

realitza la prova del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de carrega (Ev2).  Per millorar la qualitat 

de la nostra esplanada netegem, regularitzem, anivellem i compactem la plataforma. 

Per a l’elecció del ferm hem de tenir en compte la capacitat portant de l’esplanada, que es classifica en 

tres categories segons el mòdul de compressibilitat, i per la intensitat mitja de vehicles pesats (IMDp). 

De vehicles pesats com a molt passa algun diari per portar material al restaurant, escolim T42 

(IMDp<25). Per a les característiques del nostre camí necessitem, un camí on poden passar camions 

lleugers necessitem un mòdul E3. 

Utilitzem dos tipus de ferms diferents segons la zona: 

- Del PK 0 al PK 0+994.092 i del PK 1+404.97 al PK 1821.81, el terreny natural ens fa de base. 

Un cop tenim el terreny natural a la cota desitjada, passem el corró per netejar el terreny i afegim 

un capa d’uns 20 centímetres d’una mescla del 30% de sauló i 70% tot.u.  Un cop anivellat és 

compacta amb el corró metàl·lic i corró pneumàtic. 

- Del PK 0+994.092 al PK 1+404.97 tenim una rampa del 13%, per millorar la tracció dels vehicles 

utilitzem el ferm tipus 4234 format per una capa de 20 centímetres de formigó en massa amb 

juntes sense passadors. Utilitzem el terreny natural com a base. 

La mescla de sauló i tot.u millora les característiques del nostre camí: 

- Un paviment que és ecològic i respectuós amb el medi ambient 

- Un paviment de cost ajustat 

- Un paviment amb escàs manteniment 

- Un paviment amb reducció d'erosió pel seu ús 

- Un paviment amb eliminació de la pols 

- Un paviment sense aparicions de roderes 

- Un paviment sense arrisament del camí 

- Un paviment amb reducció de la forta erosió mediambiental 

- Un paviment amb eliminació de vegetació i no futura aparició d'aquesta 

- Un paviment amb la capacitat d'utilitzar el terreny existent amb pedres o materials reciclats que        

inclús milloren la seva homogeneïtat 

- Un paviment el qual  no es asfalt i que els additius siguin naturals garanteixen la no afectació al 

calentament global 

El formigó en massa té poca necessitat de manteniment, s’adapta a l’entorn sense grans canvis de 

temperatura, presenta una bona resistència a les pluges, és menys agressiu amb el medi ambient i és 

necessari un gruix inferior, per totes aquestes causes és més apropiat davant una mescla bituminosa. Es 

disposaran juntes longitudinals i transversals al formigó sense passadors per millorar les seves 

característiques. Perpendiculars a la juntes longitudinals, col·loquem barres corrugades d’unió de 12mm 

de diàmetre, 80cm de longitud i separades 1 metre.    

 

4.5 Moviment de terres 

El disseny de la via s’ha realitzat pensant tant en l’afectació mínima a l’entorn com en reduir al mínim 

els moviments de terres, intentant aconseguir que la relació entre desmunts i terraplens fos el màxim 

equilibrada. 

El control del volum de terres mogudes en una obra resulta existencial, resulta una part molt important 

per calcular el pressupost de l’obra. S’ha de reflectir en el projecte la quantitat de terres extretes com el 

volum emprat en la creació dels diferents talussos de la plataforma.  

El càlcul del moviment de terres s’ha realitzat amb el MDT per diferencies de perfils. Es comparen els 

perfils inicials del terreny sense modificar amb els perfils obtinguts al dissenyar la nova via. Observem 

que els volums de desmunt i terraplè queden compensats, fruit de suavitzar el gran nombre de desnivells 

existents. 

És necessari definir la capa de terra vegetal, que és la primera capa que trobem al terreny i és de poca 

qualitat per la presencia de pedres, arrels, etc. El gruix varia segons la zona, doncs no tenim el mateix 

gruix en el camí que en els laterals del camí, per aquesta raó imposem un gruix de 10 centímetres. 

VOLUMS DESMUNT TERRAPLÉ TERRA VEGETAL 

TOTAL ( ) 3703.79 3124.93 1620 
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5. ESTUDÍ DE L’ IMPACTE AMBIENTAL 

L'avaluació d'impacte ambiental és el conjunt d'estudis i anàlisis tècnics que permeten valorar els efectes 

que l'execució d'un determinat projecte pot causar sobre el medi ambient. L'avaluació d'impacte 

ambiental de projecte constitueix el instrument més adequat per preservar els recursos naturals i defensar 

el medi ambient. 

Aquesta tècnica introdueix la variable ambiental en la presa de decisions sobre els projectes amb una 

incidència important en el medi ambient i s'ha manifestat com la forma més eficaç per evitar les 

agressions contra la natura. Proporciona més fiabilitat i confiança amb vista a les decisions que s'hagin 

d'adoptar, ja que permet escollir, entre les diferents alternatives possibles, la que salvaguardi millor els 

interessos generals des d'una perspectiva global i integrada i tenint en compte tots els efectes derivats de 

l'activitat projectada.  

 

5.1  Estudi previ 

5.1.1 Situació geogràfica 

El nostre camí es troba situat a la serra de Collserola, formant part del Parc Natural de Collserola i 

integrament dins el terme municipal de la població de  Molins de Rei. 

 

5.1.2 Geologia 

La serra de Collserola s’aixeca entre dues conques sedimentàries: la fossa del Vallès i al sud-est i el pla 

del litoral. Les alçades discretes i les formes suaus ens indiquen l’antiguitat de la serra. És una unitat 

geològica integrada quasi exclusivament per roques ígnies i metamòrfiques de l’era primària (paleozoic) 

afectades pels moviments de l’escorça terrestre que coneixem com a orogènia herciniana. 

 En la primera fase de l’orogènia herciniana es va produir la transformació de les roques lutítiques 

(originades a partir de fangs sedimentaris) en pissarres i fil•lites, que són les roques més abundants a la 

serra. També en aquesta fase es van generar la major part dels filons de quars. Posteriorment, es va 

produir la intrusió de magma, que va donar lloc a granitoides; l’augment brusc i fort de temperatura i 

pressió va originar l’alteració i transformació en les roques encaixants, aquest fenomen s’anomena 

metamorfisme de contacte. Acompanyant la intrusió dels granitoides, es va produir l’emplaçament de 

dics de pòrfir al llarg de fractures. 

Durant l’orogènia alpina, a l’era secundària, tingué lloc l’aixecament de les serralades costaneres. 

Posteriorment, la serra de Collserola es va configurar com un bloc alçat delimitat per falles normals. El 

mar va inundar el pla de Barcelona i s’endinsà per la vall del Llobregat. La sedimentació marina 

d’aquesta etapa va donar lloc a la formació de calcàries d’escull, com les que es troben al Papiol. 

Més recentment, durant el quaternari, la serra ha quedat sotmesa a l’acció de l’erosió, i a les zones més 

deprimides, com ara valls i torrents, s’hi han anat sedimentant contínuament materials detrítics. 

 

5.1.3 Clima 

El clima de Collserola és de tipus mediterrani amb les característiques que li són pròpies: hiverns suaus, 

estius secs i calorosos, oscil·lació tèrmica anual i diària moderada, precipitacions estacionals en conjunt 

escasses i fortament irregulars. Segons dades de l'observatori Fabra la temperatura mitjana anual de 

14,4Cº; el mes més fred és el gener amb 7,1Cº i el més calorós juliol amb 22,8Cº. Pel que fa a 

precipitacions, el total anual mitjà és de 619 mm, amb dos períodes humits: tardor (octubre 83,1 mm) i 

primavera (maig 60,4 mm) i un intens eixut estival (juliol 10,6 mm). Dades menys completes permeten 

creure que al vessant obac les temperatures són inferiors i les precipitacions superiors. Aquest i altres 

factors fan que a Collserola siguin evident i destacable l'existència de diversos microclimes, és a dir, de 

variacions locals importants. Hi influeix l'orientació, l'altitud, les inversions tèrmiques, les boires, 

l'exposició als vents, la presència d'un major o menor recobriment forestal, etc. Així es configuren 

diferents microambients, capaços d'acollir poblacions vegetals i animals de requeriments diversos. 

Les precipitacions que cauen damunt Collserola originen una xarxa hidrogràfica de dimensions reduïdes 

en consonància amb la conca de recepció, i de característiques típicament mediterrànies: règim 

torrencial, forta variabilitat estacional i escàs volum d'aigua en conjunt . Les aigües van a parar al 

Llobregat, al Besòs, o directament a mar.  
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5.1.4 Flora i vegetació 

La serra de Collserola pertany, biogeogràficament, al domini mediterrani septentrional. La seva 

vegetació ofereix un conjunt de característiques pròpies, com ara el fullatge perennifoli, l’abundància i la 

diversitat de les espècies arbustives i lianoides, la inflamabilitat de la vegetació i les adaptacions de les 

plantes a l’economia de l’aigua.  

La vegetació actual és un mosaic de boscos de diversa mena, formacions arbustives altes i baixes, prats 

secs mediterranis i camps de conreu. 

Els boscos de la serra de Collserola estan dominats per pinedes mixtes que evolucionen lentament cap a 

l’alzinar o l’alzinar amb roures, més madur. Les capçades de pins envellits, sobresurten d’un sotabosc 

creixent d’alzines i roures, que s’acompanyen d’altres plantes pròpies dels ombrívols alzinars. En els 

fondals i arran de l’aigua apareix el bosc de ribera. De caràcter més centreeuropeu, els arbres caducifolis 

d’aquest bosc, acoloreixen el curs de les rieres amb la tardor. 

Els prats secs configuren un paisatge molt característic al parc, tot i la seva moderada extensió en el 

conjunt de la serra de Collserola, als vessants assolellats més castigats pels incendis. Dominats per 

gramínies com l'albellatge i el llistó, i la presència d'alguns arbustos com la ginesta i el matapoll, els 

prats secs són comunitats pioneres que colonitzen els erms abandonats en un primer pas cap a la lenta 

recuperació del bosc, o be s'estabilitzen quan la freqüència dels incendis, o la intensitat de la pastura, 

impedeix el procés de successió natural de la vegetació. Per l'alçada de les herbes dominants i la 

singularitat de les espècies que hi viuen, els prats secs constitueixen un paisatge vegetal, emparentat amb 

les sabanes africanes, de marcat interès científic. 

Els matollars i les brolles són conjunts d'arbustos que mai no arriben a ser ni gaire densos ni gaire alts, 

com a molt, 2 metres, i que se situen en vessants on la llum i l'escalfor del sol arriben arran de terra. Les 

plantes més fàcils de trobar en una brolla són: la gatosa, l'argelaga negra, el bruc, les estepes, el romaní, 

la farigola, el cap d'ase, etc. 

La superfície destinada a l'agricultura s'estima actualment en un 6,4 % del territori (aproximadament 

unes 800 ha). Es tracta d'una agricultura de mitjana qualitat que tradicionalment ha estat amenaçada pel 

creixement dels nuclis urbans. L'espai agrícola es concentra en les feixes sedimentaries que envolten el 

massís de Collserola als vessants del Vallès i Llobregat. El vessant del Llobregat, més escarpat ofereix 

un seguit de feixes de conreu on dominen els fruiterars -ametllers i cirerers- i algunes vinyes i cereals de 

secà. A més d'aquestes superfícies agrícoles més contínues, existeixen a l'interior de la muntanya, 

clarianes de conreu de dimensions reduïdes, i que contrasten clarament amb l'espai forestal que les 

envolta. Els conreus compleixen, al Parc, una funció insubstituïble de protecció de l'espai natural 

immediat en proporcionar aliment a la fauna hivernant i com espai d'esmorteïment de les pressions de la 

ciutat. 

 

5.1.5 Fauna 

Si el veïnatge metropolità ens podria fer pensar en un valor només relatiu del poblament animal de la 

serra, més en funció de la proximitat de la gran ciutat que de la pròpia diversitat i riquesa d'espècies, els 

darrers anys de gestió i estudis ens han anat confirmant el valor intrínsec d'aquesta fauna, equivalent a la 

d'altres espais naturals en contextos regionals molt menys urbanitzats.  

L'àmplia distribució i multiplicitat d'ambients forestals combinada amb la presència d'ambients de 

caràcter més obert, màquies, brolles, prats i conreus ofereixen un ventall de recursos i possibilitats i 

permeten la presència d'una gran diversitat d'espècies adaptades als diferents ambients. 

Els alzinars amb roures allotgen alguns dels mamífers més característics del Parc: l'únic gran mamífer, el 

senglar, un dels carnívors més emblemàtics a la serra, la geneta i un dels rosegadors més comuns, el 

ratolí de bosc.  

Als alzinars la densitat d'ocells és elevada durant tot l'any: les espècies més freqüents són la mallerenga 

blava, el bruel, la merla, el tallarol de casquet i el cargolet. Amb el pas dels anys a mida que el bosc 

envelleix i madura, hi van entrant noves espècies de caràcter més centreeuropeu, com el tord, el 

mosquiter o el tallarol gros, que a Collserola pràcticament només es troben com a nidificants en aquest 

boscos i en els de ribera. 

Els ocells més característics de les pinedes són les mallerengues, especialment la mallerenga 

emplomallada) i la mallerenga carbonera, també hi són freqüents el pit-roig, el bruel, la merla, el tallarol 

de casquet i, a l'època estival, el mosquiter pàl·lid. Un dels mamífers més vinculat a les pinedes és 

l'esquirol, però també hi són presents altres rosegadors i algun carnívor com la guineu. 

L'ambient frescal i caducifoli dels boscos de ribera atrau es mateixes espècies d'àmbit centreeuropeu que 

trobem als alzinars amb roures més madurs; el tord, el mosquiter groc petit  i, durant el hivern, el pinsà 
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borroner i el lluer. Ocells de caràcter més mediterrani, característics d'aquest ambient són l'oriol i el 

rossinyol bord. D'altra banda la presència de l'aigua, i la relativa flonjor del sol permet el poblament de 

tot un seguit d'espècies d'amfibis, rèptils i petits mamífers que no trobarem en altres ambients.  

 

5.2  Contingut d’un estudi d’impacte 

Els estudis d'impacte són estudis preventius per avaluar abans que s'executi un projecte el seu possible 

impacte sobre el medi i les persones. L'estudi d'impacte estima el canvi de l'estat actual a l'estat futur. 

S'han d'avaluar els possibles impactes de les diferents alternatives proposades i s'ha de preveure un 

seguiment al final de l'obra per comprovar els resultats previstos. Un cop detectats els impactes, dins el 

mateix estudi, s'estableixen mesures correctores per minimitzar-los. En primer lloc es mira d'actuar sobre 

l'emissor, en segon lloc sobre el medi i en tercer lloc sobre el receptor.  

En l'avaluació dels impactes s'estableixen quatre categories: compatible, moderat, sever i crític. Un 

projecte que presenti un impacte crític hauria de ser descartat i replantejat de nou.  

La normativa vigent estableix que un estudi d'impacte a de contenir, com a mínim, els següents apartats, 

d'acord amb el Decret 114/1988 d'avaluació d'impacte ambiental:  

 Descripció general del projecte. Exigències previsibles en relació amb la utilització del sòl, 

estimació del tipus i quantitats de residus produïts, emissions a l'atmosfera, etc.  

 Exposició de les principals alternatives considerades i estudiades. Justificació de la solució 

adoptada en funció dels efectes ambientals.  

 Avaluació els efectes previsibles del projecte sobre la població, la fauna, la flora, el sòl, l'aire, 

l'aigua, els factors climàtics, el paisatge i els béns materials (patrimoni arquitectònic i 

arqueològic).  

 Mesures previstes per reduir, eliminar o compensar els efectes ambientals significatius.  

 Programa de vigilància ambiental.  

 Resum de l'estudi i conclusions en termes fàcilment comprensibles i, en el seu cas, informe de les 

dificultats informatives o tècniques trobades en l'elaboració de l'estudi.  

Llistat de possibles mesures correctores per infraestructures viàries. Per tal de preservar la GEA i el 
paisatge: 

 Utilitzar com a zones de préstec extraccions a cel obert degudament legalitzades d'acord amb la 

Llei 12/1981 i el Decret 343/1983 de la Generalitat de Catalunya.  

 Recuperar la capa superior del sòl que pugui ser afectada per l'obra per la seva posterior 

utilització en els processos de restauració.  

 En general, fer la morfologia final per a talussos de terraplè amb un pendent de 2H:1V i per als 

talussos de desmunt de 3H:2V. Exceptuar determinats punts en que el pendent pugui ser superior 

i convingui minimitzar l'ocupació.  

 Realitzar les operacions de restauració paisatgística simultàniament a les operacions d'obra, 

minimitzant el temps sense tractament antierosió de les superfícies denudades.  

 Marcar sobre el terreny l'espai a ocupar pel moviment de terres i les superfícies destinades a 

ocupacions temporals i accessos, per evitar afectacions innecessàries.  

Normativa bàsica referent als procediments d'avaluació d'impacte ambiental, i les activitats i els projectes 
sotmesos a aquests procediments. 

Normativa europea : 

 Directiva 1985/337, relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i 

privats sobre el medi ambient. DOCE-L núm. 175, de 05.07.1985.  

 Directiva 1997/11, relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i 

privats sobre el medi ambient. (Modifica la Directiva 1985/337). DOCE-L núm. 73, de 

14.03.1997.  

 Directiva 2001/42, relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi 

ambient. DOCE-L núm. 197, de 21.07.2001.  

Normativa de l'Estat:  

 Reial Decret Legislatiu 1302/1986, d'avaluació d'impacte ambiental. BOE núm. 155, de 

30.06.1986. (incorpora la Directiva 1985/337).  

 Reial Decret 1131/1988, pel qual s'aprova el Reglament per l'execució del Reial Decret Legislatiu 

1302/1986, d'avaluació d'impacte ambiental. BOE núm. 239, de 05.10.1988.  

 Llei 6/2001, de modificació del Reial Decret Legislatiu 1302/1986, d'avaluació d'impacte 

ambiental. BOE núm.11, de 09.05.2001. (incorpora la Directiva 1997/11).  
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Normativa de la Generalitat de Catalunya : 

 Decret 114/1988, d'avaluació d'impacte ambiental. DOGC núm. 1000, de 03.06.1988.  

 

5.3  Mesures correctores 
5.3.1 Aigües subterrànies  

Els aqüífers són de vital importància i s’ha d’evitar la seva contaminació. Serveixen com a font de 

distribució per al consum humà, animal i pel regadiu de camps. Les aigües subterraneas es poden 

contaminar per filtració d’aigües contaminades o quan les obres afecten una zona saturada contaminant 

aqüífers de poca profunditat. 

Mesures: 

 Els magatzems de l’obra se situaran en llocs on existeixi poc risc de contaminació de les aigües. 

 Certificar la ubicació d’un magatzem amb material perillós. 

 Realitzar abans de l’obra un estudi de les zones de carstificació. 

 

5.3.2 Aigües superficials  

El torrent de Can Ribes podria quedar afectat per l’obra. Les mesures són: 

 Evitar l’aportació d’elements contaminants procedents de les excavacions i els vessaments 

incontrolats de l’entorn. 

 Una aportació extra de sediments al torrent durant les diferents fases del projecte pot modificar-

ne les característiques. 

 Les obres de drenatge són sobredimensionades durant la realització del projecte. 

 Reduir les desviacions dels cursos superficials. 

 Garantitzar l’estabilitat dels moviments de terres. 

 Restaurar la vegetació en les zones afectades. 

 Recollir totes les aigües que puguin contindré elements contaminants. 

 Controlar tot l’emmagatzematge del material de l’obra. 

 

5.3.3 Fauna i a la permeabilitat biològica 

Totes aquelles afeccions contra l’hàbitat han de ser minimitzades per no alterar l’estabilitat existent al 

medi. Les mesures són: 

 Condicionar les obres de drenatge pel pas de fauna i per la circulació d'aigua: diàmetre mínim de 

2.5 m amb solera de formigó (o altres materials de textura similar al substrat natural de l'entorn) i 

amb una banda seca d'amplada mínima d'1m. Sense graons a les entrades i sortides.  

 Establir passos per amfibis mitjançant 2 conductes inclinats: un per a cada sentit de la marxa, 

amb entrada vertical i sortida amb lleuger pendent, d'un diàmetre mínim de 0.4 m i base plana.  

 Fer una pantalla vegetal elevadora del vol dels ocells amb un port mínim dels arbres de 4m.  

 Establir un sistema per facilitar la sortida d'animals atrapats dins la tanca perimetral (rampes o 

portes unidireccionals).  

 Adequar les obres de fàbrica com a passos de fauna per rèptils o petits mamífers.  

 Els calaixos no hauria de presentar obstacles insalvables per a rèptils o petits mamífers i s'haurien 

de revegetar les boques d'acord amb aquesta funcionalitat i l'àmbit on s'implanta.  

 Fer passos inferiors condicionats pel pas de fauna (petits mamífers, carnívors i ungulats) de 

dimensions mínimes: 7 m d'ample per 3.5 m d'alt. Amb bandes arbustives plantades a cada costat 

del pas, amb franges de materials inerts com petites fileres de pedres o soques d'arbres morts i 

amb accessos situats al mateix nivell que l'entorn.  

 Fer passos superiors condicionats pel pas vehicles i de fauna, d'amplada mínima de 7 m. Amb 

baranes baixes de materials opacs, amb bandes arbustives plantades a cada costat del pas, sense 

rampes d'ascens o descens i amb tota la superfície del pas recoberta amb una capa de tot-ú.  

 

5.3.4 Vegetació 

El paisatge pot ser alterat al modificar l’entorn. Les mesures: 

 Utilitzar en la replantació de talussos de desmunt i terraplè i d'altres zones denudades per raó de 

l'obra, espècies vegetals autòctones i pròpies de la zona.  

 Replantar amb vegetació de ribera tots els terraplens adjacents als cursos d'aigua afectats per les 

obres.  

 Assegurar durant dos períodes estivals el manteniment de les plantacions.  
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5.3.5 Soroll 

Durant l’execució de l’obra, el soroll pot causar estrés en els animals de forma temporal. Les mesures 

són: 

 Utilitzar ferm drenant en tot el traçat. Utilitzar ferm del tipus porós en els trams acústicament 

sensibles, per exemple en viaductes a prop d'habitatges.  

 Adequar la morfologia de talussos mitjançant el seu recreixement fins una alçada mínima de 2 m 

i repoblació vegetal posterior per limitar la propagació acústica.  

 L'estudi d'impacte haurà de complir amb l'establert en l'annex 11 de la llei 16/2002, de protecció 

contra la contaminació acústica, on s'estableix el contingut d'un estudi d'impacte acústic per 

noves infraestructures de transport.  

 Utilitzar maquinar de baix impacte acústic. 

 Respectar un horari en el pas de camions. 
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6. CONCLUSIONS 

Aquest projecte ha representat l’aplicació de forma efectiva de molts dels coneixements rebuts durant el 

transcurs de la carrera. La finalització del projecte de forma satisfactòria i assolint tots els objectius 

inicials representa un èxit personal.  

S’ha dissenyat un nou traçat que modifica mínimament l’entorn i suavitza les revolts i les pendents del 

camí actual. A més s’introdueix com a primera capa la mescla de sauló amb tot.u que millora de forma 

exponencial les propietats de l’asfalt d’un camí.  

La part de dissenyar un nou camí ha requerit l’esforç més gran del projecte. Primerament ens hem trobat 

amb molt poca informació sobre la construcció o reforma de camins. La normativa existent de l’Estat 

tracta sobre carreteres i la recerca de bibliografia sobre traçat de camins ha donat resultats pràcticament 

nuls, trobant bastanta poca informació i la majoria de caràcter força general. 

El següent repte fou el desenvolupament del nou traçat amb el programa MDT, que potser no és el més 

adequat ni el més potent, però el fet de disposar una llicència em permetia treballar des de casa alhora 

que aprofundia més en el coneixement d’aquest software que crec serà la meva principal eina de treball 

en el futur professional. 
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ANEX 1. RESSENYES 

  



BASE TOPOGRÀFICA M1 
 
PROJECTE MILLORA DEL CAMÍ QUE UNEIX CANT TINTORER AMB MOLINS DE REI  DATA: Octubre 2012 

MUNICIPI Molins de Rei COMARCA Baix Llobregat FMTN 420 
  
     SITUACIÓ COORDENADES 

 

A la zona oest de l’àmbit d’actuació. Es troba just entrar al camí 
venint per la carretera que surt de Molins de Rei.  

Sistema referència: ED50  
Model de geoide: EGM08D595  

Xutm: 418555.175   
Yutm: 4585868.333  

H: 62.765  
     SENYALITZACIÓ    

Fita tipus topograf Anamorfosi: 0.99968163  
   

 
CROQUIS DE SITUACIÓ 

 
 

 

 

 BASE TOPOGRÀFICA M2 
 
PROJECTE MILLORA DEL CAMÍ QUE UNEIX CANT TINTORER AMB MOLINS DE REI DATA: Octubre 2012 

MUNICIPI Molins de Rei COMARCA Baix Llobregat FMTN 420 
  
     SITUACIÓ COORDENADES UTM 

 

A la zona oest de l’àmbit d’actuació. Es troba a uns 46 metres al 
deixar enrere el tros asfaltat. 

Sistema referència: ED50  
Model de geoide: EGM08D595  

Xutm: 418608.523   
Yutm: 4585883.701  

H: 66.233  
     SENYALITZACIÓ    

Fita tipus topograf Anamorfosi: 0.99968153  
   

 
CROQUIS DE SITUACIÓ 

 
 

 

 



BASE TOPOGRÀFICA M3 
 
PROJECTE MILLORA DEL CAMÍ QUE UNEIX CANT TINTORER AMB MOLINS DE REI  DATA: Octubre 2012 

MUNICIPI Molins de Rei COMARCA Baix Llobregat FMTN 420 
  
     SITUACIÓ COORDENADES 

 

 
A la zona oest de l’àmbit d’actuació. A un costat del camí d’on surt el 
camí que ens acosta a la riera de Sant Bartomeu. 

Sistema referència: ED50  
Model de geoide: EGM08D595  

Xutm: 418667.177   
Yutm: 4585929.363  

H: 65.570  
     SENYALITZACIÓ    

Estaca de plàstic Anamorfosi: 0.99968141  
   

 
CROQUIS DE SITUACIÓ 

 
 

 

 

 BASE TOPOGRÀFICA M4 
 
PROJECTE MILLORA DEL CAMÍ QUE UNEIX CANT TINTORER AMB MOLINS DE REI DATA: Octubre 2012 

MUNICIPI Molins de Rei COMARCA Baix Llobregat FMTN 420 
  
     SITUACIÓ COORDENADES UTM 

 

A la zona oest de l’àmbit d’actuació. A un costat del camí passat el 
torrent. 

Sistema referència: ED50  
Model de geoide: EGM08D595  

Xutm: 418723.754   
Yutm: 4585901.628  

H: 65.473  
     SENYALITZACIÓ    

Estaca de plàstic. Anamorfosi: 0.99968129  
   

 
CROQUIS DE SITUACIÓ 

 
 

 

 



BASE TOPOGRÀFICA M5 
 
PROJECTE MILLORA DEL CAMÍ QUE UNEIX CANT TINTORER AMB MOLINS DE REI  DATA: Octubre 2012 

MUNICIPI Molins de Rei COMARCA Baix Llobregat FMTN 420 
  
     SITUACIÓ COORDENADES 

 

A la zona oest de l’àmbit d’actuació. A un costat del camí, a uns 45 
metres de la porta a uns camps que trobem camí avall. 

Sistema referència: ED50  
Model de geoide: EGM08D595  

Xutm: 418786.218   
Yutm: 4585876.944  

H: 70.552  
     SENYALITZACIÓ    

Estaca de plàstic. Anamorfosi: 0.99968117  
   

 
CROQUIS DE SITUACIÓ 

 
 

 

 

 BASE TOPOGRÀFICA M6 
 
PROJECTE MILLORA DEL CAMÍ QUE UNEIX CANT TINTORER AMB MOLINS DE REI DATA: Octubre 2012 

MUNICIPI Molins de Rei COMARCA Baix Llobregat FMTN 420 
  
     SITUACIÓ COORDENADES 

 

A la zona oest de l’àmbit d’actuació. A un costat del camí, a uns 35 
metres de la porta a uns camps que trobem camí amunt. 

Sistema referència: ED50  
Model de geoide: EGM08D595  

Xutm: 418821.775   
Yutm: 4585849.913  

H: 72.654  
     SENYALITZACIÓ    

Estaca de plàstic. Anamorfosi: 0.99968110  
   

 
CROQUIS DE SITUACIÓ 

 
 

 

 



BASE TOPOGRÀFICA M7 
 
PROJECTE MILLORA DEL CAMÍ QUE UNEIX CANT TINTORER AMB MOLINS DE REI  DATA: Octubre 2012 

MUNICIPI Molins de Rei COMARCA Baix Llobregat FMTN 420 
  
     SITUACIÓ COORDENADES 

 

A la zona oest de l’àmbit d’actuació. A un costat del camí, a uns 55 
metres de la porta a uns camps que trobem camí avall. 

Sistema referència: ED50  
Model de geoide: EGM08D595  

Xutm: 418910.277   
Yutm: 4585828.361  

H: 79.877  
     SENYALITZACIÓ    

Estaca de plàstic. Anamorfosi: 0.99968092  
   

 
CROQUIS DE SITUACIÓ 

 
 

 

 
 

 BASE TOPOGRÀFICA M8 
 
PROJECTE MILLORA DEL CAMÍ QUE UNEIX CANT TINTORER AMB MOLINS DE REI DATA: Octubre 2012 

MUNICIPI Molins de Rei COMARCA Baix Llobregat FMTN 420 
  
     SITUACIÓ COORDENADES 

 

A la zona oest de l’àmbit d’actuació. A un costat del camí, a uns 25 
metres de la tanca de canyes. 

Sistema referència: ED50  
Model de geoide: EGM08D595  

Xutm: 418991.265   
Yutm: 4585829.974  

H: 85.128  
     SENYALITZACIÓ    

Estaca de plàstic. Anamorfosi: 0.99968076  
   

 
CROQUIS DE SITUACIÓ 

 
 

 

 



BASE TOPOGRÀFICA M9 
 
PROJECTE MILLORA DEL CAMÍ QUE UNEIX CANT TINTORER AMB MOLINS DE REI  DATA: Octubre 2012 

MUNICIPI Molins de Rei COMARCA Baix Llobregat FMTN 420 
  
     SITUACIÓ COORDENADES 

 

A la zona oest de l’àmbit d’actuació. A un costat del camí, al costat 
de l’arbre que es pot veure a la imatge. 

Sistema referència: ED50  
Model de geoide: EGM08D595  

Xutm: 419048.549   
Yutm: 4585838.728  

H: 89.749  
     SENYALITZACIÓ    

Estaca de plàstic. Anamorfosi: 0.99968065  
   

 
CROQUIS DE SITUACIÓ 

 
 

 

 

 BASE TOPOGRÀFICA M10 
 
PROJECTE MILLORA DEL CAMÍ QUE UNEIX CANT TINTORER AMB MOLINS DE REI DATA: Octubre 2012 

MUNICIPI Molins de Rei COMARCA Baix Llobregat FMTN 420 
  
     SITUACIÓ COORDENADES 

 

A la zona central de l’àmbit d’actuació. Es troba a un costat del 
camí. 

Sistema referència: ED50  
Model de geoide: EGM08D595  

Xutm: 419102.601   
Yutm: 4585869.238  

H: 91.505  
     SENYALITZACIÓ    

Estaca de plàstic. Anamorfosi: 0.99968054  
   

 
CROQUIS DE SITUACIÓ 

 
 

 

 



BASE TOPOGRÀFICA M11 
 
PROJECTE MILLORA DEL CAMÍ QUE UNEIX CANT TINTORER AMB MOLINS DE REI  DATA: Octubre 2012 

MUNICIPI Molins de Rei COMARCA Baix Llobregat FMTN 420 
  
     SITUACIÓ COORDENADES 

 

A la zona central de l’àmbit d’actuació. A un costat del camí, on 
trobem dos nous camins que surten del principal. 

Sistema referència: ED50  
Model de geoide: EGM08D595  

Xutm: 419167.327   
Yutm: 4585859.462  

H: 94.767  
     SENYALITZACIÓ    

Estaca de plàstic. Anamorfosi: 0.99968041  
   

 
CROQUIS DE SITUACIÓ 

 
 

 

 

 BASE TOPOGRÀFICA M12 
 
PROJECTE MILLORA DEL CAMÍ QUE UNEIX CANT TINTORER AMB MOLINS DE REI DATA: Octubre 2012 

MUNICIPI Molins de Rei COMARCA Baix Llobregat FMTN 420 
  
     SITUACIÓ COORDENADES 

 

A la zona central de l’àmbit d’actuació. A un costat del camí, clavat 
sobre l’arrel d’un arbre. 

Sistema referència: ED50  
Model de geoide: EGM08D595  

Xutm: 419248.758   
Yutm: 4585891.391  

H: 98.764  
     SENYALITZACIÓ    

Clau d’acer. Anamorfosi: 0.99968025  
   

 
CROQUIS DE SITUACIÓ 

 
 

 

 



BASE TOPOGRÀFICA M13 
 
PROJECTE MILLORA DEL CAMÍ QUE UNEIX CANT TINTORER AMB MOLINS DE REI  DATA: Octubre 2012 

MUNICIPI Molins de Rei COMARCA Baix Llobregat FMTN 420 
  
     SITUACIÓ COORDENADES 

 

A la zona central de l’àmbit d’actuació. A un costat del camí. 
Sistema referència: ED50  

Model de geoide: EGM08D595  
Xutm: 419312.360   
Yutm: 4585921.595  

H: 102.030  
     SENYALITZACIÓ    

Estaca de plàstic. Anamorfosi: 0.99968012  
   

 
CROQUIS DE SITUACIÓ 

 
 

 

 

 BASE TOPOGRÀFICA M14 
 
PROJECTE MILLORA DEL CAMÍ QUE UNEIX CANT TINTORER AMB MOLINS DE REI DATA: Octubre 2012 

MUNICIPI Molins de Rei COMARCA Baix Llobregat FMTN 420 
  
     SITUACIÓ COORDENADES  

 

A la zona central de l’àmbit d’actuació. A un costat del camí. 
Sistema referència: ED50  

Model de geoide: EGM08D595  
Xutm: 419390.252   
Yutm: 4585957.866  

H: 106.614  
     SENYALITZACIÓ    

Estaca de plàstic. Anamorfosi:   0.99967997  
   

 
CROQUIS DE SITUACIÓ 

 
 

 

 



BASE TOPOGRÀFICA M15 
 
PROJECTE MILLORA DEL CAMÍ QUE UNEIX CANT TINTORER AMB MOLINS DE REI  DATA: Octubre 2012 

MUNICIPI Molins de Rei COMARCA Baix Llobregat FMTN 420 
  
     SITUACIÓ COORDENADES 

 

A la zona central de l’àmbit d’actuació. A un costat del camí, abans 
d’una rampa forta en el camí. 

Sistema referència: ED50  
Model de geoide: EGM08D595  

Xutm: 419461.235   
Yutm: 4585982.202  

H: 110.608  
     SENYALITZACIÓ    

Estaca de plàstic. Anamorfosi: 0.99967983  
   

 
CROQUIS DE SITUACIÓ 

 
 

 

 

 BASE TOPOGRÀFICA M20 
 
PROJECTE MILLORA DEL CAMÍ QUE UNEIX CANT TINTORER AMB MOLINS DE REI DATA: Octubre 2012 

MUNICIPI Molins de Rei COMARCA Baix Llobregat FMTN 420 
  
     SITUACIÓ COORDENADES 

 

A la zona central de l’àmbit d’actuació. A un costat del camí. 
Sistema referència: ED50  

Model de geoide: EGM08D595  
Xutm: 419535.414   
Yutm: 4585986.724  

H: 118.203  
     SENYALITZACIÓ    

Fita tipus topograf Anamorfosi: 0.99967968  
   

 
CROQUIS DE SITUACIÓ 

 
 

 

 



BASE TOPOGRÀFICA M21 
 
PROJECTE MILLORA DEL CAMÍ QUE UNEIX CANT TINTORER AMB MOLINS DE REI  DATA: Octubre 2012 

MUNICIPI Molins de Rei COMARCA Baix Llobregat FMTN 420 
  
     SITUACIÓ COORDENADES 

 

A la zona central de l’àmbit d’actuació. A un costat del camí, a uns 
15 metres d’un camí que surt a l’esquerra. 

Sistema referència: ED50  
Model de geoide: EGM08D595  

Xutm: 419613.247   
Yutm: 4586012.718  

H: 129.692  
     SENYALITZACIÓ    

Fita tipus topograf Anamorfosi: 0.99967952  
   

 
CROQUIS DE SITUACIÓ 

 
 

 

 

 BASE TOPOGRÀFICA M22 
 
PROJECTE MILLORA DEL CAMÍ QUE UNEIX CANT TINTORER AMB MOLINS DE REI DATA: Octubre 2012 

MUNICIPI Molins de Rei COMARCA Baix Llobregat FMTN 420 
  
     SITUACIÓ COORDENADES 

 

A la zona central de l’àmbit d’actuació. A un costat del camí, a uns 
35 metres d’un camí que surt a l’esquerra. 

Sistema referència: ED50  
Model de geoide: EGM08D595  

Xutm: 419672.574   
Yutm: 4586060.632  

H: 138.276  
     SENYALITZACIÓ    

Estaca de plàstic. Anamorfosi: 0.99967941  
   

 
CROQUIS DE SITUACIÓ 

 
 

 

 



BASE TOPOGRÀFICA M23 
 
PROJECTE MILLORA DEL CAMÍ QUE UNEIX CANT TINTORER AMB MOLINS DE REI  DATA: Octubre 2012 

MUNICIPI Molins de Rei COMARCA Baix Llobregat FMTN 420 
  
     SITUACIÓ COORDENADES 

 

A la zona central de l’àmbit d’actuació. A un costat del camí, a la 
zona asfaltada. 

Sistema referència: ED50  
Model de geoide: EGM08D595  

Xutm: 419757.723   
Yutm: 4586101.776  

H: 150.696  
     SENYALITZACIÓ    

Estaca de plàstic. Anamorfosi: 0.99967924  
   

 
CROQUIS DE SITUACIÓ 

 
 

 

 

 BASE TOPOGRÀFICA M24 
 
PROJECTE MILLORA DEL CAMÍ QUE UNEIX CANT TINTORER AMB MOLINS DE REI DATA: Octubre 2012 

MUNICIPI Molins de Rei COMARCA Baix Llobregat FMTN 420 
  
     SITUACIÓ COORDENADES 

 

A la zona est de l’àmbit d’actuació. A un costat d’un camí que porta 
a una finca. 

Sistema referència: ED50  
Model de geoide: EGM08D595  

Xutm: 419871.211   
Yutm: 4586089.065  

H: 165.287  
     SENYALITZACIÓ    

Estaca de plàstic. Anamorfosi: 0.99967902  
   

 
CROQUIS DE SITUACIÓ 

 
 

 

 



BASE TOPOGRÀFICA M25 
 
PROJECTE MILLORA DEL CAMÍ QUE UNEIX CANT TINTORER AMB MOLINS DE REI  DATA: Octubre 2012 

MUNICIPI Molins de Rei COMARCA Baix Llobregat FMTN 420 
  
     SITUACIÓ COORDENADES 

 

A la zona central de l’àmbit d’actuació. A un costat del camí. 
Sistema referència: ED50  

Model de geoide: EGM08D595  
Xutm: 419948.182   
Yutm: 4586062.069  

H: 162.604  
     SENYALITZACIÓ    

Estaca de plàstic. Anamorfosi: 0.99967886  
   

 
CROQUIS DE SITUACIÓ 

 
 

 

 

 BASE TOPOGRÀFICA M40 
 
PROJECTE MILLORA DEL CAMÍ QUE UNEIX CANT TINTORER AMB MOLINS DE REI DATA: Octubre 2012 

MUNICIPI Molins de Rei COMARCA Baix Llobregat FMTN 420 
  
     SITUACIÓ COORDENADES 

 

A la zona est de l’àmbit d’actuació. Es troba a la part central de 
l’esplanada que hi ha al costat del camí. 

Sistema referència: ED50  
Model de geoide: EGM08D595  

Xutm: 420064.099   
Yutm: 4586001.600  

H: 164.480  
     SENYALITZACIÓ    

Fita tipus topograf Anamorfosi: 0.99967864  
   

 
CROQUIS DE SITUACIÓ 

 
 

 

 



BASE TOPOGRÀFICA M41 
 
PROJECTE MILLORA DEL CAMÍ QUE UNEIX CANT TINTORER AMB MOLINS DE REI  DATA: Octubre 2012 

MUNICIPI Molins de Rei COMARCA Baix Llobregat FMTN 420 
  
     SITUACIÓ COORDENADES 

 

A la zona est de l’àmbit d’actuació. Es troba al costat de la petita 
rotonda feta amb rocs. 

Sistema referència: ED50  
Model de geoide: EGM08D595  

Xutm: 420097.025   
Yutm: 4585929.551  

H: 168.945  
     SENYALITZACIÓ    

Fita tipus topograf Anamorfosi: 0.99967857  
   

 
CROQUIS DE SITUACIÓ 

 
 

 

 

 PUNT DESTACAT M42 
 
PROJECTE MILLORA DEL CAMÍ QUE UNEIX CANT TINTORER AMB MOLINS DE REI DATA: Octubre 2012 

MUNICIPI Molins de Rei COMARCA Baix Llobregat FMTN 420 
  
     SITUACIÓ COORDENADES 

 

A la zona est de l’àmbit d’actuació. Es troba al costat de l’entrada 
als pàrkings. 

Sistema referència: ED50  
Model de geoide: EGM08D595  

Xutm: 420122.413   
Yutm: 4586018.957  

H: 173.407  
     SENYALITZACIÓ    

Estaca de plàstic. Anamorfosi: 0.99967852  
   

 
CROQUIS DE SITUACIÓ 

 
 

 

 



PUNT DESTACAT M43 
 
PROJECTE MILLORA DEL CAMÍ QUE UNEIX CANT TINTORER AMB MOLINS DE REI  DATA: Octubre 2012 

MUNICIPI Molins de Rei COMARCA Baix Llobregat FMTN 420 
  
     SITUACIÓ COORDENADES 

 

A la zona est de l’àmbit d’actuació. Es troba l’entrada del 
restaurant. 

Sistema referència: ED50  
Model de geoide: EGM08D595  

Xutm: 420090.816   
Yutm: 4586085.738  

H: 175.283  
     SENYALITZACIÓ    

Clau d’acer Anamorfosi: 0.99967858  
   

 
CROQUIS DE SITUACIÓ 

 
 

 

 

 VÈRTEX GEODÈSIC 286125016

 
PROJECTE MILLORA DEL CAMÍ QUE UNEIX CANT TINTORER AMB MOLINS DE REI DATA: Octubre 2012 

MUNICIPI Molins de Rei COMARCA Baix Llobregat FMTN 420 
  
     SITUACIÓ COORDENADES 

 

Des de Molins de Rei cal anar al Castell Ciuró, està situada al 
costat de les ruïnes del Castell Ciuró. 

Sistema referència: ED50  
Model de geoide: EGM08D595  

Xutm: 419009.104  
Yutm: 4584958.209  

H: 153.356  
     SENYALITZACIÓ    

Placa de l'ICC i de la MMAMB Anamorfosi: 0.99968072  
   

 
CROQUIS DE SITUACIÓ 
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ANEX 2. INFORME GPS 
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Red Ajuste 
www.MOVE3.com  

(c) 1993‐2010 Grontmij 

con licencia para Leica Geosystems AG 

  

Creado: 07/12/2012 11:24:34 

Información del proyecto
 

Nombre del proyecto:  Tintorer 

Fecha de creación:  07/12/2012 11:08:53 

Huso horario:  1h 00' 

Sistema de coordenadas:  WGS 1984 

Programa de aplicación:  LEICA Geo Office 8.1 

Kernel de procesamiento:  MOVE3 4.0.4 

Información general
 

Ajuste 

Tipo:  Forzado 

Dimensión:  3D 

Sistema de coordenadas:  WGS 1984 

Tipo de altura:  Elipsoidal 

   
 

Número de iteraciones:  1 

Corrección máxima de coordenadas en la última iteración:  0.0000 m 
 

(tolerancia alcanzada)

  

Estaciones 

Número de estaciones (parcialmente) conocidas: 2 

Número de estaciones desconocidas: 6 

Total: 8 

  

Observaciones 

Diferencias de coordenadas GPS: 51 (17 líneas base)

Coordenadas conocidas: 6 

Total: 57 

  

Incógnitas 

Coordenadas: 24 

Total: 24 

  
 

Grados de libertad: 33 

  

Pruebas 

Alfa (multi dimensional): 0.4974 

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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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:  0.98 

Prueba F:  6.82 
   

   

Resultados basados en el factor de varianza a posteriori 

Resultados del ajuste
 

Coordenadas

   

Estación  Coordenada  Corr  Desv. Est.

M1  Latitud  41° 25' 06.22780" N  ‐0.0006 m  0.0026 m  

   Longitud  2° 01' 27.40664" E  0.0002 m  0.0027 m  

   Altura  112.0086 m  ‐0.0010 m  0.0064 m  

M2  Latitud  41° 25' 06.74591" N  ‐0.0042 m  0.0043 m  

   Longitud  2° 01' 29.69691" E  0.0000 m  0.0037 m  

   Altura  115.4764 m  ‐0.0042 m  0.0092 m  

M20  Latitud  41° 25' 10.42182" N  ‐0.0011 m  0.0035 m  

   Longitud  2° 02' 09.57158" E  ‐0.0012 m  0.0028 m  

   Altura  167.4426 m  0.0020 m  0.0086 m  

M21  Latitud  41° 25' 11.29252" N  0.0003 m  0.0035 m  

   Longitud  2° 02' 12.91214" E  ‐0.0021 m  0.0029 m  

   Altura  178.9322 m  0.0021 m  0.0088 m  

M40  Latitud  41° 25' 11.09482" N  0.0033 m  0.0058 m  

   Longitud  2° 02' 32.33708" E  ‐0.0014 m  0.0042 m  

Estación Coordenada Corr  Desv. Est.

  Altura 213.7590 m ‐0.0043 m 0.0133 m  

M41 Latitud 41° 25' 08.76960" N  0.0014 m  0.0081 m  

  Longitud 2° 02' 33.78937" E  ‐0.0004 m 0.0055 m  

  Altura 218.1895 m ‐0.0008 m 0.0217 m  

V286125016 Latitud 41° 24' 43.54123" N  0.0000 m  ‐ fijo

  Longitud 2° 01' 51.35394" E  0.0000 m  ‐ fijo

  Altura 202.6866 m 0.0000 m  ‐ fijo

Virtual_386 Latitud 41° 25' 38.98920" N  0.0000 m  ‐ fijo

  Longitud 2° 01' 54.98040" E  0.0000 m  ‐ fijo

  Altura 100.0001 m 0.0000 m  ‐ fijo

 

Observaciones y residuales 

  

  Estación Pto visado Obs. ajus.  Resid  Resid (ENA) Desv. Est.

DX  M20 M21 ‐11.9064 m  ‐0.0015 m  0.0005 m 0.0080 m

DY      77.2023 m  0.0004 m  0.0009 m 0.0032 m

DZ      27.7448 m  ‐0.0001 m  ‐0.0012 m 0.0077 m

DX  M2 M20 ‐68.8424 m  ‐0.0063 m  ‐0.0013 m 0.0086 m

DY      924.1408 m  ‐0.0016 m  0.0097 m 0.0039 m

DZ      119.4212 m  0.0073 m  0.0001 m 0.0075 m

DX  M2 M1 9.8481 m  0.0034 m  0.0027 m 0.0085 m

DY      ‐52.8717 m  0.0028 m  ‐0.0022 m 0.0042 m

DZ      ‐14.2807 m  0.0001 m  0.0027 m 0.0071 m
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   Estación  Pto visado  Obs. ajus.  Resid  Resid (ENA)  Desv. Est.

DX  M40  M41  49.5468 m  ‐0.0003 m  0.0027 m  0.0205 m

DY        35.5148 m  0.0027 m  ‐0.0030 m  0.0059 m

DZ        ‐50.8635 m  ‐0.0041 m  ‐0.0029 m  0.0140 m

DX  M21  M40  14.0772 m  0.0130 m  0.0204 m  0.0118 m

DY        451.8867 m  0.0209 m  ‐0.0095 m  0.0047 m

DZ        18.4667 m  ‐0.0005 m  0.0100 m  0.0093 m

DX  V286125016  M41  ‐537.9644 m  0.0073 m  ‐0.0051 m  0.0193 m

DY        967.0211 m  ‐0.0049 m  0.0033 m  0.0053 m

DZ        593.9528 m  0.0107 m  0.0125 m  0.0129 m

DX  V286125016  M40  ‐587.5111 m  0.0060 m  ‐0.0091 m  0.0115 m

DY        931.5063 m  ‐0.0089 m  0.0047 m  0.0042 m

DZ        644.8162 m  0.0113 m  0.0117 m  0.0088 m

DX  V286125016  M21  ‐601.5883 m  0.0136 m  ‐0.0009 m  0.0069 m

DY        479.6196 m  ‐0.0004 m  ‐0.0063 m  0.0028 m

DZ        626.3496 m  0.0036 m  0.0126 m  0.0064 m

DX  V286125016  M20  ‐589.6819 m  0.0120 m  ‐0.0024 m  0.0067 m

DY        402.4173 m  ‐0.0020 m  ‐0.0060 m  0.0027 m

DZ        598.6048 m  0.0024 m  0.0105 m  0.0064 m

DX  V286125016  M2  ‐520.8395 m  0.0055 m  ‐0.0038 m  0.0077 m

DY        ‐521.7235 m  ‐0.0036 m  ‐0.0016 m  0.0037 m

DZ        479.1836 m  0.0026 m  0.0058 m  0.0065 m

DX  V286125016  M1  ‐510.9915 m  0.0054 m  ‐0.0039 m  0.0054 m

DY        ‐574.5951 m  ‐0.0038 m  ‐0.0010 m  0.0028 m

  Estación Pto visado Obs. ajus.  Resid  Resid (ENA) Desv. Est.

DZ      464.9028 m  0.0033 m  0.0061 m 0.0043 m

DX  Virtual_386 M41 672.9752 m  ‐0.0097 m  0.0049 m 0.0193 m

DY      925.7046 m  0.0045 m  ‐0.0033 m 0.0053 m

DZ      ‐620.8933 m  ‐0.0128 m  ‐0.0156 m 0.0129 m

DX  Virtual_386 M40 623.4284 m  ‐0.0054 m  0.0013 m 0.0115 m

DY      890.1898 m  0.0011 m  ‐0.0048 m 0.0042 m

DZ      ‐570.0299 m  ‐0.0112 m  ‐0.0114 m 0.0088 m

DX  Virtual_386 M21 609.3512 m  ‐0.0191 m  0.0061 m 0.0069 m

DY      438.3031 m  0.0054 m  0.0060 m 0.0028 m

DZ      ‐588.4965 m  ‐0.0087 m  ‐0.0199 m 0.0064 m

DX  Virtual_386 M20 621.2576 m  ‐0.0211 m  0.0078 m 0.0067 m

DY      361.1008 m  0.0070 m  0.0014 m 0.0027 m

DZ      ‐616.2414 m  ‐0.0165 m  ‐0.0265 m 0.0064 m

DX  Virtual_386 M2 690.1000 m  ‐0.0110 m  0.0091 m 0.0077 m

DY      ‐563.0400 m  0.0087 m  0.0168 m 0.0037 m

DZ      ‐735.6626 m  0.0130 m  0.0006 m 0.0065 m

DX  Virtual_386 M1 699.9481 m  ‐0.0158 m  0.0088 m 0.0054 m

DY      ‐615.9116 m  0.0082 m  0.0043 m 0.0028 m

DZ      ‐749.9433 m  ‐0.0080 m  ‐0.0169 m 0.0043 m
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Residuales del vector de línea base GPS 

   

   Estación  Pto visado  Vector ajus. [m] Resid [m]  Resid [ppm]

DV  M20  M21  82.8959  0.0016  18.7

DV  M2  M20  934.3644  0.0098  10.4

DV  M2  M1  55.6447  0.0044  78.9

DV  M40  M41  79.3932  0.0049  61.9

DV  M21  M40  452.4829  0.0246  54.3

DV  V286125016  M41  1255.9121  0.0139  11.1

DV  V286125016  M40  1276.1901  0.0155  12.2

DV  V286125016  M21  992.0974  0.0141  14.2

DV  V286125016  M20  931.6609  0.0124  13.3

DV  V286125016  M2  879.2531  0.0071  8.0

DV  V286125016  M1  898.5580  0.0074  8.2

DV  Virtual_386  M41  1302.0496  0.0167  12.8

DV  Virtual_386  M40  1227.2061  0.0124  10.1

DV  Virtual_386  M21  953.8064  0.0217  22.7

DV  Virtual_386  M20  946.6299  0.0277  29.3

DV  Virtual_386  M2  1155.1846  0.0191  16.5

DV  Virtual_386  M1  1196.5322  0.0195  16.3

 

 

 

 

 

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

  

Estación A [m] B [m]  A/B  Phi  Desv. Est. Alt [m]

M1 0.0029 0.0024  1.2  49°  0.0064

M2 0.0044 0.0035  1.2  23°  0.0092

M20 0.0035 0.0028  1.3  ‐6°  0.0086

M21 0.0035 0.0029  1.2  ‐11°  0.0088

M40 0.0059 0.0041  1.4  ‐11°  0.0133

M41 0.0081 0.0055  1.5  5°  0.0217

V286125016 0.0000 0.0000  1.0  90°  0.0000

Virtual_386 0.0000 0.0000  1.0  90°  0.0000

 

Pruebas y errores estimados

Pruebas de coordenadas 

  

  Estación   MDB   BNR  Prueba W Prueba T

  V286125016 Latitud 0.0107 m     999.9  0.00    0.00  

    Longitud 0.0088 m     999.9  0.00     

    Altura 0.0249 m     999.9  0.00     

  Virtual_386 Latitud 0.0107 m     999.9  0.00    0.00  

    Longitud 0.0088 m     999.9  0.00     

    Altura 0.0249 m     999.9  0.00     
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Pruebas de observación 

   

   Estación  Pto visado  MDB  Rojo  BNR  Prueba W  Prueba T

DX  M20  M21  0.0301 m  47 3.0  ‐0.27    0.03  

DY        0.0174 m  51 2.8  0.13     

DZ        0.0283 m  54 2.8  0.22     

DX  M2  M20  0.0388 m  59 2.2  ‐1.29    1.02  

DY        0.0217 m  50 2.8  ‐0.74     

DZ        0.0332 m  50 2.6  1.62     

DX  M2  M1  0.0379 m  65 2.1  0.36    0.12  

DY        0.0237 m  68 2.0  0.47     

DZ        0.0303 m  63 2.1  ‐0.36     

DX  M40  M41  0.0757 m  61 2.3  0.29    0.08  

DY        0.0328 m  59 2.3  0.32     

DZ        0.0507 m  59 2.4  ‐0.32     

DX  M21  M40  0.0492 m  52 2.6  0.24    1.99

DY        0.0304 m  75 1.8  2.27   

DZ        0.0385 m  58 2.4  ‐0.29     

DX  V286125016  M41  0.0691 m  59 2.6  ‐0.44    0.40  

DY        0.0291 m  55 2.5  ‐0.65     

DZ        0.0452 m  52 2.7  0.70     

DX  V286125016  M40  0.0506 m  69 1.9  ‐0.24    1.06  

DY        0.0235 m  60 2.3  ‐1.50     

DZ        0.0371 m  64 2.1  0.58     

  Estación Pto visado MDB  Rojo  BNR  Prueba W Prueba T

DX  V286125016 M21 0.0275 m  63  2.2  1.77   1.09  

DY      0.0158 m  64  2.1  0.11    

DZ      0.0248 m  60  2.3  ‐1.01    

DX  V286125016 M20 0.0275 m  65  2.1  1.59   0.91  

DY      0.0159 m  68  1.9  ‐0.36    

DZ      0.0262 m  70  2.0  ‐1.13    

DX  V286125016 M2 0.0355 m  68  1.9  0.36   0.27  

DY      0.0213 m  68  1.9  ‐0.75    

DZ      0.0288 m  65  2.0  0.16    

DX  V286125016 M1 0.0226 m  35  3.8  0.73   2.83

DY      0.0144 m  34  3.8  ‐2.56  

DZ      0.0169 m  31  3.9  1.12    

DX  Virtual_386 M41 0.0786 m  71  1.7  0.20   0.19  

DY      0.0318 m  70  1.8  0.40    

DZ      0.0525 m  73  1.6  ‐0.49    

DX  Virtual_386 M40 0.0591 m  78  1.4  0.21   0.17  

DY      0.0254 m  71  1.8  ‐0.02    

DZ      0.0445 m  78  1.4  ‐0.64    

DX  Virtual_386 M21 0.0304 m  71  1.7  ‐1.53   1.39  

DY      0.0161 m  67  2.0  0.97    

DZ      0.0281 m  75  1.6  0.72    

DX  Virtual_386 M20 0.0307 m  74  1.6  ‐1.03   1.35  

DY      0.0164 m  71  1.8  1.04    
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   Estación  Pto visado  MDB  Rojo  BNR  Prueba W  Prueba T

DZ        0.0296 m  78 1.5  0.06     

DX  Virtual_386  M2  0.0444 m  82 1.3  ‐1.50    1.06  

DY        0.0278 m  85 1.2  0.59     

DZ        0.0388 m  86 1.2  1.22     

DX  Virtual_386  M1  0.0246 m  73 1.7  ‐1.02    3.01

DY        0.0157 m  75 1.7  2.48   

DZ        0.0181 m  76 1.7  ‐0.98     

 

Redundancia:

 

Prueba W: 

 

Prueba T (3 dimensiones): 

Errores estimados (observaciones) 

   

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

   

   Estación  Pto visado  Prueba W  Fact  Err est

DY  V286125016  M1  ‐2.56 1.3  ‐0.0131 m

DY  Virtual_386  M1  2.48 1.3  0.0139 m

DY  M21  M40  2.27 1.2  0.0246 m

 

 

 

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

  

  Estación Pto visado Prueba T  Fact Err est

DX Virtual_386 M1 3.01  1.3 ‐0.0211 m

DY           0.0110 m

DZ           ‐0.0111 m

DX V286125016 M1 2.83  1.2 0.0157 m

DY           ‐0.0107 m

DZ           0.0094 m

DX M21 M40 1.99  1.0 0.0110 m

DY           0.0274 m

DZ           ‐0.0056 m
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ANEX 3. LLISTAT D’ALINEACIONS EN PLANTA 
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Tipo          P.K.             Coord.x             Coord.y                  Azimut               Radio               Longitud 

Rec            0.000          418564.254          4585869.562            83.6124               0.000              41.955 

Cur           41.955          418604.827          4585880.243            83.6124             -42.800              26.062 

Rec           68.017          418626.543          4585893.915            45.8379               0.000              30.128 

Cur           98.146          418646.409          4585916.565            45.8379              26.575              34.947 

Rec          133.093          418678.287          4585922.803           129.9317               0.000              29.484 

Cur          162.576          418704.572          4585909.446           129.9317             -34.255               6.976 

Rec          169.553          418711.069          4585906.938           117.0274               0.000               6.901 

Cur          176.454          418717.725          4585905.114           117.0274              35.123               6.976 

Rec          183.430          418724.227          4585902.617           126.4777               0.000              58.537 

Cur          241.967          418777.773          4585878.967           126.4777              82.892              20.114 

Rec          262.081          418795.011          4585868.698           142.9940               0.000               7.900 

Cur          269.981          418801.177          4585863.759           142.9940             -67.084              29.869 

Rec          299.850          418827.815          4585850.802           115.6045               0.000              28.561 

Cur          328.411          418855.523          4585843.871           115.6045              84.232               5.996 

Rec          334.407          418861.283          4585842.210           122.9701               0.000              25.449 

Cur          359.856          418885.093          4585833.225           122.9701             -49.250              18.843 

Rec          378.700          418903.554          4585830.066            98.0711               0.000              22.341 

Cur          401.040          418925.884          4585830.743            97.6437              58.563               6.019 

Rec          407.060          418931.900          4585830.656           104.5338               0.000              31.589 

Cur          438.649          418963.409          4585828.408           104.5338             -60.487              17.509 

Rec          456.158          418980.810          4585829.690            88.4492               0.000              23.330 

 

Tipo                  P.K.               Coord.x               Coord.y                  Azimut               Radio               Longitud 

Cur                    479.488          419003.757          4585833.900            88.4492              35.550               6.036 

Rec                    485.524          419009.758          4585834.480            96.8608               0.000              14.317 

Cur                    499.841          419024.057          4585835.190            96.8608             -88.261              44.435 

Rec                    544.275          419066.047          4585848.220            61.0595               0.000              16.173 

Cur                    560.448          419079.287          4585857.510            61.0595              60.579              47.637 

Rec                    608.085          419124.603          4585867.570           111.9496               0.000              32.023 

Cur                    640.108          419156.063          4585861.600           110.5580             -46.632              27.962 

Rec                    668.070          419183.361          4585865.280            75.3701               0.000              21.930 

Cur                    690.000          419203.670          4585873.550            75.3701            2950.091              30.005 

Rec                    720.005          419231.515          4585884.730            71.1913               0.000              80.204 

Cur                    800.210          419303.647          4585919.800            71.2506            1071.901              60.148 

Rec                    860.357          419358.473          4585944.520            72.2506               0.000              39.859 

Cur                    900.217          419394.605          4585961.340            72.2506             206.435              56.222 

Rec                    956.439          419448.155          4585977.890            89.6095               0.000              50.985 

Cur                   1007.423          419498.462          4585986.180            89.6095              86.084              12.863 

Rec                   1020.286          419511.263          4585987.310            94.2637               0.000              40.517 

Cur                   1060.803          419551.615          4585990.960            94.4860            -102.044              43.106 

Rec                   1103.909          419592.518          4586003.510            62.0326               0.000              91.436 

Cur                   1195.345          419668.169          4586054.870            61.9281              77.617              14.852 

Rec                   1210.197          419681.166          4586062.010            70.4361               0.000              72.974 

Cur                   1283.172          419746.412          4586094.690            70.4361              58.042              27.723 

Rec                   1310.895          419773.177          4586100.840           105.1313               0.000              36.313 
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Tipo                  P.K.               Coord.x               Coord.y                  Azimut               Radio               Longitud 

Cur                   1347.208          419809.372          4586097.910           105.1313              80.373              10.562 

Rec                   1357.771          419819.814          4586096.370           110.8748               0.000              67.180 

Cur                   1424.950          419886.016          4586084.950           109.2535              84.395              25.231 

Rec                   1450.181          419910.069          4586077.650           127.6247               0.000              69.779 

Cur                   1519.960          419973.381          4586048.310           127.7616              98.039              10.224 

Rec                   1530.184          419982.406          4586043.520           131.5720               0.000              44.193 

Cur                   1574.378          420021.276          4586022.490           131.5720              36.320               5.995 

Rec                   1580.373          420026.289          4586019.210           140.8336               0.000              20.352 

Cur                   1600.724          420042.596          4586007.040           140.8336              67.591              38.831 

Rec                   1639.555          420065.534          4585976.370           183.4797               0.000              29.923 

Cur                   1669.478          420073.212          4585947.450           183.4797             -15.406              37.044 

Rec                   1706.522          420101.784          4585944.320            26.3240               0.000              42.108 

Cur                   1748.630          420118.704          4585982.880            26.3240             -47.152              33.680 

Rec                   1782.310          420120.561          4586015.790           377.3665               0.000              39.816 

                      1822.126          420106.701          4586053.120           377.3665 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Millora del camí que uneix Can Tintorer amb Molins de Rei    

ANEX 4. LLISTAT D’ALINEACIONS EN ALÇAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Millora del camí que uneix Can Tintorer amb Molins de Rei    

CV                  P.K.                Cota                Kv                  Tangente            Flecha              Pendiente 

                   0.000               63.059                   0                      0                          0                   0.07243 

                 30.000               65.232                   0                      0                          0                   0.07241 

1               47.498               66.499             400.954              17.498                 0.382               -0.01483 

                 72.580               66.127                   0                      0                          0                  -0.01485 

               154.064               64.917                   0                      0                          0                 -0.01487 

2             170.405               64.674             213.812               9.604                 0.216               0.07504 

              180.000               65.394                   0                      0                          0                   0.07498 

              230.000               69.143                   0                      0                          0                   0.07496 

3            248.704               70.545             762.558               12.483                0.102               0.04231 

               262.011              71.108                   0                      0                          0                   0.04222 

               285.556              72.102                   0                      0                          0                   0.04231 

4             297.304              72.599             523.228               11.748               0.132                0.08715 

               319.966              74.574                   0                      0                          0                   0.08715 

                339.966              76.317                   0                     0                          0                   0.08713 

5             388.421               80.539            4484.991              48.455              0.262                0.06555 

                440.000               83.92                   0                      0                         0                   0.06555 

                511.827              88.628                   0                    0                          0                   0.0655 

6             517.506                89                  380.420                5.68                0.042                 0.0357 

                540.000              89.803                   0                     0                         0                   0.03568 

                605.928             92.155                   0                     0                          0                   0.0356 

7              610.310              92.311             556.946              4.382               0.017                 0.05126 

 

CV                  P.K.                 Cota                       Kv                  Tangente            Flecha              Pendiente 

                       679.979              95.882                     0                      0                          0                    0.05126 

                       970.031             110.749                    0                      0                          0                    0.05127 

8                     994.157             111.986             603.973              24.125                 0.482                 0.13114 

                      1060.477             120.683                   0                      0                        0                      0.13115 

                      1390.047             163.905                   0                      0                        0                      0.13115 

9                   1404.839             165.845             171.353              14.793                 0.639                -0.04149 

                      1427.662             164.898                   0                      0                        0                    -0.0415 

                      1463.755               163.4                     0                      0                        0                    -0.04152 

10                  1516.932             161.192            1232.693              53.177               1.147                0.04477 

                      1649.262             167.116                   0                      0                         0                    0.04477 

                      1822.126             174.855                   0                      0                        0 
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ANEX 5. PLÀNOLS 

 


















































































