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RESUM
La cartografia d’una ciutat es un element viu, que es va modificant constantment, depenent
tant de factor socials, com poden ser creixements de població, com de factors econòmics,
molt lligats a èpoques de bonança.
En aquest projecte de final de grau, el que es pretén es explicar la realització de la
cartografia topografia municipal ,a escala 1/500, del barri de Volpelleres de Sant Cugat del
Vallès, que es va crear en una zona que havien estat camps de conreu, i a on es volia
consolidar un nou sector.
S’anirà mostrant de forma ordenada com la cartografia s’anava generant a mida que es van
anar produint els canvis.
S’explicarà en primer lloc com es va plantejar la implantació de la Xarxa topogràfica
municipal, per tal de que totes les tasques que s’havien de realitzar es dugessin a terme en
el mateix sistema de referència.
Seguidament s’indicarà, com aprofitant les dades provinents de l’asbuilt de les obres
d’urbanització, que va resultar que era insuficient i poc detallat, i un cop superats uns
controls de qualitat es va començar a dibuixar el que seria l’esquelet de la cartografia.
Posteriorment es detalla com es va continuar completant la cartografia tant amb
aixecaments amb topografia clàssica, com amb una presa de dades massiva amb GPS.
Per concloure amb la generació de la cartografia, s’explicarà com es van completar les
zones inaccessibles per fotogrametria a partir de diferents vols.
També es fa esmena de com els interiors de parcel·la privats es van poder actualitzar a
partir d’una clàusula en la llicencia de primera ocupació, la qual obligava als promotors a
entregar un aixecament topogràfic un cop finalitzada l’obra.
Per finalitzar aquest Projecte de Final de Grau, es farà una descripció del circuit
d’actualització de cartografia, amb el qual s’intenta que els canvis generats al terreny quedin
reflectits a la cartografia en el menor temps possible.
També es farà una exposició de com actualment, s’està dotant a la cartografia topogràfica
vectorial d’una sèrie de metadades per tal de poder tenir un control tant de la font de les
dades que la ha generat, com del seu grau d’actualització.
En definitiva en aquest treball s’intenta fer un repàs de com es genera de forma autònoma la
cartografia per part del servei de topografia de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
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1. OBJECTIUS
L’objectiu d’aquest treball de final de grau es explicar com s’ha dut a terme la cartografia
topogràfica del barri de Volpelleres, per part del departament de topografia de l’Ajuntament
de Sant Cugat del Vallès, i amb els mitjans tècnics disponibles en cada moment, i emprant
una gran quantitat de tècniques, per tal que el producte resultant tingui una altra qualitat i
pugi donar servei tant al ciutadà com als diferents departaments de l’Ajuntament .
Inicialment el Barri de Volpelleres era una zona de camps de conreu, masies i edificacions
aïllades, de la qual únicament es disposava de cartografia topogràfica feta per AMB en
format vectorial a escala 1:1000, realitzat a partir d’un vol de 1996.
Degut al desenvolupament d’aquest nou sector a partir de l’any 2002, el qual s’anava a
urbanitzar a la seva totalitat, i que anava a transformar completament la seva topografia,
calia que a mida que s’anessin realitzant els canvis, aquest quedessin reflectits a la
cartografia per tal de, per una banda anar controlant que la urbanització s’estava executant
correctament, i per un altre de disposar d’una cartografia completa i precisa que permetés
treballar a tots el departaments de l’ajuntament.
Primerament s’explicarà com es va implantar la Xarxa de Vèrtex Topogràfics, per tal de que
totes les tasques que es realitzessin treballessin en un marc de referència únic.
Seguidament s’explicarà com es van fer les mesures per a la validació de l’asbuilt entregat
per l’empresa constructora, que havia servir de punt de partida i esquelet principal de la
cartografia de la zona.
També explicarem com es va completar aquest asbuilt, que va resultar que tenia força
mancances, tant amb mesures realitzades tant amb GPS com amb taquimetria clàssica. I
com a on no podíem arribar amb la topografia de camp, es va fer servir la restitució
fotogramètrica.
Un altre dels objectius d’aquest treball es explicar el procés el d’actualització continua de la
cartografia, per tal de tenir a cartografia actualitzada en el menor temps possible, des de que
es genera la modificació fins que queda reflectida a la cartografia.
Per finalitzar s’explicarà com a l’actualitat s’incorporen metadades a els elements gràfics
presents a la cartografia per tal de tenir un control de la seva antiguitat com de la seva
procedència.
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2.SITUACIÓ I EVOLUCIÓ DE SANT CUGAT DEL VALLÈS.
Sant Cugat del Vallès és un municipi de la comarca del Vallès Occidental, estès als vessants
nord-occidentals de la serra de Collserola fins a l'inici de la depressió Prelitoral. Inclou
l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix i els districtes de Mira-sol, la Floresta i les
Planes.
Limita al nord amb els municipis de Rubí i Sant Quirze del Vallès, al oest amb Castellbisbal ,
el Papiol i Molins de Rei, al Sud amb Barcelona i Sant Feliu del Llobregat, i a l’est amb
Cerdanyola.
Te una extensió de 48,23 km² i una població de 89516 habitants (segons cens de 2018).

Fig. 2.1 Plànol de Barris de Sant Cugat del Vallès (Font: Aj. Sant Cugat)

2.1. Primers Pobladors
A partir de diversos jaciments arqueològics, es situa la presencia de pobladors ja a l’edat de
bronze.
Al jaciment de la Cova de la Torre Negra, situada a Collserola, s'ha trobat un recinte funerari
o sepulcral que va pertànyer a aquest període. El jaciment de Can Fatjó dels Aurons, situat
al límit del terme municipal de Sant Cugat amb Cerdanyola, ens situa a l'edat de bronze,
amb restes segurament relacionades amb la presència d'un poblat a l'aire lliure, que data
amb posterioritat a l'any 1100 aC. Les restes de construccions de sitges al carrer Elisenda,
les restes de ceràmica trobades a prop de l'anomenat "Forn ibèric", al costat de l'ermita de
Sant Adjutori, més amunt de la Torre Negra i les de Santa Maria de Campanyà, ens parlen
de la presència de la cultura ibèrica al terme municipal. Aquesta cal datar-la entre el segle VI
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i l'arribada dels romans a la Península Ibèrica any 218 aC. Pertanyien demogràficament al
grup iber dels laietans
Als voltants del segle IV, al lloc on avui es troba el monestir de Sant Cugat, ja hi havia una
fortalesa romana –més tard coneguda com a Castrum Octavianum– per protegir la cruïlla
propera de la Via Augusta amb la via d'Egara (Terrassa) a Barcino (Barcelona). Amb la
intenció de constituir un punt estratègic de control de pas, aquesta fortalesa podia haver
estat un centre de protecció militar de les vil·les o colònies agrícoles que es trobaven en el
terme de Sant Cugat. Algunes de les antigues masies del municipi es podien haver construït
sobre aquestes vil·les que es dedicaven al cultiu de l'oli, els cereals i el vi i a la criança de
bestiar. En aquest sentit, s'han trobat restes d'una vil·la romana important al costat de Can
Cabassa.

2.2. Edat antiga
L'origen del municipi el trobem en el lloc d'Octavià, petita vila que va néixer a redós del
monestir i al voltant de la parròquia anomenada de Sant Pere (situada on actualment hi ha el
mercat municipal de Sant Pere). El monestir de Sant Cugat, abadia benedictina de la qual
consta l'existència des del segle IX, va ser un dels més importants i influents del comtat de
Barcelona al llarg de l'edat mitjana i va tenir un paper decisiu en el procés de repoblació de
la Catalunya Nova, on tingué moltes possessions. La llegenda explica que la construcció del
monestir es va fer en el mateix lloc on va ser martiritzat l'any 313 Cucuphas o Cucufate
(Cugat), vingut del nord d'Àfrica per predicar la fe cristiana a terres de l'Imperi Romà.
Aquesta circumstància va fer que, amb el pas del temps, aquest indret esdevingués un lloc
de culte i veneració cristiana. Al segle V ja existia una petita església per retre culte a les
relíquies del sant, les restes de les quals es poden observar al claustre del monestir.
La conquesta musulmana no va implicar massa canvis a la població, però l'església
visigòtica de Sant Cugat sembla que va ser destruïda pels musulmans l'any 717. La població
vallesana, malgrat les ràtzies moresques del segle IX, no abandonà del tot la comarca, ja
que sols afectaren les classes més representatives. La majoria dels cultivadors es refugiaren
a les muntanyes més properes de Sant Llorenç del Munt, al Montseny i a la vall de l'Alt
Tordera, ja que aquestes ràtzies tenien poca durada en la seva permanència. Quant a la
repoblació, reberen gent de les comarques del nord i de les valls pirinenques; una de les
més abundants fou la de la vall de Sant Joan de les Abadesses.

2.3. Edat mitjana
Els primers anys del segle IX, ja havent-se'n anat els àrabs, es va reconstruir l'antic cenobi
de Sant Cugat al mateix lloc que l'anterior. Inicialment, l'abadia va estar sota el domini del
bisbe de Barcelona. El monestir de Sant Cugat va estendre els seus dominis al segle X per
les terres del Penedès i el Vallès.
En un dels saquejos d'Almansor, l'abadia de Sant Cugat fou destruïda l'any 985. L'abat Odó
el reconstrueix amb unes noves dimensions. Va aconseguir una butlla papal que els feia
independents del bisbe de Barcelona; va obtenir la confirmació de tots els béns monacals
per part dels reis francs i va incrementar els dominis i la riquesa del monestir, que va passar
de 10 a 36 monjos. En el segle XI, ja era un dels més importants en la colonització de les
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terres i un dels que millor rendiment obtenia. Era un centre molt important de poder i cultura
sota les regles benedictines.
A finals del segle XII ja podem parlar d'un nucli permanent de població a Sant Cugat. És en
aquest moment que, al voltant de la parròquia de Sant Pere -l'actual plaça del Mercat Vell-,
es disposen un conjunt de cases que seguien el camí que es dirigia al monestir, actual
carrer Major. El poble es trobava, per tant, separat del recinte monacal. És en aquest segle
que la vila va obtenir la concessió real per poder celebrar una fira i un mercat setmanal.
El segle XIII va marcar el punt culminant de l'expansió del monestir. Durant aquesta època
es va construir el claustre inferior i la part romànica de l'església. La resta del temple es va
aixecar al llarg dels segles XIII i XIV, adoptant-se el nou estil de l'època: el gòtic. També a
finals del segle XIV es va emmurallar el recinte monàstic, es va procedir a edificar el palau
abacial i fer el retaule de Tots Sants.

2.4. Edat moderna.
Durant la Guerra Civil catalana, el monestir es posiciona al bàndol contrari al rei. Quan l'any
1471 les forces reials s'apoderen de Sant Cugat, el rei Joan el Gran es va allotjar en el
monestir. L'abadia va perdre la seva autonomia i a partir de llavors els abats seran socis i,
sovint, no viuran ni a l'abadia.
L'estabilitat del segle XVI permetrà un cert dinamisme dels gremis i el comerç a Sant Cugat.
S'inicia el desenvolupament del nucli urbà i apareixen nous ravals seguint el camins de
Sabadell i Terrassa. Són d'aquesta època algunes cases que encara perduren a Sant
Domènec (Can Matas). El monestir també s'amplia: es fan les galeries superiors del
claustre, es finalitza el campanar i es pinta el retaule d'Aine Bru. L'any 1585, el rei Felip II de
Castella va visitar el monestir.
Després de la caiguda de Barcelona l'11 de setembre de 1714, el Decret de Nova Planta
abolia la Generalitat, la institució que durant segles havia regit el país. L'abat de Sant Cugat,
partidari de Felip V, es va retirar a Castella. Llavors l'abadia va allotjar les tropes espanyoles:
les de cavalleria al claustre inferior, les d'infanteria, al superior, i els generals al palau
abacial. El monestir va resultar força afectat per aquesta estada.
Malgrat tot, el segle XVIII aporta una certa prosperitat. Sant Cugat inicia el segle amb 400
habitants i l'acaba amb 1.000. L'abat Gaiolà va fer canalitzar l'aigua de la font del monestir
fins a l'actual plaça d'Octavià per tal de proveir d'aigua el poble i va implantar una
manufactura tèxtil. Al Monestir es van fer les últimes obres importants com ara la construcció
d'un nou palau abacial.

2.5. Edat Contemporània
Durant la Guerra del Francès, els francesos, igual que havien fet durant la revolució, van
decretar la supressió de tots els convents. El monestir, i el mateix poble de Sant Cugat, va
ser saquejat per les tropes napoleòniques. L'octubre de 1808 va tenir lloc una batalla al
voltant de l'ermita de Sant Domènec, on es van reunir 3000 homes amb cavalls i peces
d'artilleria que van derrotar a 4000 francesos. El monestir va ajudar econòmicament a
finançar la guerra contra els francesos i la seva situació va esdevenir molt precària.
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El 26 de juliol de 1835, després que arribessin notícies de la crema de convents a
Barcelona, el monestir de Sant Cugat va ser assaltat i saquejat. Es varen cremar molts
documents per tal de fer desaparèixer els contractes o censos que lligaven els pagesos a
l'abadia. Poc temps després, amb la llei de desamortització, es liquidaven els béns del
monestir. A partir de llavors, l'edifici el recinte monacal es va destinar a usos civils
municipals i el temple va passar a ser l'església parroquial del poble. La majoria de les terres
del municipi, pertanyents a l'abadia, van passar a mans dels pagesos que les treballaven. A
partir de l'abandó del monestir, les dependències monacals passen a ser de propietat
episcopal i municipal, situació que es manté avui dia.
Al llarg del segle XIX Sant Cugat es va transformant. El cultiu de la vinya va substituir
progressivament el de cereals, es va abandonar l'estepa i es va incrementar la superfície
conreada plantant-se vinya fins i tot a l'interior del bosc de Collserola. L'especialització en el
conreu de la vinya va comportar la diversificació de les activitats artesanals i de comerç. Tot
plegat va representar un increment de la població. L'any 1820 Sant Cugat tenia 800
habitants, el 1877 en tenia 2550. Aquesta prosperitat fa que a finals del segle es construeixin
carreteres, s'incrementi la construcció, es posin fonts als carrers i que arribi l'enllumenat
públic.
Però si de la vinya va venir una abundància relativa, també en va venir la desgràcia. El 1887
arriba a Sant Cugat, com a la resta de Catalunya, la plaga de la fil·loxera que va significar la
ruïna per a molts pagesos del terme i una forta crisi econòmica pel municipi en general La
indústria al municipi no va ser massa rellevant durant el segle XIX. Mentre a la resta de
Catalunya, les noves fàbriques aprofitaven el corrent dels rius, Sant Cugat estava aïllat dels
cabals d'aigua darrere la serra de Collserola.

2.6. Segle XX
Amb la construcció de la carretera de Gràcia a Manresa, l'any 1877, es va iniciar el gran
canvi del municipi. El tram entre Barcelona i Sant Cugat va rebre el nom de l'Arrabassada.
La carretera donà molts beneficis pels santcugatencs en permetre transportar els seus
productes (vi i llenya principalment) a la Plaça de Barcelona. La carretera també va significar
un apropament i interès creixent dels barcelonins per Sant Cugat com a lloc de passeig i
estiueig. Es van establir en aquesta època les primeres colònies d'estiuejants, com ho
demostren les magnífiques torres modernistes a la banda sud, a banda i banda de la
carretera. L'any 1917 arriba a Sant Cugat la línia dels Ferrocarrils de Catalunya S.A.
(actualment Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya). El fet, qualificat d'històric en la seva
època, va comportar l'arrencada econòmica definitiva del municipi i el començament del
paper receptor de població urbana. Amb el tren arribarien les urbanitzacions per a
estiuejants, seguint la línia del ferrocarril: les Planes, la Floresta, Valldoreix i Mira-sol. Els
promotors de la línia ferroviària, d'origen anglosaxó, van construir una estació a Sant Cugat i
el primer camp de golf de Catalunya, inaugurat l'any 1914. Les primeres indústries que
s'instal·laren a la població foren les bòbiles, que ho feren a la darreria del segle XIX
A Sant Cugat, com la resta de poblacions, durant els anys de la República hi va haver una
intensa vida associativa i gran activitat política, caracteritzada per un pluripartidisme ric, un
moviment obrer organitzat i un pes important del catalanisme. Una mostra d'aquesta
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efervescència es va donar l'any 1932 quan el president Macià va inaugurar les Escoles
Noves (actual Joan Maragall) i es va obrir la primera biblioteca pública.
Els primers moments de la guerra civil a Sant Cugat van portar detencions i alguns
assassinats. La ciutat no va ser mai bombardejada, tot i que el govern republicà havia
instal·lat el primer campament d'instrucció pre-militar a Catalunya a la zona del golf. Es van
a col·lectivitzar les terres i molts oficis com els fusters, paletes o barbers. Durant aquest
període bèl·lic, la vila va acollir nombrosos refugiats barcelonins, que s'instal·laren en
masies del terme i que fugien dels bombardejos i de les detencions. L'octubre del 1938,
Juan Negrín va celebrar al monestir les últimes Corts del govern republicà, abans que molts
diputats fugissin cap a França. El 26 de gener de 1939 l'exèrcit franquista va entrar a Sant
Cugat, camí de Barcelona.
Sant Cugat, com molts pobles, va canviar de nom. El nom oficial de la població va ser Pins
del Vallès. El canvi oficial es produeix el dia 19 d'octubre en què el nou ajuntament “tenint en
compte el sentiment general de la població, els moments de transformació que estem vivint,
les noves tendències del país i el sentiment popular allunyat de tot signe d'insinuació
religiosa” decideix canviar el nom de Sant Cugat del Vallès per Els Pins del Vallès, per ser
els pins “una de les característiques més remarcables tant pels veïns com pels forasters” de
la població.
L'any 1958 es va fer una nova ordenació administrativa de Sant Cugat: la ciutat es va dividir
en quatre districtes, dues al nucli urbà, Mira-sol i les Planes de la Floresta. Valldoreix va
esdevenir entitat local menor.
A partir dels anys seixanta l'agricultura va retrocedir a favor de la indústria i la construcció.
La fesomia de la vila va començar a canviar de forma ràpida; s'hi instal·laren noves
fàbriques, indústries i empreses de serveis, fet que va propiciar l'arribada de molts
immigrants i l'ampliació del nucli urbà per les zones de Sant Francesc, avinguda de
Cerdanyola, Mira-sol, etc. Les noves indústries eren principalment tèxtils i metal·lúrgiques:
Otexa, Fundiciones, Nolla i Condiesel, la més important. La inauguració de l'A-7 va afavorir
la implantació d'empreses d'abast metropolità, tot i que la ciutat no va assolir la importància
industrial d'altres ciutats veïnes.
L'ús generalitzat de l'automòbil a la segona meitat del segle vint va provocar en primer lloc
que la ciutat deixés de ser centre d'estiueig a favor dels nous pobles de la costa i el Pirineu, i
posteriorment, a finals del segle, l'han convertit en una ciutat dormitori per a la classe mitjana
i alta de l'àrea metropolitana de Barcelona.
L'any 1977, atès l'augment de població sofert, Sant Cugat va assolir el títol de ciutat. L'any
1979 els santcugatencs van triar el seu primer alcalde democràtic des de la segona
República, el socialista Àngel Casas. Comença la democratització del govern municipal de
Sant Cugat, una ciutat bastant amb poca industria i amb una significativa taxa d'atur a causa
de la crisi econòmica. A partir d'aquest moment, es van instal·lar a Sant Cugat empreses
com la Sharp i els estudis de TVE, anys abans ho havia fet l'empresa Catalana Occident.
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2.7. L’actualitat
La situació geogràfica –propera a la capital però envoltada pels turons de la serra de
Collserola i la serra de Galliners– i la bona xarxa viària que comunica la ciutat amb
Barcelona i el Vallès, n'han impulsat el desenvolupament.
En els darrers anys hi ha hagut un gran creixement urbanístic, amb la urbanització de nous
sectors (Coll Favà, Sant Domènec - el Colomer, Can Magí-Roquetes, Torre Blanca, Parc
Central, Can Mates i Can Volpelleres) i la creació de nous parcs i zones verdes (Parc
Central, el Parc de la Pollancreda, Coll Favà,...). S'han millorat les comunicacions a partir
dels túnels de Vallvidrera, obra bàsica i motor de l'activitat urbanística i de negocis. Al voltant
de la ciutat s'han establert diferents parcs d'activitats econòmiques, com Can Sant Joan (on
també està ubicat el primer camp de golf públic de Catalunya), Can Marcet i l'Augusta
Business Park, i s'han dut a terme importants obres per anar dotant a la ciutat de la xarxa
viària necessària per mantenir el seu ritme de creixement.
Cal destacar, també, la construcció a Sant Cugat d'equipaments culturals i empreses d'àmbit
supramunicipal com ara l'Arxiu Nacional de Catalunya, el Centre d'Alt Rendiment Esportiu, el
Centre de Restauració de Béns mobles de la Generalitat, la seu corporativa del Deutsche
Bank i l'empresa Boehringer Ingelheim, entre d'altres. A més, cada vegada més institucions
dedicades a l'ensenyament de tots nivells, escullen Sant Cugat per instal·lar els seus
centres: Escola Japonesa, Escoles universitàries Gimbernat, la Universitat Internacional de
Catalunya, ESADE, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, etc.

2.8. Barri de Volpelleres
El barri de Volpelleres es troba físicament delimitat per l’autopista AP-7 i B-30 nord, per
l’Autopista E-15, els túnels de Vallvidrera al Oest, la Ronda Nord de Sant Cugat al sud i per
la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Barcelona-Sabadell a l’est.
En ser un barri de creixement recent, no urbanitzat fins al segle XXI, la seva història és la de
masies i camps de cultiu. El terme “volpeller” està documentat per primer cop al 985 tot i que
la masia que dóna nom al barri no apareix en cap document fins el 1161. Era un edifici
senyorial amb una finestra esculpida, poc habitual a la ciutat, i que estava protegit per una
petita muralla. A principis del segle XX hi vivien la família Margenat, impulsora del Celler
Cooperatiu que es faria realitat el 1921. El 1973 es va derruir per construir un Centre de
Rehabilitació del Treball i posteriorment el Centre d'Alt Rendiment Esportiu.
Les edificacions més antigues de Volpelleres es remunten al segle X, com Can Bellet.
Aquesta masia es va abandonar al segle XII però va aconseguir un nou propietari que
acabaria sent feudatari del Monestir. Can Canyameras és una altra de les masies tot i que
aquesta rebia el nom dels masovers. No hi ha gaire informació més al respecte.
Els camps de cultiu de Volpelleres eren de terres lliures fins que al segle XI es va fer el
procés de feudalització i el Monestir va absorbir el territori que anava des de la riera de Rubí
fins el Tibidabo.
Al 1873 els rabassaires santcugatencs, a través de la Unió de Pagesos local, estaven lligats
a la Primera Internacional i al Partit Republicà Federal. Això els manté en contacte amb
Francesc Layret, advocat que els va ajudar a enfrontar-se a grans propietaris. A través d'ell
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entren en contacte amb Lluís Companys i en temps de la República acaben formant part
d'ERC.
L'any 1931 protagonitzen una mobilització per demanar la propietat de la terra que
treballaven i presenten més de 200 denúncies per revisar els contractes. Les victòries dels
propietaris tenien resposta popular. Amb el fracàs de la proclamació de la República
Catalana alguns dirigents polítics són empresonats, entre ells l'alcalde Roc Cudó, que
tornaria a guanyar al 1936 amb el Front d'Esquerres.
Si bé, la guerra ho va truncar tot. Els propietaris van haver de fugir i els rabassaires van
passar a controlar les terres.
A l’any 1972 es va finalitzar la construcció de l’autopista AP-7, el que definia inequívocament
el límit nord del barri, el qual ja es trobava limitat a l’est per la construcció de la línia de
ferrocarrils de la generalitat a principis de segle.
A l’any 1976 i amb la creació del Pla General Metropolità, ja es començava a perfilar els
eixos, però encara no es desenvolupava el sector. Per llavors l’únic que hi havia eren camps
de conreu i el convent de les mares dominiques.
A l’any 1991, s’inauguren els Túnels de Vallvidrera, definint així el límit oest.
L’any 1994, es finalitza la construcció del la ronda Nord, el que tanca el barri pel sud.
L’any 2001 es va redactar la Modificació puntual Pla general metropolità àmbits Vullpalleres
oest, can Bellet, can Canyameres, Guinardera i Sant Mamet, que permetia ara si començar
la reforma integral de la zona, veure Fig. 2.2.

Fig.2.2 Ortofotografia de l’any 2001 del barri de Volpelleres (Font: Aj. Sant Cugat)

L’any 2003 es comença la urbanització dels carrers, que va finalitzar a principis de 2006, i es
començaren les obres d’edificació d’habitatges, així com la implantació de serveis públics
com el CEIP l’Olivera , veure l’ortofotografia de l’any 2006 a la Fig. 2.3.
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Fig. 2.3. Ortofotografia de l’any 2006. (Font: Aj. Sant Cugat)
A l’actualitat el barri de Volpelleres es troba completament consolidat i integrat dintre de la
ciutat, veure Fig. 2.4.

Fig
Fig. 2.4. Ortofotografia de l’any 2016. (Font: Aj. Sant Cugat)
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3.Estructura de la cartografia topogràfica de Sant Cugat del Vallès.
3.1. Consideracions generals
La cartografia topogràfica elaborada per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès és una
cartografia de base a gran escala (1:500 i 1:1000), que intenta donar resposta a les
necessitats diàries de gestió de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i a qualsevol altre
usuari extern que en vulgui fer ús.
Integrada en el Mapa Urbà de Catalunya (MUC), actualment aquesta cartografia no respon a
cap de les especificacions tècniques aprovades per la Comissió de Coordinació Cartogràfica
de Catalunya (C4) i per tant només pot esdevenir oficial de manera transitòria.
La cartografia topogràfica es genera amb mitjans fotogramètrics i taquimètrics. Tot i que es
presenta com a cartografia 3D, en realitat és una cartografia 2.5D, ja que a cada punt amb
coordenades (x, y) del mapa li correspon una alçada o cota (z o h) però la cartografia en sí
mateixa no representa un model tridimensional de la realitat física.
Fins el moment, el model de dades no preveu la distinció d’elements capturats en fase de
taquimetria, fotogrametria o revisió de camp mitjançant cap codificació especial. Per tant, els
usuaris externs no poden determinar la procedència de captura dels elements de la
cartografia. Tot i que de forma interna i mitjançant un programa específic, Mapia de
Infraplan, si que es pot fer aquesta distinció en alguns elements.
La cartografia s’ha anat generant i actualitzant parcialment amb successius vols
fotogramètrics de diferents zones del municipi. Paral·lelament, l’Ajuntament disposa d’un
equip de Topografia permanent que actualitza la cartografia mitjançant aixecaments
taquimètrics de zones parcials del territori, sobretot a nivell de via pública. A nivell d’interior
d’illa també s’actualitza a partir d’aixecaments taquimètrics que arriben amb les llicències de
primera ocupació. Per tant, el manteniment de la cartografia topogràfica es realitza en quatre
fronts diferents, amb actualitzacions parcials:
-

Restitució amb vol fotogramètric (especialment a nivell d’interior d’illa).

-

Aixecaments taquimètrics (especialment via pública).

-

Aixecament taquimètrics de llicència primera ocupació (interior d’illa).

-

Incorporació parcial o total de la informació provinent dels fulls de cartografia 1:1000,
que toquen el límit de terme de Sant Cugat, elaborats i cedits per part de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB).

3.1.1. Vols fotogramètrics
La cartografia de Sant Cugat s’ha generat inicialment a partir de diferents vols fotogramètrics
que s’han realitzat des de l’abril de 2000 i s’actualitza periòdicament amb vols fotogramètrics
aproximadament cada 3 anys.
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3.1.2. Aixecaments topogràfics
L’equip de Topografia de la Secció de Cartografia i Cadastre de l’Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès realitza, de manera contínua, aixecaments taquimètrics o amb GNSS (GPS),
especialment a nivell de via pública però a vegades també d’equipaments públics, i
puntualment d’interiors d’illa. Aquests aixecaments estan realitzats segons el model de
dades i poden ser aixecaments exhaustius o bé poden contenir només alguns elements.
No hi ha una sistemàtica en l’ordre de realització dels aixecaments. A mesura que
s’urbanitzen carrers, es construeixen equipaments o es fan modificacions a la via pública, es
van realitzant i incorporant a la cartografia topogràfica i enllaçant amb la informació
obtinguda per restitució fotogramètrica.

3.1.3. Aixecaments topogràfics de llicència de primera ocupació
L’atorgament de la llicència de primera ocupació està condicionada a l’entrega, per part del
sol·licitant, d’un aixecament taquimètric de l’estat final de l’obra. Aquest aixecament ha de
ser complet, realitzat un cop l’obra està finalitzada i ha d’estar recolzat a la Xarxa
Topogràfica Municipal.
No es demana que l’aixecament estigui en 3D ni que estigui realitzat d’acord amb el model
de dades de la cartografia topogràfica de l’Ajuntament. Un cop entregat, l’aixecament és
sotmès a un control de qualitat per part de l’Equip de Topografia i no s’atorga la llicència si
no compleix els mínims especificats més amunt. Un cop validat, l’aixecament es transformat
al model de dades propi, redibuixat en 3D i completat si s’escau, i introduït en la cartografia.
Tanmateix, és possible que posteriorment calgui completar la zona de l’aixecament
mitjançant vol fotogramètric, ja que és probable, que l’aixecament no incorpori algunes
dades com, per exemple, la volumetria de les edificacions.

3.1.4. Incorporació d’informació provinent dels fulls de cartografia 1:1000 de la
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB)
La MMAMB subministra a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès els fulls de cartografia
topogràfica 1:1000 que inclouen una part del terme municipal de Sant Cugat, cada cop que
en fa l’actualització.
Aquesta informació cartogràfica s’incorpora total o parcialment a la cartografia de Sant
Cugat del Vallès per a actualitzar-la.

3.1.5. Separació de zones. Cartografia 1:500 i 1:1000
Dins del terme de Sant Cugat, la cartografia pot ser a escala 1:500 o a escala 1:1000
depenent de la zona d’actuació, veure Fig.3.1. Les característiques de cada tipus de
cartografia són les següents:
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Fig. 3.1. Gràfic zones cartografia.
3.1.5.1. Cartografia 1:500
La cartografia 1:500 es presenta tallada en les següents 2 zones d’actuació:
- Mira-sol
- Nucli
La cartografia 1:500 s’ha obtingut per mitjans taquimètrics, com a mínim:
- Alineacions de vorada.
- Alineacions d’illa (ja sigui l’element façana, mur, tanca, mur-tanca...) i punts
d’arrencada de les mitgeres.
- Registres de clavegueram.
L’any 2002 es va realitzar la taquimetria general i completa d’aquests elements en les zones
Nucli i Mira-sol. Posteriorment l’equip de Topografia de l’Ajuntament l’ha anat actualitzant.
En general, la resta d’elements s’han capturat mitjançant restitució fotogramètrica.
Es dona el cas que en algunes zones, on l’equip de Topografia de l’Ajuntament ha pogut fer
un aixecament taquimètric exhaustiu, tots els elements representats s’han capturat per
taquimetria.
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3.1.5.2. Cartografia 1:1000

La cartografia 1:1000 objecte es presenta tallada en les següents 5 zones d’actuació:
-Nord
-Collserola
-Floresta
-Valldoreix
-Les Planes
La cartografia 1:1000 s’ha obtingut, en general, amb mitjans fotogramètrics. No obstant això,
l’equip de Topografia de l’ajuntament de Sant Cugat ha anat incorporant-hi els aixecaments
taquimètrics que s’han realitzat, i gairebé es te enllestit tot l’aixecament dels carrers tant de
la zona de la Floresta com de la zona de Valldoreix.
Per tant, tal i com s’ha comentat per la cartografia 1:500, hi ha zones de la cartografia
1:1000 on varis o tots els elements estan recollits per taquimetria.

3.2. Marc de referència
3.2.1. Sistema de referència
D’acord amb el que estableix el Real Decreto 1071/2007, de 27 de juliol de 2007, por el que
se regula el sistema geodèsic de referencia oficial en España, s’adopta el sistema ETRS89
(European Terrestrial Reference System 1989) com a sistema per a la referenciació
geogràfica i cartogràfica a l’àmbit de la Península Ibèrica i les Illes Balears. A més, es
prenen com a referència d’altituds els registres del nivell mitjà del mar a Alacant per a la
península.

3.2.2. Materialització del sistema de referència
A Catalunya el sistema de referència es materialitza sobre el territori amb la Xarxa
Geodèsica Utilitària de Catalunya, i és l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
l’organisme responsable de la seva construcció i conservació i de determinar i distribuir les
coordenades oficials dels seus vèrtexs.
A Sant Cugat del Vallès el sistema de referència també es materialitza a través de la Xarxa
Topogràfica Municipal, equivalent a una xarxa de 5è ordre resultat de densificar la Xarxa
Geodèsica Utilitària de Catalunya. La seva construcció, manteniment i distribució de les
coordenades oficials dels seus vèrtexs és responsabilitat única de l’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès.
A Sant Cugat del Vallès, ambdues xarxes de referència són concurrents i vàlides. Degut a
que l’Ajuntament de Sant Cugat dels Vallès utilitza el dàtum ED50 calculat amb l’ajust del
setembre de 1998 per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), amb uns
paràmetres de transformació concrets, cal utilitzar sempre les coordenades dels vèrtexs que
lliuri l’Ajuntament.
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3.2.3. Origen de coordenades geodèsiques
Les latituds estan referides a l'Equador i considerades positives al nord, i les longituds
referides al meridià de Greenwich i considerades positives a l'est. A Catalunya, l’origen
d’altituds és el nivell mitjà de la mar a Alacant.
3.2.4. Sistema cartogràfic de representació
La cartografia es representa en coordenades en la projecció Universal Transversa de
Mercator (UTM), en el fus 31 i hemisferi Nord.
La cartografia topogràfica objecte d’aquest plec s’ha obtingut originalment i s’actualitza en
sistema de referencia ED50, i la versió de la cartografia en ETRS89 s’obté aplicant la
transformació bidimensional oficial de 4 paràmetres de l’ICGC (100800400).
3.2.5. Precisions finals
3.2.5.1. Planimetria
La posició planimètrica del 90% dels elements ben definits i capturats amb restitució
fotogramètrica no difereix de la veritable en més de 0,2 mm a l’escala de la cartografia i de
0,4 mm per al 10% restant. En cartografia a escala 1:500 això es tradueix en 10 cm com a
màxim per al 90% dels punts ben definits i 20 cm per al 10% restant. En cartografia a escala
1:1000 es tradueix en 20 cm com a màxim per al 90% dels punts ben definits i 40 cm per al
10% restant.
Pel que fa als elements recollits amb taquimetria, atès que la precisió en la posició
planimètrica dels elements no depèn de l’escala de la cartografia, aquesta s’estableix en 7.5
cm com a màxim per al 90% dels punts ben definits i 15 cm per al 10% restant, tant per
escala 1:500 com 1:1000, veure taula 3.1.
Escala

Error màxim taquimetria

Error màxim restitució

1:500

7,5 cm 90% punts

10 cm 90% punts

1:500

15 cm 10% punts

20 cm 10% punts

Escala

Error màxim taquimetria

Error màxim restitució

1:1000

7,5 cm 90% punts

20 cm 90% punts

1:1000

15 cm 10% punts

40 cm 10% punts

Taula 3.1. Errors màxims en planimetria.

3.2.5.2. Altimetria
En general, les altituds del 90% dels punts acotats capturats per restitució fotogramètrica no
difereixen de les veritables en més d’un quart de l’interval entre corbes de nivell i el 10%
restant no ho farà en més de la meitat de l’interval. En cartografia a escala 1:500 això es
tradueix en 12,5 cm com a màxim per al 90% dels punts acotats i 25 cm per al 10% restant, i
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en cartografia 1:1000 es tradueix en 25 cm com a màxim per al 90% dels punts acotats i 50
cm per al 10% restant
Pel que fa als elements recollits amb taquimetria, atès que la precisió en la posició
altimètrica dels elements no depèn de l’escala de la cartografia, aquesta queda establerta en
10 cm com a màxim per al 90% dels punts acotats i 17 cm per al 10% restant, tant per
escala 1:500 com a escala 1:1000, veure Taula 3.2.

Escala

Error màxim taquimetria

Error màxim restitució

1:500

10 cm 90% punts acotats

12.5 cm 90% punts acotats

1:500

17 cm 10% punts acotats

25 cm 10% punts acotats

Escala

Error màxim taquimetria

Error màxim restitució

1:1000

10 cm 90% punts acotats

25 cm 90% punts acotats

1:1000

17 cm 10% punts acotats

50 cm 10% punts acotats

Taula 3.2. Errors màxims en altimetria.

3.2.6. Quadrícula
Tot i que la cartografia és contínua, quan es presenta tallada en fulls, pot dur superposada
una quadrícula d’1 dm de costat sobre el mapa, orientada com els eixos de coordenades
propis de la representació cartogràfica i amb origen a l’origen de coordenades de la
projecció.

3.2.7. Tall dels fulls
Quan la cartografia es presenta tallada en fulls, el tall s’obté per la subdivisió del tall base del
país. A Catalunya es defineix com una subdivisió del Mapa Topográfico Nacional 1:50000 i
les cantonades dels fulls es calculen a partir de les cantonades dels fulls del MTN en
sistema de referència ETRS89 arrodonides a la centèsima de segon.

Escala de la cartografia

Tall MTN 1:50000

1:1000

40x40

1:500

80x80
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3.3.Model de dades i simbologia.
3.3.1. Format digital.
El format digital propi de la cartografia topogràfica de l’Ajuntament de Sant Cugat és el DGN
versió 8 3D (de MicroStation de Bentley). Aquest format permet treballar amb grans volums
d’informació i amb un gran número d’elements.
A més el programa MicroStation permet treballar amb molta facilitat gairebé tots els formats
d’informació geogràfica digital, ja sigui directament o com a referència.
3.3.2 Estructura de nivells
La cartografia separa cadascun els elements que representa en diferents nivells, veure Fig.
3.2.

Fig. 3.2.Administrador de nivells de MicroStation.
Aquesta separació afavoreix la ràpida selecció d’elements per a diferents tasques de
manteniment, com pot ser revisió de les corbes de nivell o modificació de la cartografia, per
exemple la de actualitzar tots els noms de carrer.
Actualment es disposa de 232 nivells, que es troben agrupats a 8 categories diferents:
-

Aigua

-

Altres

-

Circulació

-

Comunicacions

-

Edificacions

-

Hidrografia

-

Límits
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-

Mobiliari Urbà

-

Orografia

-

Toponímia

-

Vegetació

-

Xarxa Electricitat

-

Xarxa enllumenat

-

Xarxa gas

-

Xarxa Telefònica

Aquesta agrupació de nivell s’ha realitzat mitjançant filtres que permeten seleccionar o
visualitzar els elements de cada categoria.
3.3.3. Simbologia
Cada nivell te assignat un color, gruix de línia , tipus de línia i estil de línia. També es troba
definit quins elements gràfics es poden trobar a cada nivell.
Per als elements de la cartografia que son textos es troben definit, a part de les
característiques anterior, l’estil, l’escala, l’angle i el punt d’inserció.
(Veure annex 1, Taula de nivells)
Totes aquestes característiques es troben definides també a l’aplicació Mapia, que
desenvolupa l’empresa Infraplan, i que per permet entre altres moltes opcions el de realitzar
un test d’estructura per tal de veure si tot aquesta informació es troba correctament
endreçada, i corregit errors com poden ser estils de línies incorrectes als diferents nivells o si
hi ha elements erronis como per exemple poden ser cel·les en nivells de text.
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4. APLICACIONS DE LA CARTOGRAFIA TOPOGRÀFICA.
Com s’ha explicat anteriorment, la cartografia realitzada per l’ajuntament de Sant Cugat del
Vallès te una base fotogramètrica, però amb un gran recolzament de taquimetria, això es
així ja que de vegades els seu seus usuaris necessiten una qualitat mes enllà de la simple
restitució.
Gairebé tots aixecaments que ha realitzat l’equip de topografia, siguin per la tasca que
siguin, s’han anat incorporant a la cartografia, la qual cosa fa que la precisió final sigui
moltes vegades més elevada que la exigida pels plecs de condicions.
Com a principals usos podem destacar els següents, que s’han dut a terme en la zona de
Volpelleres.
4.1. Elaboració de planejament.
A partir de la cartografia realitzada, es van poder ajustar a la realitat les línies de
planejament que definien prèviament a la urbanització l’ordenació del territori . Això permet
que la realitat, la cartografia i el planejament concordin i no presentin discrepàncies que mes
tard poden portar errors.
També permet que es puguin a dur a terme amb més precisió els instruments de
planejament, com poden ser l’elaboració de plans parcials, plans especials o estudis de
detall.
En especial es seu us es per l’elaboració dels plànols d’informació i els d’ordenació.
Un exemples de tasques de planejament realitzades a partir de la cartografia del sector de
Volpelleres són:
-

Modificació de les normes urbanístiques del pla parcial d'ordenació en l'àmbit Can
Bellet, Can Canyameres i Guinardera II.

-

Revisió del pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i catàleg.

-

Modificació del pla especial d'assignació d'usos al Terreny E3.2 (docent cultural
públic) al sector de Volpelleres oest.

-

Pla especial d’assignació d'usos a diversos solars municipals qualificats com a
equipaments al sector Volpelleres-oest

4.2. Inventari patrimoni municipal.
L’equip de topografia també treballa per tal d’ajudar al Museu de la ciutat a realitzar
aixecament amb la finalitat de catalogar aquells elements de la ciutat que mereixen una
especial atenció, be per la seva antiguitat o be pel seu interès cultural.
S’han realitzat nombrosos aixecaments per tot el municipi tant d’elements arquitectònics,
com de restes arqueològiques.
En concret a la zona de Volpelleres, es va realitzar un aixecament complet en 3 dimensions
de la masia de Can Canyameres, de propietat municipal, que es trobava en aquell moment
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abandonada i pendent de la seva restauració per poder donar-li diferents usos, veure Fig.
4.1 i Fig. 4.2

Fig. 4.1 1a planta masia Can Canyameres.

Fig. 4.2. Alçat de la façana principal.

Aquesta feina concreta tenia un doble propòsit, catalogar l’estat actual de la masia, i detectar
els danys que podia presentar; per aquest últim propòsit, es van localitzar totes les
esquerdes d’una certa mida, per tal de poder redactar un projecte que permeti la seva
rehabilitació.
4.3. Mobilitat
Un cop feta tota la urbanització, al llarg del temps i degut a l’augment de població a la zona,
s’ha fet necessari la remodelació d’alguns elements urbans per tal de millorar la circulació a
la zona. La cartografia s’ha emprat per poder dissenyar millor els canvis a realitzar. I un cop
finalitzades les obres s’ha recollit per tal que aquest canvi quedes recollit a totes els plànols
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que es nodreixen com a base de la cartografia municipal, com es pot veure en la Fig. 4.3.
en la qual es veu el canvi en una cruïlla de l’Avinguda de la Clota.

Fig. 4.3.Modificació del creuament de l’Avinguda de la Clota amb Avinguda Can Bellet.

4.4. Implantació d’infraestructures municipals.
Un altre dels usos de la cartografia és la de planejar la situació de les infraestructures
municipal. Tenir una bona base permet que es puguin realitzar estudis previs per tal de
conèixer si el terreny triat es idoni per realitzar un projecte concret. En cas de la zona de
Volpelleres aquest aixecaments han servir per implantar el següents serveis:
-

Aixecament del solar per la construcció de l’escola la Miranda, i la seva posterior
ampliació.( Fig. 4.4)

-

Aixecament de l’illa de la masia de can Canyameres per la creació d’uns horts
urbans.

-

Aixecament del Bosc de Volpelleres per la construcció de l’Institut Leonardo da
Vinci.

-

Aixecament per situar un aparcament de la parada de ferrocarril de Volpelleres.

-

Aixecament de les pistes esportives i zones verdes del carrer Victor Català.

L’aixecament previ serveix per estudiar la implantació d’un projecte concret, i fins que no es
s’executa el projecte, serveix per tenir una millor qualitat de la cartografia de la zona
d’estudi.
Un cop finalitzades les obres, es realitza un nou aixecament que serveix per un doble
propòsit, per una banda la de actualitzar a la cartografia els canvis realitzat, i per un altre la
de ajudar als diferents departaments en la gestió dels nous espais.
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Fig. 4.4. Estat actual Escola La Mirada.
Aquest es un recull dels usos principals que se li ha donat a la cartografia de Volpelleres, de
forma puntual se li ha anat donant més usos, segons les diferents necessitats de
l’Ajuntament, com pot ser traçar rutes per curses populars, revisions concretes del cadastre,
etc...
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5. GENERACIÓ DE LA CARTOGRAFIA.
5.1. IMPLANTACIÓ DE LA XARXA TOPOGRÀFICA
Com a pas previ a la realització de la cartografia, es va estimar oportú que el primer que
s’havia de fer era la implantació d’una xarxa de vèrtex geodèsic, per tal que totes les feines
que es duguessin a terme estiguessin recolzades sobre el mateix sistema de referència.
Aquesta tasca es va incloure també dins el contracte de construcció de la urbanització i per
tant la va realitzar una empresa externa a l’ajuntament.
Des del negociat de topografia es realitzaria doncs, el disseny i materialització de les diferent
poligonals de la zona, així com la seva comprovació.
A l’empresa encarregada de dur a terme els treballs se li va facilitar un plec de condicions
tècniques, per tal que la mesura de la xarxa es fes d’una determinada forma, d’aquesta
manera s’aconsegueix minimitzar els errors i augmentar la precisió de la mateix.

5.1.1. Disseny de la xarxa
La xarxa es va dissenyar seguint el concepte de poligonals obertes enquadrades, les quals
parteixen d’un vèrtex de coordenades conegudes i s’arribava a un altre vèrtex de
coordenades també conegudes.
Aquestes poligonals segueixen els principals carrers del barri.
Cada vèrtex té com a minin visibilitat a 2 vèrtex mes, i ha de permetre que es pugui arribar a
qualsevol punt del barri, no cobert per la xarxa original, amb un únic punt destacat.
A més la ubicació dels vèrtex ha de ser idònia per tal que es pugui estacionar un aparell de
topografia amb certa comoditat, per tant es van tenir en compte de no situar-los, per
exemple, en zones d’aparcament que en un futur dificultessin les visuals.
Amb aquestes premisses es van traçar 5 poligonals, amb un total de 26 punts. Aquestes
poligonals partien, o be directament de vèrtex de la xarxa utilitària del l’Institut Cartogràfic
de Catalunya, o be de vèrtex de la Xarxa Topogràfica de l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès. Aquest últims, ja poligonals principals que s’enllaçaven amb aquest punts.
La poligonal principal, de color lila (Fig. 5.1.2) comença al vèrtex del ICC situat a sobre del
pont de l’autopista AP-7, i recorre el barri de nord a sud, fins a un altre vèrtex, també de
l’ICC, situat a la ronda Nord. Aquesta seria la poligonal mes important, ja que la resta de
poligonals parteixen d’algun dels seus punts.
La poligonal secundària, de color taronja (Fig. 5.1.2), comença d’un vèrtex de la poligonal
principal, fins un vèrtex de la xarxa topografia de l’Ajuntament de Sant Cugat, i transcorre
d’est a oest del barri.
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La resta de poligonals, comencen, s’acaben i s’entrellacen entre els diferents vèrtex
d’aquestes dues poligonals, així mateix es desenvolupen al llarg dels carres principals.

Fig.5.1.1 disseny inicial de la xarxa.

5.1.2. Materialització de la xarxa.
La materialització de la xarxa es va dur a terme amb claus estandarditzats de l’Ajuntament
de Sant Cugat del Vallès.

Fig. 5.1.2 Exemple de clau normalitzat de l’Ajuntament de Sant Cugat.
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Com hem vist a la Fig. 5.1.2, aquest claus son d’un aliatge semblant al bronze, d’alta
resistència al desgast, que permet que duri molt en el temps en les dures condicions dels
carrers.
Per tal de col·locar aquest claus, primer cal fer un forat amb un trepant a la vorera, que es
on es situen prioritàriament. Després mitjançant una resina epòxica aquest claus queden
enganxats de forma permanent al terra.

5.1.3. Mesura de la xarxa
La mesura de les coordenades del vèrtex es va realitzar mitjançant topografia clàssica, amb
estació total i seguint una sèrie d’indicacions que quedaven especificades al plec de
condicions tècniques.
Les especificacions eren les següents:
-

En la mesura, s’utilitzarà el mètode de Moinot, mesurant distàncies

-

S’aplicarà regla Bessel per la mesura dels angles.

-

Les poligonals seran enquadrades, i sempre amb origen i final a vèrtexs ja existents
de la Xarxa Topogràfica Municipal.

-

L’aparell serà una estació total amb mínim 10cc (segons centesimals) de precisió
angular.

-

En la mesura de distàncies s’utilitzarà distanciometria electrònica, la precisió haurà
de ser de ( 3 mm + 2 ppm) com a mínim.

-

En la mesura del possible s’utilitzaran trípodes petits amb nivell esfèric per a garantir
la verticalitat i immobilitat del prisma.

A més, es demanava l’entrega de:
-

Totes les dades de camp originals.

-

Càlcul d’errors de tancament.

-

Resultats de la compensació de les dades per Mínims Quadrats.

-

Coordenades UTM i Alçades finals.

5.1.4. Càlcul de la xarxa
Per al càlcul de la xarxa es va facilitar les especificacions del sistema de referència utilitzat
en aquell moment per l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès:
ED50 (El·lipsoide Internacional Hayford, 1924, Datum Postdam (Torre de Helmert). Origen
de les altituds serà el del nivell mitjà del mar a Alacant.
Paràmetres de transformació utilitzats: 100700007 i 700100007 calculats al setembre de
1998 per l’ICC.
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Si el software de càlcul de poligonals no permetia calcular el factor d’escala UTM a cada
tram, es podia fer servir el factor d’escala K = 0,9996735, calculat al punt de coordenades
UTM x = 422701,496 i y = 4590664,561, situat al centroide de l’àrea que ocupa el terme
municipal de Sant Cugat del Vallès.
A més el càlcul de les poligonals s’havia de realitzar mitjançant una compensació per mínim
quadrats, per tal de minimitzar l’error i obtenir uns residus que permetessin observar la
bondat de les observacions realitzades.
Per tal de controlar la precisió, es va fixar una tolerància a priori al càlcul de les poligonals:
-

Tolerància angular (en cc):

on 30 era l’error angular a priori, i n era del número trams de la poligonal
-

Tolerància d’error lineal (en mm):

, a on 35 es l’error lineal a priori en la mesura de la distància, i K era la distancia
total de la poligonal en km.
Els valors inicials, es trobava fixat al plec de condicions que es va lliurar a l’empresa.
Per desgràcia i degut al pas del temps tant les dades originals de les poligonals, com els
càlculs de les mateixes s’han perdut. Degut a que el responsable en aquell moment va
marxar de l’Ajuntament, i segurament les dades es trobaven emmagatzemades o be en un
disquet o en un CD-ROM, d’una forma poc definida, a més un parell de trasllats de despatx
han fet impossible seguir-ne el rastre.
Tenint en compte que els càlculs es van donar com a bons, podem suposar que no hi va
haver cap problema en el càlcul de la xarxa, ja que si no el errors obtinguts haguessin
superat les toleràncies demanades, hauríem obligat a l’empresa a repetir observacions per
tal que totes les poligonals compensades entressin en tolerància.

5.1.5. Elaboració ressenyes.
Un cop validades les coordenades, es va procedir a realitzar les ressenyes, seguint el format
estàndard de la Xarxa Topogràfica Municipal.
Primerament per tal de poder incorporar-los a la Base de Dades de Vèrtex , es van
recodificar per tal que es seguis la numeració oficial.
A les ressenyes disposem de les següent dades:
-

Número de vèrtex

-

Coordenades X, Y, H, amb una precisió de mil·límetres.

-

Descripció de la seva situació

-

Tipus de senyal
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Factor d’escala UTM en aquell punt.

Un cop fetes les ressenyes de tots el punts, i publicades a la pagina web de l’ajuntament, ja
les podíem facilitar als diferents usuaris que les necessitessin, podem veure un exemple a la
Fig. 5.1.3.

Fig. 5.1.3 Exemple de ressenya de l’any 2005 (Font: Aj. Sant Cugat)
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5.2. L’ASBUILT DE L’URBANITZACIÓ. CONTROL DE QUALITAT.
Durant el procés de creació de la cartografia han intervingut diferents fons de dades
cartogràfiques.
Per una part tenim les externes, com poden ser els asbuilt realitzats per empreses externes,
tant per l’asbuilt inicial, com pels aixecament de 1a ocupació. També la restitució
fotogramètrica emprada per completar la volumetria dels aixecament.
Per una altre banda tenim les pròpies, els aixecaments realitzats per l’equip de topografia
de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés, emprant, tant la taquimetria clàssica com el GPS.
Totes aquestes fonts han estat validades per tal de poder ser incorporades a la cartografia.
La primera informació que va formar part de la cartografia va ser l’asbuilt de les obres
d’urbanització.

5.2.1. Informació aportada
Per tal que l’empresa constructora pogués realitzar correctament aquesta tasca, prèviament
a l’aixecament, es va implantar una xarxa de vèrtex topogràfics, com s’ha explicat al capítol
anterior, per tal que tota la zona quedes coberta i es pogués treballar amb taquimetria
clàssica.
A l’empresa, i d’acord amb el plec d’especificacions tècniques ,se li va requerir que
entregués un aixecament topogràfic de tota la zona. Aquest aixecament havia de recollir tots
el element que definien tant, les alineacions dels carrer (vorades, rigoles, pas de vianant,
guals, etc..), com les alineacions de les noves illes resultants. També se li demanava
l’aixecament de tot el mobiliari urbà i les tapes de servei existent.
Per tal de poder comprovar la bondat de les dades aportades, partint dels vèrtex de la xarxa
implantada, es van mesurar tot un seguit d’elements característics, a mode de punts de
control, com eren les cantonades de les vorades, tangent d’entrada i sortida de corbes, etc.,
que sobre el terreny eren fàcilment identificables i que apareixien a l’aixecament aportat.
A la figura 5.2.1, es pot veure una mostra dels punts mesurats per l’elaboració de l’asbuilt,
en color vermell, i els elements mesurats per fer el control de qualitat.
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Fig. 5.2.1 Alguns punts mesurats durant el control de qualitat.
5.2.2. Càlculs de les toleràncies.
Per tal de fixar uns paràmetres bàsics de qualitat, es van establir uns toleràncies prèvies per
tal de comprovar si els punts mesurats a l’asbuilt tenien la qualitat suficients per poder
incloure’ls a la cartografia.
Per calcular aquest tolerància es va tenir en compte que el producte final que es buscava
era una cartografia a escala 1/500.

Tolerància en planimetria.
Per tal de calcular la tolerància en planimetria es va tenir en compte el límit de percepció
visual, que son 0,2 mm i l’escala de la cartografia resultant, que era 1/500.
0,2 mm x 500 =0,10 m
D’aquest càlcul obteníem que els punts mesurats pels topògrafs de l’Ajuntament i els
entregats amb l’asbuilt no podien diferir mes de 10 centímetres.
Tolerància en altimetria.
Pel que fa a la tolerància en altimetria, es va comprovar que les cotes no diferissin en mes
d’un quart de l’equidistància, que era de 50 centímetres. Per tant aquest punts no havien de
diferir en mes de 12.5 centímetres.
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5.2.3. Resultats obtinguts

Un cop calculades les toleràncies, es van comparar els punts mesurats per l’asbuilt amb els
punts mesurats pels topògrafs de l’ajuntament.
Per tal, que la comparació sigui significativa es van seleccionar un gran número de punt,
distribuïts els més uniformement possible per la zona.
A continuació (Taula 5.2.1) veurem una mostra de les discrepàncies trobades. Per a la
mostra de punts, s’ha comparat tant la diferència en coordenades, distància i cota.

Coord. Asbuilt
X
Y
421820.916 4593397.933
421828.846 4593400.837
421831.834 4593372.942
421841.771 4593376.518
421843.606 4593341.245
421855.545 4593315.224
421872.859 4593297.441
421887.880 4593262.890
421911.034 4593264.477
421917.251 4593255.949
422388.696 4593393.650
421915.422 4593239.231
421981.549 4593168.006
422004.816 4593137.032
422444.997 4593386.003
422478.119 4593382.103
422015.986 4593528.627
422025.167 4593528.347
421980.789 4593527.772
421436.136 4593491.612

H
150.490
150.468
152.094
152.157
154.109
155.841
157.266
159.481
160.457
160.546
168.283
161.594
167.451
168.864
170.186
170.726
160.112
160.508
158.473
146.236

Coord. Mesurades
X
Y
421820.952 4593397.957
421828.825 4593400.760
421831.873 4593372.889
421841.763 4593376.458
421843.636 4593341.212
421855.529 4593315.231
421872.843 4593297.361
421887.888 4593262.911
421911.046 4593264.443
421917.266 4593255.968
422388.606 4593393.586
421915.405 4593239.158
421981.531 4593167.994
422004.846 4593137.034
422444.958 4593385.957
422478.102 4593382.037
422015.913 4593528.745
422025.159 4593528.443
421980.785 4593527.872
421436.104 4593491.622

H
150.456
150.472
152.095
152.166
154.111
155.834
157.291
159.475
160.478
160.511
168.213
161.621
167.480
168.860
170.096
170.634
160.107
160.483
158.441
146.243

∆X

∆Y

Dist

∆H

-0.036
0.021
-0.039
0.008
-0.030
0.016
0.016
-0.008
-0.012
-0.015
0.090
0.017
0.018
-0.030
0.039
0.017
0.073
0.008
0.004
0.032
0.012

-0.024
0.077
0.053
0.060
0.033
-0.007
0.080
-0.021
0.034
-0.019
0.064
0.073
0.012
-0.002
0.046
0.066
-0.118
-0.096
-0.100
-0.010
0.022

0.043
0.080
0.066
0.061
0.045
0.017
0.082
0.022
0.036
0.024
0.110
0.075
0.022
0.030
0.060
0.068
0.139
0.096
0.100
0.034
0.060

0.034
-0.004
-0.001
-0.009
-0.002
0.007
-0.025
0.006
-0.021
0.035
0.070
-0.027
-0.029
0.004
0.090
0.092
0.005
0.025
0.032
-0.007
0.004 Mediana

Taula 5.2.1 Diferències entre punts de l’Asbuilt i Punts mesurats per l’Ajuntament.

Fig. 5.2.2 Exemple gràfic de les discrepàncies.
Com es pot veure la majoria de punts entren dins de la tolerància tant planimètrica com
altimètrica, i en molts casos les diferències son molt petites. El càlcul de la mediana ha tingut
en compte el signe de les diferències calculades, per tal de veure si era pròxim a 0. Amb el
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resultat obtingut, les variacions observades es van atribuir a errors accidentals, com es pot
veure a l’exemple a la Fig. 5.2.2.
Un cop validat l’aixecament de la urbanització, es va començar a construir l’esquelet
principal de la cartografia de la zona.
Es van dibuixar els elements de la cartografia amb la simbologia de la cartografia topogràfica
municipal.

5.2.4. Generació de les corbes de nivell preliminars
Amb les dades inicials ja es disposava de informació suficient per tal de poder generar les
corbes de nivell de forma preliminar.
Mitjançant les corbes de nivell es poden detectar punts que estiguessin fora de cota per
algun error accidental, i que no haguessin estat detectats amb el control de qualitat.
Aquest corbat, Fig. 5.2.3, es va dur a terme mitjançant l’eina de MicroStation InRoads
Survey.

Fig.5.2.3 MDT a partir dels punts de l’Asbuilt.
Es van fer servir les vorades dibuixades a partir dels punts mesurats com a línies de
trencament, i amb aquesta informació es va generar un model digital del terreny, a partir del
qual es van dibuixar les corbes de nivell.
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Un cop finalitzada aquesta tasca, es va revisar exhaustivament el corbat, per tal de detectar
errors, que no vàrem trobar.
El problema que vàrem trobar un cop recepcionat l’asbuilt, va ser que tot i que l’aixecament
era prou precís no era complert, ja que tot i tenir el plec de condicions, aquest no es va
complir prou estrictament, la qual cosa va fer necessari que fos completat des de
l’ajuntament. A més a més, en algunes zones es va enrederir l’execució de la urbanització.
Per més que es va insistir, no es va aconseguir que es finalitzés l’aixecament que ens van
entregar, la qual cosa obligava, que s’assumís, per part de l’ajuntament la tasca que de
completar la cartografia.
A la següent imatge, Fig. 5.2.4, es pot veure en quin estat es trobava la cartografia un cop
adaptat l’asbuilt a la simbologia de la cartografia topogràfica de l’ajuntament.

Fig. 5.2.4 Estat de la cartografia al finalitzar l’asbuilt.

Com es pot veure a la següent imatge, Fig 5.2.5, del que es disposaba en aquest moment
era un esquelet que permetia veure per on discorrien els carrers, pero sense gaire
informació més.
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Fig. 5.2.5 Detall de la cartografia al finalitzar l’asbuilt.
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5.3. AIXECAMENT AMB GPS.
Com s’ha explicat al capítol anterior, l’asbuilt aportat per l’empresa constructora era
incomplert. No recollia cap element de mobiliari urbà ni els registres de les diferents
companyies de serveis, com poden ser, registres d’aigua, llum, gas, etc... A més tampoc
s’havien recollit les zones verdes públiques que envoltaven el sector, ni la majoria dels límits
de les illes.

5.3.1. Planificació prèvia.
Per tal de veure com es completava la cartografia hi havia dues opcions, o be per topografia
clàssica, o be per mitjà de GPS.
En aquell moment, l’any 2005, al negociat de topografia de l’ajuntament de Sant Cugat hi
havia 3 topògrafs, dels quals 2 sortien permanentment al camp i un altre era a l’oficina amb
tasques relacionades amb la gestió. A més a més es contava amb la col·laboració d’un
auxiliar de topografia. Per tal de no desatendre altres tasques i tenir sempre un equip de
topografia operatiu, es va decidir de fer servir GPS, així mentre un topògraf i l’auxiliar eren al
camp fent diverses tasques, l’altre topògraf podia anar en solitari a completar la cartografia.
Altra de les qüestions que va fer que es tries el GPS com a eina de captura de dades, va ser
el fet que la zona era completament neta, no hi havia cap construcció ni gaire arbrat
voluminós que obstaculitzes la cobertura dels satèl·lits.
La velocitat que proporcionava el GPS, el poder treballar una persona sola i el fet de no
haver d’anar canviant d’estació, va fer que el mètode triat fos el GPS.
El fet de no disposar d’un GPS propi, va fer que s’hagués de llogar. Amb el pressupost que
es disposava, es va poder llogar el GPS durant 2 setmanes, no consecutives. Això feia que
s’hagués de maximitzar les hores operatives durant les quals estaríem mesurant punts.
Aquest fet va fer que es planifiquessin les jornades de feina en 2 torns, matí i tarda. Així el
topògraf que al matí era al camp amb l’estació o a l’oficina podria sortir per la tarda al camp.
D’aquesta forma es va aprofitar el lloguer de les aparells gairebé de sol a sol.

5.3.2. Mesura dels Punts.
Un cop decidit com efectuaríem els aixecament, es va triar la metodologia
Per tal de poder controlar en tot moment les precisions i amb intenció de poder comprovar
que el sistema funcionava correctament en tot moment, es va decidir que s’utilitzarien dos
de receptors GPS amb enllaç de radio per tal de poder treballar en RTK.
Per tal que el GPS fix estigues el més a prop possible de la zona de treball, en una zona
elevada amb una bona visibilitat de satèl·lits, protegida i sense la necessitat de supervisió,
es va instal·lar un punt de coordenades conegudes a una terrassa de l’ajuntament. Les
coordenades d’aquest punt es van obtenir per intersecció inversa amb diversos punts de la
xarxa topogràfica municipal dels quals es tenia visual.
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Sobre d’aquest punt es va situar el GPS fix, aquest punt ens donava una línia base màxima
en la mesura dels punts de 2,5 kilòmetres, el qual permetia, a priori, l’obtenció de bones
precisions. A més a aquesta distància la cobertura de radio estava garantida.
El GPS que es va llogar va ser una parella de Trimble R6, els quals funcionava mitjançant
una controladora TSC2.
Amb aquest receptor i segons les especiacions tècniques del fabricant ( Fig. 5.3.1) les
precisions que es podien obtenir eren:

Fig. 5.3.1 Especificacions tècniques del GPS Trimble R6. (Font: Trimble)
Per tant per una línia base
precisions:

màxima de 2,5 kilòmetres, disposàvem de les següents

-

Horitzontal

8 mm + 1 x 2,5 = 10,5 mm

-

Vertical

15 mm +1 x 2,5 = 17,5 mm

Amb aquestes dades i tenint en compte la distància màxima de la línia base, les precisions
que esperàvem obtenir entraven en la tolerància que teníem prefixada al capítol anterior,
que eren d’un màxim de 10 centímetres en planimetria i 12,5 centímetres en altimetria.
Per tal que els punts mesurats en RTK tinguessin les màximes garanties es van fer servir el
següents paràmetres:
-

Mascara d’elevació de 15º

-

Mínim de 5 satèl·lits

-

PDOP màxim de 8

Un cop amb tots els paràmetres dels sistema de mesura fixat, es va procedir a mesurar el
següents elements:
-

Elements de mobiliari urbà: bancs, papereres, fanals, etc..

-

Elements de senyalització horitzontal: fletxes, stops, cediu el pas, lineals de detenció,
passos de vianants.

-

Elements de de senyalització vertical: senyals de trànsit, semàfors, etc..

-

Elements de jardineria, escossells, arbres, parterres, jardins, així com extenses
zones verdes que envoltaven el sector.

-

Registres de serveis: aigua, llum, telèfon, fibra òptica, etc..

També es varen mesurar els límits de les finques que encara no es trobaven definides, al no
trobar-se finalitzada completament la urbanització en el moment que es va mesurar l’asbuilt,
o que aquest no recollia, que era la majoria dels casos.
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Els interior d’illa privats, es va decidir de no recollir-los ja que per una part s’esperava que es
modifiquessin molt ràpidament amb la construcció de nous edificis, i per un altre no es
disposaria de prou temps per fer ho tot, per tant es van prioritzar altres zones.
En aquestes dues setmanes es varen recollir mes de 13000 punts. ( veure Fig. 5.3.2)

Fig. 5.3.2 Punts mesurats durant la campanya GPS.

5.3.3. Incorporació a la cartografia.
Un cop acabada la campanya de mesura, es va importar tota aquesta informació a la
cartografia topogràfica.
Dels punts mesurats es disposava tant de les seves coordenades com d’un codi per a cada
punt. Gràcies a aquest codi i al fet que el programa d’importació de dades que es va fer
servir, Survey de Bentley, ja tenia introduïda la biblioteca de codis, va fer que tots el
elements puntuals que es trobaven representat per una cel·la es dibuixessin
automàticament, el que va estalviar moltes hores de edició. D’aquesta forma únicament es
van haver de dibuixar els elements lineals.
Un cop aquesta informació es va incorporar a la cartografia, ja es va disposar d’una base
molt sòlida, tot i que encara mancaven algunes zones verdes i els interiors d’illa.
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5.3.4. Actualització de les corbes de nivell.
Amb aquestes dades i els punts que s’havien obtingut de l’asbuilt, es va procedir a
actualitzar les corbes de nivell de la zona.
El fet d’haver mesurat tota la senyalització horitzontal, va permetre que s’incorporés com a
línia de trencament. Això permetia, en el cas dels carrers que les corbes de nivell
representessin l’esbombament dels carrers.
Un altre element que es va incorporar per fer mes fidel el corbat, va ser el desnivell que
presenten les voreres. Per tal de poder-ho representar es va dibuixar una línia paral·lela a 2
centímetres de les vorades, però incrementant la seva cota en 13 centímetres.

Fig. 5.3.3. Estat de la cartografia al finalitzar els treballs GPS.

Amb aquest treballs ja gairebé es disposava de la totalitat dels elements que conformaven la
trama urbana del barri, amb un detall molt elevat, com es pot veure en el següent detall (
Fig. 5.3.4)
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Fig. 5.3.4 Detall de la cartografia.
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5.4. AIXECAMENTS TOPOGRÀFICS AMB ESTACIÓ TOTAL.
Un cop finalitzada la campanya de GPS, la cartografia ja era gairebé enllestida, a falta dels
interiors d’illa. Degut a les limitacions de temps del qual es disposava del GPS va fer que
algunes zones no es poguessin acabar de mesurar.
Aquestes zones eren sobre tot, zones de bosc, a on el GPS no tenia prou cobertura, o
equipaments municipals, que en aquell moment es trobaven en construcció. També
s’anaven incorporant els aixecaments puntuals que anaven sorgint per necessitats d’altres
departaments.

5.4.1. Metodologia de treball.
En el cas dels aixecaments topogràfics, el fet de disposar d’una xarxa de vèrtex tan extensa
va fer que el desenvolupament de la tasca fos molt fàcil.
Per tal d’intentar minimitzar els errors sempre s’ha intentat tenir en compte una sèrie de
consideracions:
-

En la mesura del possible orientar l’aparell amb un prisma petit, en el nostre cas de
0,87 metres d’alçada, i subjecte amb un mini trípode, veure Fig. 5.4.1.

Fig. 5.4.1 Exemple de mini jaló amb mini trípode.
-

Intentar no radiar els punts a distàncies superiors a les d’orientació.

-

En el cas de necessitar llençar un punt destacat, aquest no es pot trobar a més
distància que el punt d’orientació, i si es possible que es tingui visual directa a la
punta del jaló.

Creació i evolució de la cartografia a Volpelleres

44
-

El punt destacat, a ser possible, s’ha de materialitzar amb un clau d’acer amb cap
encreuat, per tal de ser incorporat a la xarxa de vèrtex secundaria , amb la finalitat de
poder ser utilitzar en un futur si calgués.

Amb aquestes consideracions es minimitza molt l’error.
L’aparell del que es disposava en aquell moment era una estació total Geodimeter 610M,
(Fig. 5.4.2), que encara que es un equip molt senzill, permet treballar molt còmodament i de
forma molt fàcil.

Fig. 5.4.2 Estació Total Geodimeter 610.

5.4.2. Aixecaments topogràfics realitzats.
Deguda a la gran quantitat de punts mesurats amb GPS les tasques realitzades amb
l’estació total van ser molt puntuals.
Es van realitzar els següents aixecaments:
Aixecament de l’escola bressol L’olivera, veure Fig. 5.4.3.
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Fig. 5.4.3 Aixecament de l’Escola Bressol l’Olivera.

Aixecament del CEIP L’Olivera, escola que havia de donar cobertura al nou barri, veure Fig.
5.4.4.

Fig. 5.4.4 Aixecament del CEIP Olivera.
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Aixecament del Bosc de Volpelleres, a on s’havia de construir en un futur el IES Leonardo
Da Vinci, veure Fig. 5.4.5.

Fig. 5.4.5 Aixecament del Bosc de Volpelleres.

Aixecament zona verda de l’Avinguda Graells, veure Fig. 5.4.6.

Fig. 5.4.6 Aixecament zona verda de l’Avinguda Graells
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Aixecament de la Plaça dels Arreus, veure Fig. 5.4.7.

Fig. 5.4.7 Aixecament de la Plaça dels Arreus

Tots aquest aixecaments, un cop dibuixats, es van incorporar a la cartografia directament, i
mica en mica anaven completant el forats de la cartografia pel que fa als espais públics i
equipaments.
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5.5. AIXECAMENTS DE PRIMERA OCUPACIÓ.
Una de les dificultats en l’actualització de la cartografia sempre ha estat com actualitzar els
interiors d’illa, ja que al ser propietats privades, de vegades es fa difícil obtenir permís per
poder accedir, o bé per que el propietari no vol, o be per que els horaris de feina fan
incompatible que es faciliti l’accés.
Per tal de solucionar aquesta dificultat, des de el negociat de topografia, es va proposar de
incloure una clàusula a la llicencia de primera ocupació, amb la qual s’obligava al promotor
dels edificis, o altres obres importants a que entreguessin al finalitzar l’obra un aixecament
topogràfic de l’estat final, es a dur un asbuilt de l’obra.
Aquesta clàusula te una doble finalitat, per una banda la d’actualitzar la cartografia, i per una
altra la de poder realitzar la comprovació de l’execució per part del departament de
llicències.

5.5.1. Concepte de primera ocupació.
Un cop obtinguda la llicència d’obres, tot constructor ha d’ajustar-se a la mateixa, segons la
legislació urbanística .Un cop es finalitza l’obra, i s’obté te el certificat de la direcció
facultativa, conforme aquesta ha finalitzat, la legislació obliga al promotor a que sol·liciti a
l’ajuntament una llicència anomenada de Primera Ocupació, per tal que els tècnics
municipals comprovin que l’obra s’ha executat segons el projecte al qual se li va atorgar la
llicencia d’obres.
Aquesta llicència de Primera ocupació acredita que:
-

L’obra es troba completament executada i s’ajusta a la llicència atorgada

-

Que l’edifici o casa té els requisits exigits per ser destinat a ús residencial

-

Permet que es puguin demanar la connexió als diferents serveis d’aigua, llum, etc...

-

Permet que l’edificació es pugui inscriure al registre de la propietat.

És en aquest moment en el que, a més de tota la informació que ha d’aportar el promotor,
també s’entrega un asbuilt de la construcció.

5.5.2. Requisits del topogràfic.
El redactat original per l’aportació de la llicencia de primera ocupació diu textualment:
“Aixecament topogràfic de final d’obra, recolzat amb coordenades UTM (en format digital
.dwg o .dgn)”
El fet que no s’acompleixi algun d’aquest requisits fa que s’informi de forma desfavorable,
impedint que es pugi aconseguir la llicencia de primera ocupació, i no es continua valorant el
contingut del plànol.
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5.5.3. Validació del topogràfic
Un cop verificat que el plànol aportat es troba en format digital i en coordenades UTM, es
continua revisant la informació aportada.
Per tal d’estandarditzar la revisió dels plànols es va implantar una plantilla, veure Fig. 5.5.1,
amb la qual es comprovaven una sèrie d’aspectes.

SI

NO

El plànol és un aixecament topogràfic que recull la realitat un cop
s’han finalitzat les obres

☒

☐

El sistema de coordenades és UTM i el dàtum és el ETRS89

☒

☐

El plànol està en format dxf, dwg o dgn

☒

☐

Les cotes altimètriques i les corbes de nivell estan referides al
nivell mitjà del mar a Alacant, i són suficients per a representar ☒
l’orografia del terreny

☐

El nivell de detall és correcte
(representació de murs, tanques, edificacions, escales, coberts, ☒
porxos, vialitat adjacent, mobiliari urbà, piscines, canvis de
paviment i arbrat)

☐

La precisió és acceptable
(els elements representats coincideixen amb els mateixos
elements presents a la cartografia topogràfica municipal)
EL PLÀNOL PRESENTAT ÉS VÀLID:

☒

☐

☒

☐

Fig. 5.5.1 Plantilla de validació de les primeres ocupacions.

Al tenir el plànol en format digital i en coordenades, es molt fàcil sobreposar-lo a la
cartografia municipal, per tal de veure si es troba correctament representat i situat, veure Fig
5.5.2.
El fet de tenir un recolzament topogràfic dels carrers, amb tots el elements mesurats per
taquimetria, permet de veure si les cotes que apareixen al plànol aportat concorden amb les
de la cartografia.
Igual que en els casos anteriors, les toleràncies per tal de donar per bo el plànol aportat es
de 10 centímetres en planimetria i 12.5 centímetres en altimetria.
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Fig. 5.5.2 En blau la cartografia i en vermell la 1a ocupació.

Si no acompleix alguna de les condicions abans esmentades, es fa un informe desfavorable
i es fa un requeriment per tal que es torni a entregar un nou aixecament.
No s’accepten com a vàlids els aixecaments d’inici d’obra amb el projecte encaixat a sobre.

5.5.4. Incorporació del topogràfic a la cartografia.
Un cop el topogràfic es donat com vàlid, el següent pas es la seva incorporació a la
cartografia. Principalment ens trobem amb dos problemes:
Simbologies discordants, cada persona que entrega un plànol fa servir la seva simbologia,
ens sembla exercíssiu demanar que l’aixecament es trobi en la nostra simbologia, quan la
majoria treballa en AutoCad i l’Ajuntament ho fa en MicroStation.
Plànols en dos dimensions, la cartografia de l’Ajuntament representa cada element a la seva
cota, per tant en 3D. La majoria de plànols que arriben son en 2D i amb les alçades ven
referenciades.
Per tal de poder incorporar aquesta informació a la cartografia, el que fem es redibuixar els
elements que s’incorporen a la cartografia a partir dels punts de cota mesurats pel topògraf i
transformar-ho a la nostra simbologia.
Si cal, o si el plànol té poques cotes, es demana que s’entregui també el núvol de punts en
format ASCII, per tal de poder dibuixar correctament els elements.
A continuació veurem un exemple del procés:
Comencem amb un plànol que ja s’ha validat, Fig. 5.5.3
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Fig. 5.5.3 Plànol aportat i validat
A continuació es redibuixa tot el plànol a la simbologia de l’ajuntament, i en 3 dimensions,
Fig. 5.5.4.

Fig. 5.5.4 Plànol redibuixat i adaptat a la simbologia
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Seguidament s’incorpora l’aixecament amb la simbologia corregida a la cartografia, Fig.
5.5.5.

Fig. 5.5.5 Aixecament incorporat a la cartografia.

Així de mica en es vam omplint els buits que queden a la cartografia, a mida que es van
construint les diferents promocions immobiliàries. Durant aquest procediment no només
s’actualitza la construcció sinó també canvis que s’hagin realitzat a la via pública, com pot
ser l’eliminació d’escocells, creació de guals, etc...
És un dels processos d’actualització contínua mes importants, ja que permet tenir la
informació actualitzada en un període relativament curt de temps sense la necessitat
d’esperar a tenir un pressupost per poder realitzar un vol i una restitució per actualitzar el
sol privat.
El problema existent és que tot i que l’actualització es molt continua i amb elements recollits
amb molta precisió, no es disposa gairebé mai ni de cotes ni d’elements de volumetria.
Aquest elements s’afegiran a posteriori amb una restitució fotogramètrica.
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5.6. RESTITUCIÓ FOTOGRAMÈTRICA.
La restitució fotogramètrica es una de les millors eines per tal de realitzar la cartografia d’un
nou sector d’una forma ràpida i eficient. El problema es que no sempre es disposa del
pressupost necessari per poder encarregar un vol i una restitució, i molt menys per poder
fer-ho cada any per tal de recollir les variacions que s’han realitzat al terreny, a més tot i que
les precisions aconseguides son molt bones, no es poden comparar amb les d’un
aixecament topogràfic.

5.6.1. Vol del 2005
Durant el període en el que s’estava duent a terme aquesta cartografia, els anys 2005-2006,
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, no tenia prou pressuposat destinat a aquestes
tasques, la realització d’un vol fotogramètric amb recobriment estereoscòpic i la seva
posterior restitució, la qual cosa feia impossible realitzar una actualització global per
fotogrametria.
Per sort la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB),
l’actual Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) havia realitzat un vol de tot Sant Cugat per
tal de generar la seva cartografia i una ortofotografia l’any 2005. Degut al conveni de
col·laboració entra l’Ajuntament de Sant Cugat i l’AMB, se’ns va cedir l’ortofotografia, el vol i
l’aerotriangulació, d’aquesta forma únicament havíem d’assumir el cost de la restitució, la
qual cosa, si que entrava al pressupost del negociat de topografia.
Degut a que la zona de Volpelleres no era l’única zona que s’havia d’actualitzar dins el
municipi, i del pressupost limitat que es disposava, es va decidir acotar molt be les zones,
que s’havien d’actualitzar.
Aquestes zones havien de complir els següents requisits:
-

No hi tinguéssim accés, i per tant no les poguéssim mesurar amb topografia clàssica.

-

No haguessin de patir cap tipus de transformació important

-

Fos molt difícil de fer per taquimetria degut a la vegetació

La revisió d’aquestes zones es va poder dur a terme gràcies a que prèviament es va poder
revisar la zona amb l’ortofotografia.
D’aquesta revisió es van delimitar les següent zones,( Fig. 5.6.1):
-

Estany de Volpelleres

-

Zona de l’autopista C-16

-

Masia de Can Canyameres

-

Masia de Can Delaire

-

Masia de Can Bellet

-

Convent de la Mare de Déu de Àngels

En total era una superfície a restituir de 38.8 hectàrees, al barri de Volpelleres únicament.
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Fig. 5.6.1 Acotació de les zones a restituir.

Els treball de restitució es van adjudicat a l’empresa Infraplan després d’un procediment
negociat.
A l’empresa adjudicatària se li va lliurat tota la informació necessària per dur a terme la
restitució:
-

Vol fotogramètric

-

Informació de l’areotriangulació

-

Zones a restituir

-

Plec de condicions de la cartografia topogràfica de Sant Cugat del Vallés

-

Simbologia de la cartografia topogràfica

5.6.1.1. Control de Qualitat.
Un cop rebuda la feina realitzada per Infraplan, es va dur a terme un control de qualitat per
tal de veure si s’acomplien tots el requeriments especificat en el plec de condicions del
contracte.
Durant aquest control de qualitat es valoraven els següents aspecte:
Completesa i continuïtat de la cartografia, per tal de veure si s’havia restituït tot el que
estava delimitat i si s’havia ajuntat bé amb la cartografia preexistent.
Estructura de nivells i simbologia, per tal de veure si tots els elements es troben ven
representats i al seu nivell corresponent.
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Revisió de camp, es va realitzar una revisió de camp per tal de comprovar si els elements
s’han representat correctament tant qualitativament com quantitativa.
Comprovació de les precisions, per tal de comprovar la precisió en la posició dels elements
representats a la cartografia, es van realitzar diversos aixecaments topogràfics sobre el
terreny, amb mètodes de topografia clàssica, i els punts mesurats es van comparar amb els
elements representats a la cartografia.
D’aquesta revisió , força exhaustiva, es van trobar diferents tipus de deficiències com poden
ser bàsicament:
-

Petits buits i solapaments entre elements nous i preexistents

-

Erros de simbologia i estructura en alguns elements

-

Manca de restitució d’alguns elements

-

Aquest errors van ser notificat a l’empresa i posteriorment esmenats.

5.6.1.2. Resultat obtingut.
Un cop rebuda la cartografia actualitzada ens trobàvem en la següent situació, Fig. 5.6.2.

Fig. 5.6.2. Cartografia de actualitzada per restitució del vol de 2005.
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Aquesta es la cartografia a l’any 2007 un cop finalitzada la restitució, encara hi ha zones
sense informació, però únicament a les zones d’illa privada que s’havien d’edificar.

5.6.2. Vol del 2008
Degut a l’entrada en vigor de la Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació
geogràfica i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, i del posterior Reglament de
Desenvolupament , des del negociat de topografia es va poder justificar la necessitat de tenir
una cartografia el més actualitzada possible per tal de poder dur a terme la seva
oficialització. Un dels requisits era que la cartografia a oficialitzar havia de ser continua i no
podia tenir buits d’informació.
Amb aquesta voluntat, es va dotar pressupostàriament la contractació d’un treball
d’actualització general de municipi, amb el qual es realitzaria un vol fotogramètric de tot el
terme municipal per la generació d’una ortofotografia i la restitució dels elements que no
teníem actualitzats, la qual cosa permetria finalitzar la cartografia al sector de Volpelleres.
Partint d’un pressupost inicial de 51.500 euros, i mitjançant un Contracte de Serveis,
després de treure-ho a concurs públic, un cop valorades les pliques de les diferents
empreses es va adjudicar els treballs a l’empresa INFRAPLAN BARCELONA SL.
En aquest Contracte de Serveis , l’empresa realitzava la tasca en 6 mesos, i per un import
de 44.750 euros, a més d’unes millores tècniques que també es van valorar. Es va entregar
un plec d’especificacions tècniques per tal de fixar com s’havia de dur a terme l’actualització
de cartografia.

5.6.2.1. Execució dels treballs.
Els treball de actualització de la cartografia es van dur a terme de la següent manera:
El vol es va realitzar el 30 d’agost del 2008, però degut a uns problemes tècnics es van
haver de repetir unes passades els dies 6 i 26 d’octubre.
Amb el vol i l’aerotriangulació, l’empresa ens va entregar primerament una ortofotografia
ràpida , sense edició, per tal que des de l’ajuntament es pogués dur a terme una revisió per
delimitar les zones que no es trobaven actualitzades, i afinar així quines zones s’havien de
restituir.
A la zona de Volpelleres es van marcar tots els interiors d’illa, ja que a la majoria encara no
s’havia dut a terme obres d’edificació, i amb els edificis que si que teníem actualitzats amb la
primera ocupació calia completar la seva volumetria.
Una de les condicions que es va imposar a l’empresa era que no es podien modificar línies
que s’havien mesurat per topografia, ja que aquestes tenien mes precisió que la que es
podria assolir amb la rectificació. Per tant en aquest casos únicament s’havia de completar
conservant a informació existent.
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5.6.2.2. Control de qualitat.
Igual que es va fer al 2005 es va realitzar un control de qualitat un cop es va entregar la
cartografia actualitzada.
-

Es van valorar els mateixos aspectes que s’han explicat anteriorment:

-

Es va validar la completesa i la continuïtat de dels elements restituïts

-

Es va comprovar que els nous elements es trobaven correctament representat i en la
seva simbologia.

-

Es va realitzar una revisió de camp, mitjançant aixecaments topogràfics, per tal de
veure si els elements restituïts tenien la precisió requerida i entraven en tolerància.

D’aquest control de qualitat van apareixen certes incidències menors, que van ser
esmenades per l’empresa.

5.6.2.3. Resultat obtingut.
Un cop esmenats els errors detectats durant el control de qualitat, es va rebre l’entrega final
dels treballs.

Fig. 5.6.3. Cartografia de actualitzada per restitució del vol de 2008.
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Com es pot veure a la imatge anterior, la cartografia del barri de Volpelleres quedava
finalment completada.
Ara es disposava de cartografia continua de tot el barri, amb una precisió topogràfica i un
gran detall que permetia a l’ajuntament, gestionar el sector sobre una base de gran qualitat,
veure Fig. 5.6.4.
La tasca de realització de la cartografia havia finalitzat, ara la tasca principal era la de
mantenir-la actualitzada el màxim possible.

Fig. 5.6.4. Detall de la cartografia actualitzada.
5.6.3. Altres Vols.
Posteriorment als vols de 2005 i 2008, encara s’han realitzat els vols de 2012 i de 2016 per
part de l’ajuntament. Els quals han servir per poder continuar actualitzant la cartografia, tant
pel que fa a la volumetria de les primeres ocupacions, com al canvis de les zones
inaccessibles que no han pogut ser actualitzades per topografia clàssica. (veure annex 2,
vols fotogramètrics).
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6. CIRCUIT D’ACTUALITZACIÓ DE CARTOGRAFIA.
Un cop s’ha obtingut una cartografia continua de tota la zona de Volpelleres, la tasca més
importat era fer-ne un manteniment i actualització acurada, en la mesura del possible, per tal
que no quedés obsoleta ràpidament.
El sector de Volpelleres, a l’any 2008 encara disposava de molt sol edificable lliure, el que
faria que contínuament es modifiques el territori.
Principalment es disposava de:
-

Solar per ús residencial.

-

Solar per a la implantació d’empreses

-

Terrenys públics per la construcció de serveis.

La forma de recollir els canvis sobre del territori be donada depenent d’on es realitzin les
modificacions i de la informació que es pugui aconseguir de qui la realitza.

6.1. Actualització a terrenys privats.
En el cas dels terrenys privats, el canvis mes importants és el pas d’un solar buit a la
construcció d’una edificació.
Com s’ha vist en capítols anteriors, l’eina mes importat per tal d’actualitzar aquest solars es
la clàusula de l’obligatorietat d’aportar un aixecament topogràfic per tal d’obtenir la primera
ocupació. Aquesta es la primera font de dades de la gran majoria de construccions privades,
tant al sector de Volpelleres com a la resta del municipi.
Aquests aixecaments permet que les edificacions quedin actualitzades en molt poc temps
després de la finalització de les obres. Podem veure un exemple a la Fig. 6.1.

Fig. 6.1 Exemple de primera ocupació incorporada.
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Tot i la ràpida incorporació a la cartografia, la majoria de vegades, aquest aixecaments no
tenen la informació de la volumetria de les edificacions, i aquesta informació no s’afegeix fins
que es realitza un vol fotogramètric.

6.2. Actualització a terrenys públics accessibles.
Dintre d’aquestes actualitzacions podem destacar:
-

Construcció de nous equipaments, com poden ser escoles, aparcaments, horts
urbans, etc..

-

Modificacions a vials existents, com pot ser, pacificació de carrers, construcció de
noves rotondes, etc...

En tots aquest casos la feina recau sobre l’equip de topografia de l’ajuntament.
A partir d’aixecaments topogràfics realitzats per taquimetria clàssica, un cop finalitzada l’obra
es recullen totes les modificacions i s’incorporen a la cartografia.
Els principals aixecaments topogràfics realitzats per actualitzar la cartografia han estat:
-

Aixecament de l’illa de Can Canyameres per a la catalogació de la masia i la creació
d’horts urbans, Fig. 6.2.

Fig. 6.2 Aixecament de Can Canyameres.
-

Aixecament de l’aparcament públic a l’Avinguda de Can Bellet.

-

Aixecament de l’escola la Miranda, fase 1 i 2, Fig. 6.3.
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Fig. 6.3 Aixecament escola la Mirada i Aparcament de Can Bellet.

-

Aixecament de la nova estació de Volpelleres dels Ferrocarrils de la generalitat de
Catalunya.

-

Aixecament del Park and Ride de l’estació dels Ferrocarrils de la generalitat de
Catalunya, Fig. 6.4.

Fig. 6.4 Aixecament aparcament estació del Volpelleres.

-

Aixecament del Camp de futbol de l’Avinguda Graells.

-

Modificació de la rotonda de l’Avinguda de la Clota.

En principi, quan es realitza una actuació a la via pública, un cop finalitzada l’obra, el
departament que s’ha encarregat de portar el projecte notifica al negociat de topografia la
seva finalització. I aquest s’encarrega d’actualitzar el més ràpid possible la zona, tenien en
compte, sempre, les necessitats del serveis. Però aquest temps no s’allarga més enllà d’un
parell de setmanes.
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Un altra tasca, en el cas que s’hagin realitzat obres a la via pública, es la de revisar si s’han
destruït vèrtexs de la xarxa topogràfica municipal, i en el cas que així sigui reposar-los.

6.3. Actualització a terrenys públics inaccessibles.
Aquest cas es dona en terrenys, que tot i ser de titularitat pública, no son gestionats
directament per l’Ajuntament. En la zona de Volpelleres ens troben concretament en 2
casos:
-

Autopistes

-

Traçat ferroviari.

Aquestes zones presenten principalment 2 inconvenients:
-

Dificultat d’accés, solen ser àrees d’accés restringit i es troben ven tancades per
murs o filats metàl·lics.

-

Seguretat pel personal que hi treballa, solen ser zones perilloses pel pas de vehicles
a altes velocitat, o de trens, la qual cosa fa que es necessiti un permís especial per
poder-hi treballar.

En aquests casos l’única opció que queda es demanar si s’ha realitzat un asbuilt que reculli
les modificacions, o bé esperar a restituir-ho amb un vol posterior.
En el nostre cas concret d’aquest barri no hi ha hagut modificacions importants en aquest
sentit.
6.4. Publicació al servidor de l’Ajuntament.
La cartografia que es va modificant contínuament hi te accés de forma exclusiva el
departament de topografia. Som els únics que podem fer modificacions.
Per tal de poder anar servint la cartografia cada 3 mesos s’actualitza la cartografia del
servidor general de l’ajuntament i de la pàgina web.
Així qualsevol usuari que hagi de fer-ne ús, sap que, l’antiguitat màxima de la informació és
de 3 mesos.
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7. INCORPORACIÓ DE METADADES A ELEMENTS GRÀFICS.
Amb l’ús de la cartografia i a mida que s’ha anat incorporant i actualitzant informació, cal
tenir algun tipus d’eina per tal de controlar quina es la font de dades de cada element que hi
ha representat.
Aquest control ens permet saber si un element concret s’ha actualitzat des de l’ajuntament o
des de fora, o en quina data s’ha mesurat.
Per tal de poder gestionar aquesta informació es va decidir dotar a l’element representat de
metadades.
La qüestió era com fer-ho sense haver d’exportar la cartografia a un sistema d’informació
geogràfica, ja que aquest no son una bona eina de dibuix i no era factible anar traspassant
informació d’un sistema a un altre contínuament.

7.1. Ús de Mapia per la gestió de Metadades.
La solució a aquesta necessitat, la va proporcionar Infraplan, amb el seu producte Mapia.
Mapia és una aplicació que recull un seguit d’eines d’edició i depuració, veure Fig. 7.1., que
mica en mica ha anat creixent per abastar gairebé totes les fases de la generació i el
manteniment de la cartografia. Aquest programa funciona únicament sobre MicroStation.
Com a principals eines podem destacar:
-

Eines de dibuix automàtic o semi automàtic.

-

Edició d’elements tant en 2 dimensions com en 3 dimensions

-

Depuració de topologia

-

Exportació a diferents format, SHP, GML, etc..

-

Gestió i edició de models digitals del terreny

-

Gestió de metadades

A més el programa permet la creació d’scripts per poder encadenar processos i fer tasques
mes complexes.
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Fig.7.1 Exemple d’eines de Mapia.

En el nostre cas vàrem fer ús de les eines de gestió de metadades, veure Fig. 7.2., per la
incorporació d’informació a l’arxiu de dibuix.
Les metadades es guarden en una propietat de l'element que es diu: UserAttributeData
mitjançant un bloc de dades. Es a dir, cada user attribute és un block de dades i cada
element pot contenir tants user attributes com sigui necessari.
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Fig.7.2 Gestor de metadades de Mapia.

Per tal de conèixer la procedència i l’antiguitat de l’element es van definir les següents
metadades:
Cota de l’element: Aquesta metadada defineix si l’element es troba representat a cota 0 ,
com poden ser els textos, a cota de dalt, com en els casos d’elements restituïts, o a cota
terreny, per elements mesurats per taquimetria.
Data d’introducció: indica a quina data s’han incorporat els elements a la cartografia.
Llinatge de l’element: ens indica la font de les dades que pot ser: Lidar, Llicencia d’obra,
restitució, Revisió de camp, Taquimetria 1a ocupació, Taquimetria ajuntament, Taquimetria
externa.
Treball: queda registrat a quin projecte concret es troba guardada la informació incorporada.
Les altres metadades permeten indicar sobre certs elements si les línia forma part d’una illa
o d’una parcel·la de cadastre.

7.2. Exemples d’aplicació.
En el cas concret de l’actualització de cartografia aquestes 4 metadades s’omplen abans de
la seva incorporació a la cartografia.
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D’aquesta forma en qualsevol moment i amb una eina específica de Mapia es pot consultar
en qualsevol moment quina es la procedència d’un element, veure Fig. 8.3.

Fig. 7.3 Exemple de consulta d’informació de l’element.

Un altre dels usos de les metadades es el de fer consultes sobre la informació que hi
contenen. D’aquesta forma es pot veure per exemple tots el elements que formaven part
d’un mateix treball o separar la taquimetria de la restitució.

Fig. 7.4 Quadre de diàleg de selecció per metadades de Mapia.
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Mitjançant el diàleg de selecció (Fig. 7.4), triem la metadada sobre la qual volem realitzar la
consulta i el valor de la cerca. Aquesta consulta pot contenir operadors lògics per tal de
realitzar recerques complexes.

Fig. 7.5 Exemple de consulta d’informació per metadades.

D’aquesta forma es pot destriar una informació concreta dins d’un arxiu de dibuix continu, es
pot veure un exemple a la Fig. 7.5.
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8. CONCLUSIONS
Durant el transcurs d’aquest projecte de final de grau s’ha explicat com s’ha dut a terme la
cartografia d’una nova zona en desenvolupament constant. En cada capítol hem vist la tasca
comú de triar quin es el millor mètode de procedir en funció de l’origen de les dades, i com
cada procés ha passat per un control de qualitat abans d’esser incorporat a la cartografia.
Després de la realització d’aquest treball, i com a primera conclusió destacaria la
importància de un bon arxivament de les dades de camp que han conformat el projecte. Les
dades que no van ser ben arxivades, com per exemple les referents a les observacions i el
càlcul de la xarxa de vèrtex, ha fet que s’hagin perdut definitivament. Aquest fet fa
impossible que, en el cas de haver de fer una nova compensació en bloc, dels vèrtex
d’aquella zona, sigui necessari tornar a realitzar novament totes les mesures, el que implica
dedicar molt més temps i recursos.
Per contra les dades dels aixecaments que si es trobaven ordenades amb el seu codi, i
llistades en una base de dades han estat fàcilment recuperades pel seu ús
També s’ha vist la necessitat d’una bona revisió de les dades que es fan servir de fonts
externes. En el cas de l’asbuilt, si hagués estat possible fer un seguiment més exhaustiu a
l’empresa que el va realitzar, no s’hauria hagut de completar posteriorment amb
l’aixecament de GPS. La problemàtica resideix en què en aquell moment, era difícil que des
del servei de topografia es pogués fer pressió per completar l’aixecament un cop
recepcionada l’obra. Afortunadament, a posteriori, s’ha aconseguit que els altres
departaments, sobretot els que controlen les obres, vegin la importància de exigir unes
feines de topografia més completes i validades per un tècnic competent. També pel que fa
als aixecaments de primera ocupació, si no hi ha una revisió completa, es perd l’oportunitat
de poder fer servir aquella informació per actualitzar la cartografia.
Tot i que un cop comparades les dades tant externes com internes, s’arriba a la conclusió
que la millor dada es la que pot pondre un mateix, ja que saps realment com s’ha mesurat i
en quines condicions.
Un altre de les conclusions es que, s’ha d’apostar per l’ús de tecnologies que permetin
incorporar metadades als elements gràfics, ja que sinó amb el pas del temps es fàcil perdre
el rastre de l’origen de les dades, el que fa que segurament davant del dubte s’hagi de tornar
a mesurar una zona per desconèixer la seva fiabilitat. A més se li donem als elements
gràfics un valor mes enllà de la seva geometria.
Per tant es pot concloure que amb temps, i gràcies a la utilització de diverses fonts, s’ha
aconseguit una cartografia topogràfica de gran qualitat, que permet a l’ajuntament de Sant
Cugat del Vallés gestionar millor el seu territori.
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Tots els elemetnts:

ALTRES

CIRCULACIÓ

VEGETACIÓ

HIDROGRAFIA

OROGRAFIA

NIVELL V8
VertexIGN
TextVertexIGN
VertexXUtilitaria
TextXUtilitaria
VertexXL
TextVertexXL
VertexVPP
TextVertexVPP
VertexVPS
TextVertexVPS
SenyalAnivell
TextSenyalAnivell
PuntCota
TextCota
PuntEixCarrer
CotaEixCarrer
PuntAltimetria
CotaAltimetria
PuntVolumetria
CotaVolumetria
FitaKM
TextFitaKM
CapTalus
PeuTalus
CorbaNivell
CorbaMestra
CorbaSotaEtiq
EtiqCorbaMestra
Fita
BassaObraExterior
BassaObraInterior
BassaTerra
PiscinaExterior
PiscinaInterior
Diposit
Estany
Pou
Riu
Torrent
Riera
CanalObra
CanalTerra
Sequia
Arbre
Escocell
Jardinera
ParterreGespa
AgrupacioArbresBosc
ZonaAjardinada
BardissaBrolla
TancaArbustos
LimitConreu
Semafor
RegSemafor
ArmariSemafors
SenyalTransit
SenyalInforma1
SenyalInforma2
Pilona
ArmariPilonaMobil
Fletxa
LimitVelocitat
CediuPas
Stop
LiniaBlancaCont
LiniaBlancaDiscont
LiniaGroga
PasVianantsLDetencio
Parquimetre
Escala
FletxaEscala
LiniaZonaBlava
AccesFfcc
AccesRenfe
ParadaBus
ParadaTaxi
Vorada
VoradaGual
PasMinusvalids
Rigola
GualLlicencia
Entrada
EntradaVehicles
ReixaVentilacio
Mur
MurTancaPorta
MurContencio
MurContencioFacana
PlacaSolar
TancaFusta
TancaMetall
MurTanca
Tapia
ObraFabrica
TancaVial
Barana
ZonaEsport
Armari

Classe: primària, Snappable, View dependent

CONCEPTE

ATRIBUTS

CO

Vèrtex geodèsic IGN
0
Text de vèrtex geodèsic IGN
0
Vèrtex geodèsic 4art ordre (Xarxa Utilitària)
0
Text de vèrtex 4art ordre
0
Vèrtex Xarxa Local
0
Text de vèrtex de Xarxa Local
0
Vèrtex topogràfic poligonal principal
0
Text de vèrtex poligonal principal
0
Vèrtex topogràfic poligonal secundària
0
Text de vèrtex poligonal secundària
0
Senyal d'anivellació
0
Text de senyal d'anivellaicó
0
Punt de cota (taquimètric)
0
Text de punt de cota taquimètric
0
Punt de cota eix carrer o clavegueram (taquimètric)
0
Text de punt de cota eix carrer o clavegueram
0
Punt d'altimetria (fotogramètric)
0
Text d'altimetria (fotogramètric)
0
Punt de cota volumetria
0
Tex de punt de cota de volumetria
0
Fita quilomètrica
0
Text de fita quilomètrica
0
Cap de talús
0
Peu de talús
0
Corba de nivell senzilla
6
Corba de nivell mestra
6
Corba de nivell mestra sota etiqueta
6
Etiqueta de cota de corba mestra
6
Fita, molló
0
Bassa d'obra (exterior)
3
Bassa d'obra (interior)
1
Bassa de terra
1
Piscina (exterior)
3
Piscina (interior)
1
Dipòsit d'aigua
1
Estany
1
Pou d'aigua
1
Riu i aigües permanents
1
Torrent i aigües no permanents
1
Riera
1
Canal d'obra
1
Canal de terra
1
Sèquia
1
Arbre aïllat
2
Escocell
2
Jardinera
2
Parterre o zona amb gespa
2
Agrupació d'arbres i límit de bosc
2
Zona ajardinada
2
Bardissa i brolla
2
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Viari urbà
Núm. policia
Núm. plantes d'edificacions
Text de pati interior
Ferrocarril
Estany
Edifici públic i/o singular
Edificis aïllats o masies
Paratges
Població, barriada, urbanització
Parc infantil
Hospital, estació de servei, farmàcia, ….
Zona esportiva
Zona industrial

1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0

0
2
1
1
1
0
0
0
2
1
1
1
1
2
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT

No en cota 0
No en cota 0
No en cota 0
No en cota 0
CenterCenter
CenterCenter
CenterCenter
CenterCenter
CenterCenter
CenterCenter
CenterCenter
CenterCenter
CenterCenter
CenterCenter
CenterCenter
CenterCenter
CenterCenter
CenterCenter
CenterCenter
CenterCenter
CenterCenter
CenterCenter

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RiuTorrent500
Autopista500
Carretera500
CamiPista500
ViariUrba500
NoPolicia500
NoPlantesEdif500
Pati500
Ferrocarril500
Estany500
EdifPublic500
EdifAillat500
Paratge500
Barri500
ParcInfantil500
Hospital500
ZonaEsportInd500
ZonaEsportInd500

105
105
105
105
105
227
227
227
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105

1,25
1,5
1,125
1,25
1.20
0,6
0,6
0,6
1,1
1,25
1,125
1,125
1,125
1,125
1,125
1,125
1,125
1,125

1,31
1,65
1,16
1,31
1.10
0,6
0,6
0,6
1,16
1,08
0,95
0,95
2,13
1,16
0,95
0,95
1,16
1,16

RiuTorrent1000
Autopista1000
Carretera1000
CamiPista1000
ViariUrba1000
NoPolicia1000
NoPlantesEdif1000
Pati1000
Ferrocarril1000
Estany1000
EdifPublic1000
EdifAillat1000
Paratge1000
Barri1000
ParcInfantil1000
Hospital1000
ZonaEsportInd1000
ZonaEsportInd1000

105
105
105
105
105
227
227
227
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105

2,50
3
2,25
2,62
1.80
1
1
1,2
2,20
2,5
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25

2,62
3,30
2,32
1,31
1.65
1
1
1,2
2,32
2,16
2,32
1,9
4,26
2,32
1,9
1,9
2,32
2,32

-

Cota 0
Cota 0
Cota 0
Cota 0
Cota 0
Cota 0
Cota 0
Cota 0
Cota 0
Cota 0
Cota 0
Cota 0
Cota 0
Cota 0
Cota 0
Cota 0
Cota 0
Cota 0

NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
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ANNEX 3 TRADUCCIÓ.
SUMMARY
The cartography of a city is a living element. Is constantly changing, depending both on
social factors, such as population growth, and economic factors, which are closely linked to
times of prosperity.
In this final project, the aim is to explain the realization of the municipal topography
cartography, at 1/500 scale, of the neighbourhood of Volpelleres de Sant Cugat del Vallès,
which was created in an area that had been fields of Cultivation, and where we wanted to
consolidate a new sector.
It will be shown chronologically as the cartography was being generated, as the changes
were made.
First, will be explained how the implementation of the municipal topographic network was
considered, so that all the tasks that had to be carried out in the same reference system.
Next, it will be indicated, as taking advantage of the data from the as built of urbanization
works, which proved to be inadequate and little detailed, and the quality controls that be
passed, it was started to draw what would be the skeleton of cartography.
Later it is detailed how it continued to complete the cartography both with surveys with
classical topography, and with a massive data collection with GPS.
To conclude with the generation of cartography, it will be explained how the inaccessible
zones were completed by photogrammetry from different flights.
There is also an amendment to how the private plot interiors could be updated based on a
clause in the first occupation license, which forced the developers to deliver a topographic
survey once the work had been completed.
To finalize this Final Project of Degree, a description of the cartographic update circuit will be
presented, with which it is intended that the changes generated in the field be reflected in the
cartography in the shortest possible time.
There will also be an exposition of how currently, vector surveying of a series of metadata is
being provided to control both the source of the data that generated it and its degree of
updating.
In short, this project attempts to review the cartography method generated by the topography
service of the Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
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1. OBJECTIVES
The objective of this end-of-degree project is to explain how topographic cartography of the
neighbourhood of Volpelleres has been carried out, by the topography department of the
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, and with the technical means available at every
moment, and using many techniques, so that the resulting product has another quality and
can serve both the citizen and the different departments of the City Council.
Initially the neighbourhood of Volpelleres was an area of cultivated fields, farmhouses and
isolated buildings, of which only one was obtained by topographic cartography made by AMB
in vectorial format at scale 1: 1000, realized from a flight of 1996.
Due to the development of this new sector from the year 2002, which was going to urbanize
in its entirety, and that it was going to transform its topography completely, it was necessary
that, as the changes were made, this would be reflected in the cartography in order to control
the urbanization was being carried out correctly, and on the other, having a complete and
accurate mapping that would allow all departments of the city council to work.
Firstly, it will be explained how the Vertex Topographic Network was implemented, so that
all the tasks that were carried out worked in a single reference framework.
Next, we will explain how measures were made to validate the as built delivered by the
construction company, which was a starting point and main map cartography skeleton in the
area.
We will also explain how this as built was completed, which proved to be quite lacking, both
with measurements made with GPS and classic tachymetry. And as we could not reach the
field topography, the photogrammetric restitution was used.
Another objective of this work is to explain the process of continuous mapping update, in
order to have updated cartography in the shortest possible time, since the modification is
generated until it is reflected in the cartography.
To finish it will be explained how current metadata are incorporated into the graphic elements
present in the cartography in order to have control of their age as of their origin.
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2. SITUATION AND EVOLUTION OF SANT CUGAT DEL VALLÈS.
Sant Cugat del Vallès is a municipality in the comarca of the Vallès Occidental, extended to
the north-western slopes of the Sierra de Collserola until the beginning of the region. It
includes the municipal districts of Valldoreix and decentralized Mira-sol, la Floresta and les
Planes
Bounded on the North with the municipalities of Rubí and Sant Quirze del Vallès, on the
West by Castellbisbal, El Papiol and Molins de Rei, on the South by Barcelona and Sant
Feliu del Llobregat and to the East with Cerdanyola.
The village have an extension of 48.23 km² and a population of 89516 (according to the
Census of 2018).

Fig. 2.1 Map of Sant Cugat del Vallès. (Source: Aj. Sant Cugat)

2.1. The first settlers
From various archaeological sites, is the presence of settlers already in the Bronze age.
At the site of the cave of the Torre Negra, situated on Collserola, has found a funeral
enclosure or dead that belonged to this period. The site of Can Fatjó del Aurons, located on
the border of the municipality of Sant Cugat with Cerdanyola, places us in the age of bronze,
with surely remains related to the presence of a settlement in the open air, that date after to
the year 1100 BC. The remains of buildings of sitges in the Elisendas street, the remains of
pottery found near the so-called "Forn Ibèric", next to the Hermitage of Sant Adjutori, above
the Torre Negra and the Santa Maria de Campanyà, tell us about the presence of Iberian
culture in the municipality. This must be dated between the 6th century and the arrival of the
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romans on the Iberian Peninsula in 218 BC. Belonged to the Group of Iberian
demographically laietans.
Around the 4th century, in the place where today is located the monastery of Sant Cugat,
there was already a Roman Fortress – later known as Castrum Octavianum– to protect the
nearby crossroads of the Via Augusta with the via of Egara (Terrassa) to Barcino
(Barcelona). With the intention of setting up a strategic point of control of step, this fortress
could have been a center of military protection of the villas or agricultural colonies that were
in Sant Cugat. Some of the old farmhouses in the municipality could have built on these villas
that are dedicated to the cultivation of the olive oil, cereals and wine and raising livestock. In
this sense, they have found remains of an important Roman Villa next Can Cabassa.

2.2. Old age
The origin of the town is found in the place of Octavià, a small town that was born in the
shelter of the monastery and the parish of St. Peter called around (located where there is the
municipal market of Sant Pere). The monastery of Sant Cugat, Benedictine Abbey of which
consists the existence since the ninth century, was one of the most important and influential
of the County of Barcelona throughout the Middle Ages and had a decisive role in the
process of repopulation of the new Catalonia, where he had many possessions. Legend has
it that the construction of the monastery was made in the same place where he was martyred
in the year 313 Cucuphas or Cucufate (Cugat), come from North Africa to preach the
Christian faith in lands of the Roman Empire. This meant that, with the passage of time, this
place became a place of worship and Christian worship. In the 5th century there was already
a small church to worship the relics of the Saint, the remains of which can be seen in the
cloister of the monastery.
The Muslim conquest did not involve too many changes in the population, but the Visigothic
Church of Sant Cugat seems to have been destroyed by the Muslims in the year 717. The
population, despite the raids by 9th-century vallesana moresques, not abandoned the region
because they only affect the most representative classes. Most growers will had taken refuge
in the nearby mountains of Sant Llorenç del Munt, the Montseny and the Valley of the
Tordera River High, since these raids had little in his tenure. Regarding the repopulation, in
the regions of the North and people received from the Pyrenean valleys; one of the most
abundant of the Valley of Sant Joan de les Abadesses.

2.3. Middle Ages
The early years of the 9th century, the Arabs has gone, the old monastery of Sant Cugat was
rebuilt in the same place as the previous one. Initially, the Abbey was under the Dominion of
the Bishop of Barcelona. The monastery of Sant Cugat extended his domains in the 10th
century by the lands of the Penedès, and Vallès.
In a looting of Almanzor, the Abbey of Sant Cugat was destroyed in the year 985. The Abbot
Odo, the rebuilt with new dimensions. A papal bull, made them independent of the Bishop of
Barcelona; He obtained the confirmation of all monastic assets on the part of the Kings and
increased the domains and the richness of the monastery, who went from 10 to 36 monks. In
the 11th century, it was one of the most important in the colonization of the land and one of
the best performance obtained. It was a very important centre of power and culture under the
Benedictine rule.
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At the end of the 12th century, we can talk about a permanent nucleus of population in Sant
Cugat. It is at this time that, around the Church of Sant Pere, the current old market square,
is equipped with a set of houses that followed the path that was heading to the monastery,
the current main street. The village was, therefore, separated from the monastic enclosure. It
is in this century that the village received the award for being able to hold a fair and a weekly
market.
The 13th century marked the high point of the expansion of the monastery. During this
period, was built in the lower cloister and Romanesque part of the Church. The rest of the
temple was built during the 13th and 14th centuries, adopting the new style of the era: the
Gothic. Also at the end of the 14th century was fortifying the monastic enclosure, we
proceeded to build the abbatial Palace and made the altarpiece of all saints.

2.4. Modern age.
During the Catalonian Civil War, the monastery is positioned on the side opposite to the
King. When the year 1471 Royal forces seize of Sant Cugat, King John the Great stayed in
the monastery. The Abbey lost its autonomy and from then on the Abbots will be partners
and, often, do not live in the Abbey.
The stability of the 16th century, allow a certain dynamism of trade and guilds in Sant
Cugat. The development of the town and new suburbs along the paths of Sabadell and
Terrassa. Are in this period, some houses still remain in Sant Domenec (Can Matas). The
monastery also expands: will make the upper galleries of the cloister, it ends the Bell Tower
and painted the altarpiece of Ayne Bru. In 1585, King Philip II of Spain visited the monastery.
After the fall of Barcelona on 11 September 1714, the Decree of Nueva Planta abolished the
Generalitat, the institution that for centuries had ruled the country. The Abbot of Sant Cugat,
a supporter of Felipe V of Spain, he retired to Spain. Then the Spanish troops stay at Abbey
was: the lower cloister Cavalry, the infantry, superior, and the generals in the abbatial
Palace. The monastery was quite affected by this stay.
However, the 18th century brings a certain prosperity. Sant Cugat began the century with
400 inhabitants and ends with 1,000. The Abbot Gaiolà made to channel the water of the
fountain of the monastery until the current Plaza de Octavià in order to provide water to the
village and introduced a textile manufacturing. The monastery became the latest major works
such as the construction of a new Abbey Palace.

2.5. Modern times
During the French war, the French, as they had done during the revolution, they decreed the
Suppression of all convents. The monastery, and the same village of Sant Cugat, was looted
by the Napoleonic troops. In October 1808 he held a battle around the Church of Sant
Domènec, where they met 3000 men with horses and artillery pieces that defeated French
4000. The monastery helped financially to finance the war against the French and their
situation became very precarious.
On 26th of July, 1835, after news reached the burning of convents in Barcelona, the
monastery of Sant Cugat was assaulted and sacked. They burned many documents in order
to make disappear the contracts or censuses that tied peasants to the Abbey. A short time
later, with the law of confiscation, will liquidate the goods of the monastery. From then on, the
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building the monastery was assigned to civilian uses and the church became the parish
church of the village. Most of the lands of the municipality, belonging to the Abbey, it passed
into the hands of farmers that worked. Since the abandonment of the monastery, the
monastic buildings to be episcopal property and municipal, a situation that remains today.
Throughout the 19TH century Sant Cugat was transforming. The cultivation of the vine
gradually replaced the cereal, steppe was abandoned and increased the acreage planted to
grapes even in the interior of the forest of Collserola. The specialization in the cultivation of
vines led to the diversification of the artisan and commercial activities. This represented an
increase of the population. The year 1820 Sant Cugat had 800 inhabitants, the 1877 had
2550. This prosperity makes at the end of the century will build roads, increase construction,
matching fonts in the streets and you get the public lighting.
But if the vid came a relative abundance, also came the misfortune. The 1887 arrives at Sant
Cugat, as in the rest of Catalonia, the plague of phylloxera, which meant ruin for many
farmers.The term and a strong economic crisis, by the municipality, in general industry in the
village was not too relevant during the 19th century. While in the rest of Catalonia, the new
factories used the flow of rivers, Sant Cugat was isolated from water flows behind the Sierra
de Collserola.

2.6. The twentieth century
With the construction of the road of Gràcia to Manresa, in 1877, he started the great change
of the municipality. The stretch between Barcelona and Sant Cugat was given the name of
the Arrabassada. The road gave many benefits by santcugatencs, allowed to transport their
products (mainly wood and wine) in the main square of Barcelona. The road also meant an
approach and growing interest from Barcelona to Sant Cugat, as ride and summer
resort. Settled at this time the first colonies of vacationers, as evidenced by the magnificent
modernist towers on the South side, on both sides of the road. The year 1917 arrives at Sant
Cugat the line of Ferrocarrils de Catalunya S.A. (currently the Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya). In fact, historic qualified at the time, led to the start of the economic
municipality and the beginning of the urban population receiver role. With the train became
the residential areas for town, following the line of the railroad: Les Planes, la Floresta,
Valldoreix and Mira-sol. The promoters of the railway line, the Anglo-Saxon origin, built a
station in Sant Cugat and the first golf course of Catalonia, inaugurated in 1914. The first
industries that settled in the town were the tile works, it did at the end of the 19th century
In Sant Cugat, like the rest of populations, during the years of the Republic there was an
intense political activity and associative life, characterized by a rich pluripartidisme, a
worker’s movement, organized and a weight of catalanism. A sample of this effervescence
was in 1932 when president Macià opened new schools (now Joan Maragall) and opened
the first public library.
The early days of the civil war, in Sant Cugat led arrests and some killed. The city was never
bombed, although the Republican Government had installed the first pre-military instruction
camp in Catalonia in the Gulf area. Will go to the cooperatives and many trades such as
carpenters, Masons or "protectors". During this period, the war, the town was home to
numerous refugees from Barcelona, who settled in the houses and fleeing the
bombardments and the arrests. In October 1938, Juan Negrín held in the last Parliament of
the Republican government, before many fled towards France. On January 26, 1939
Franco's army entered in Sant Cugat, Barcelona's way.
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Sant Cugat, like many peoples, changed its name to the official name of the town was Pins
del Vallès. The official change occurs on October 19 when the new town hall taking into
account the general feeling of the population, are moments of transformation that we are
living, the new trends of the country and the popular sentiment away from any sign of
insinuation ,religious decides to change the name of Sant Cugat del Vallès to the Pins of the
Vallès, to be one of the most remarkable features pine both by residents and outsiders of the
population.
In 1958, he became a new administrative organization of Sant Cugat: the city was divided
into four districts, two town, Mira-sol and Las Planas of la Floresta. Valldoreix became a local
entity minor.
From the 1960s the agriculture goes back in favour of industry and construction. The
physiognomy of the town began to change quickly; it set up new factories, industries and
service companies, which led to the arrival of many immigrants and the extension of the town
to the areas of Sant Francesc, Avinguda de Cerdanyola, Mira-sol, etc. New industries were
mainly textiles and metallurgy: Otexa, Fundiciones, Nolla and Condiesel, the most
important. The opening of the A-7 was to promote the implementation of Metropolitan scope
companies, even though the city did not achieve the industrial importance of other
neighboring cities.
The use of the automobile, in the second half of the twentieth century, brought about in the
first place that the city ceases to be the centre of summer in favour of the new towns of the
coast and the Pyrenees, and then, at the end of the century, have become a dormitory town
for the middle and upper class of the metropolitan area of Barcelona.
In 1977, due to the increase of the population suffered, Sant Cugat achieved the title of
city. In 1979 the santcugatencs chose his first democratic mayor since the second Republic,
the Socialist Angel Casas. Start the democratization of municipal Government of Sant Cugat,
a pretty town with little industry and a significant unemployment rate due to the economic
crisis. From this moment, were installed in Sant Cugat companies such as Sharp and the
studies of TVE, years before it had done the company Catalana Occidente.

2.7. The present
The geographic location, close to the capital but surrounded by the hills of the Sierra de
Collserola, and the Galliners mountains, and the good road network, that connects the city
with Barcelona and the Vallès, have driven the development.
In recent years there has been a great urban growth, with the development of new sectors
(Coll Favà, Sant Domènec, el Colomer, Can Magí-Roquetes, Torreblanca, Central Park,
Can Mates and Can Volpelleres) and the creation of new parks and green areas (Central
Park, the Parc de la Pollancreda, Coll Favà, etc.). We have improved communications
through the Vallvidrera tunnels, basic and work-planning activity and business
engine. Around the city have established various economic activities parks, as Can Sant
Joan (where he also is the first public golf course of Catalonia), Can Marcet and Augusta
Business Park, and have carried out important works for providing in the city of the road
network needed to maintain its rate of growth.
It should be noted, also, the construction of cultural facilities in Sant Cugat and supracompanies such as the National Archive, the high performance Sports Centre, the Centre for
restoration of movable property of the Government, the corporate headquarters of Deutsche
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Bank and the company Boehringer Ingelheim, among others. In addition, more and more
institutions devoted to the education of all levels, choose Sant Cugat to install their centers:
Japanese School Gimbernat University School, the International University of Catalonia,
ESADE, School architecture of the Vallès, etc.

2.8. Volpelleres district
The Volpelleres district is physically delimited by the AP-7 and B-30 North, to highway E-15,
the Vallvidrera tunnels to the West, the round North of Sant Cugat in the South and by the
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Barcelona-Sabadell in the East .
Being a district of recent growth, not developed until the 21st century, its history is that of
country houses and farmlands. The term "volpeller" is documented for the first time in 985
while the House that gives its name to the neighborhood does not appear in any document to
the 1161. It was a stately building with a carved window, unusual in the city, and it was
protected by a small wall. At the beginning of the 20th century lived the Margenat family,
promoter of the cooperative Winery that would become reality in 1921. In 1973, the
demolition of the rehabilitation center,of the work and the high performance Sports Centre.
The oldest buildings of Volpelleres date back to the 10th century, as Can Bellet. This House
was abandoned in the 12th century but got a new owner who would end up being a feudatory
of the monastery. Can Canyameras is another of the houses even though this was the name
of the tenant farmers. There is not much information about it.
The fields were free of Volpelleres land until the 11th century was made in the process of
feudalization and the monastery he absorb the territory that went from the riera de Rubí to
Tibidabo.
In 1873 the santcugatencs landowners, through the Union of local Farmers, were linked to
the first international and the Federal Republican party. This keeps them in touch with
Francesc Layret, lawyer who helped them to confront great owners. Through him they come
into contact with Lluís Companys and at the time of the end part of ERC.
The year 1931, the mobilisation for the ownership of the land that they worked with more
than 200 complaints to review contracts. The victories of the owners had popular
response. With the failure of the proclamation of the Catalan Republic some political leaders
are imprisoned, among them the Mayor Roc Cudó, who would win the 1936 with the Left
Front.
While the war did truncate all. The owners were forced to flee and the landowners went on to
control the land.
In the year 1972 was finished the construction of the AP-7 motorway, which unequivocally
defined the northern boundary of the neighbourhood, which he was limited to the East by the
construction of the railways at the beginning of the century.
In the year 1976 and with the creation of the General metropolitan plan, already began to
outline the axes, but not yet developed the sector. Then the only thing that there were fields
and the convent of the Dominican Sisters.
In the year 1991, will inaugurate the Vallvidrera tunnels, defining as well the western end.
In 1994, will finish the construction of the North round, which closes the neighbourhood to the
South.
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In the year 2001 the specific amendment was drawn up the general metropolitan plan areas
West Vullpalleres, Guinardera, Canyameres, and can Bellet Mamet, which allowed now if
you start the comprehensive reform of the area, see FIG. 2.2.

Fig. 2.2. Orthophotography of the year 2001, district of Volpelleres (Source: Aj. Sant Cugat)
The year 2003 will begin the development of streets, which ended at the beginning of 2006,
and began the construction of housing, as well as the implementation of public services such
as the CEIP L’Olivera, see Fig. 2.3.

Fig. 2.3. Orthophotography of the year 2006. (Source: Aj. Sant Cugat)
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Today the District of Volpelleres is fully consolidated and integrated within the city, see fig.
2.4.

Fig. 2.4. Orthophotography of the year 2016. (Source: Aj. Sant Cugat)
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3. STRUCTURE OF THE TOPOGRAPHIC CARTOGRAPHY OF SANT CUGAT DEL
VALLÈS.
3.1. General considerations
The topographic mapping produced by the Town Hall of Sant Cugat del Vallès, is a base
mapping on a large scale (1:500 and 1:1000), which tries to meet the daily needs of
management of the city of Sant Cugat del Vallès and any other user external, in want to
make use of.
Integrated into the Map of Catalonia (MUC), is currently this mapping doesn’t respond to any
of the technical specifications approved by the Coordination Committee of Catalonia
Cartographic (C4) and therefore can only become an officer temporarily.
The topographic map is generated by photogrammetric means, and topographic
survey. Even though it is presented as a 3D mapping, it is actually a 2.5 D cartography, as
each point with (x, y) coordinates of the map corresponds to a height or elevation (z or h), but
the mapping itself does not represent a three-dimensional model of the physical reality.
So far, the data model provides the distinction of items captured in topographic survey,
photogrammetry or field review by any special encoding. Therefore, external users cannot
determine the origin of catch elements of cartography. Although internally and through a
specific program of Mapia, Infraplan, if you can make this distinction in some elements.
The cartography has been generating and updating different areas of successive
photogrammetric flights partially municipality. At the same time, the Council has a permanent
survey team to update the cartography by topographic survey of partial areas of the territory,
especially in terms of public roads. At the level of the interior of the block also updated from
topographic survey that come with the first occupation licenses. Therefore, the maintenance
of the topographic cartography is done on four different fronts, with partial updates:

- Refund with photogrammetric flight (especially at the level of interior of island).
- Topographic survey (especially public).
- Lifting of first license employment (inside Island).
- Partial or total incorporation of the information from the mapping sheets 1:1000, which
touch the boundary of Sant Cugat, prepared and given to the metropolitan area of
Barcelona (with).

3.1.1. Photogrammetric Flights
The cartography of Sant Cugat has initially generated from different photogrammetric flights
that have been made since April 2000 and is updated regularly with photogrammetric flights
approximately every 3 years.
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3.1.2. Topographic
The topography team of the section of Cartografia i Cadastre of Sant Cugat del Vallès
performed, continuously, or GNSS (GPS) topographic survey, especially at the level of public
roads but sometimes also public facilities, and time of the block interiors. These surveys are
carried out according to the model of data and can be exhaustive surveys or may contain
only some elements.
There is a in the order of carrying out of surveys. As you urbanization streets, will build the
equipment or modifications are made to the public, were made and incorporated in the
topographic cartography and linking with the information obtained to return photogrammetric

3.1.3. Topographic first occupation license
The granting of the first occupation license is subject to the delivery, by the applicant, of a
lifting of the State tachymetric the end of the work. This removal must be complete, done
once the work is completed and should be supported at the Municipal Topographic Network.
Does not require that the uprising is in 3D, or that is carried out in accordance with the data
model of the municipal topographic map. Once delivered, the lifting is subjected to a quality
control on the part of the topography team, and does not grant the license if you do not meet
the minimum requirements specified above. Once validated, the data is transformed to the
model itself, redrawn in 3D and completed if necessary, and introduced in the cartography.
However, it is possible that later needed to complete the area of lifting by means of
photogrammetric flight, since it is likely that the removal does not incorporate some data
such as, for example, the volume of the buildings.

3.1.4. The incorporation of information from the mapping sheets 1:1000 of the
Association of municipalities of the metropolitan area of Barcelona (MMAMB)
The MMAMB supplies in the Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 1:1000 topographic
cartography sheets that include a part of the municipality of Sant Cugat, every time you do
the update.
This mapping information is incorporated in whole or part to the cartography of Sant Cugat
del Vallès to update it.

3.1.5. Separation of zones. 1:500 maps and 1:1000
The cartography can be in 1:500 or 1:1000 level depending on the area of action, see fig.
3.1. The characteristics of each type of cartography are the following:
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Fig. 3.1. Graph charting areas.
3.1.5.1.1:500 Cartography
The 1:500 cartography is presented cut in the following 2 areas of action:
- Mira-sol
- Nucli
The 1:500 cartography was obtained by means of topographic measurement, as a minimum:
-Alignments of curb.
-Alignments of island (either the element façade, wall, fence, wall-fence...) and the boot
party.
-Sewer Records.
The year 2002 was the general and complete topographic measurement of these elements in
the Nucli areas and Mira-sol. Subsequently the team of topography of the city has been
updated.
In general, the other elements are captured by means of restitution photogrammetric.
It is the case that in some areas, where the topography team has been able to make a
comprehensive topographic measurement uprising, all elements represented have been
captured by survey.
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3.1.5.2. 1:1000 Cartography.
The 1:1000 cartography is presented in the following cut 5 areas of action:
- Nord
- Collserola
- Floresta
- Valldoreix
- Les Planes
The 1:1000 cartography was obtained, in general, with photogrammetric. However, the
topography team of Sant Cugat has incorporated the topographic measurement that have
been done, and you like to almost be finalized all lifting of the streets both in the area of la
Floresta and the Valldoreix area.
Therefore, as has been reviewed by the 1:500 cartography, there are parts of the 1:1000
cartography where some or all of the elements are collected by survey.

3.2. Frame of reference.
3.2.1. Reference system.
In accordance with the provisions of the Royal Decree 1071/2007, of 27 July 2007, fear that
regulates the official geodesics reference system in Spain, adopted the system ETRS89
(European Terrestrial Reference System 1989) as a system for referencing cartographic and
geographical scope of the Iberian Peninsula and the Balearic Islands. In addition, it is taken
as a reference to altitudes are records of the intermediate level of the sea in Alicante for the
peninsula.

3.2.2. Implementation of the reference system.
In Catalonia the reference system is embodied on the territory with the Utilitarian Geodesic
Network of Catalonia, and the Cartographic and Geologic Catalonia's Institute and the
organization responsible for its construction and maintenance and to determine and
distribute the official coordinates of its vertices.
In Sant Cugat del Vallès reference system also materializes through the Topographic
Network Municipal, equivalent to a net result of 5th order densify the Utilitarian Geodesic
Network in Catalonia. Its construction, maintenance and distribution of the official coordinates
of its vertices is the sole responsibility of the city of Sant Cugat del Vallès.
In Sant Cugat del Vallès, both reference networks are valid and concurrent. Because the city
of Sant Cugat of the Vallès uses the calculated adjustment with the ED50 dàtum September
1998 by the Institut Cartogràfic I Geològic de Catalunya (ICGC) geological and, with a few
specific transformation parameters, you must always use the coordinates of vertices that
delivered the Ajuntament

Creació i evolució de la cartografia a Volpelleres

95

3.2.3. Origin of geodetic coordinates.
The latitudes are referred to the Ecuador and considered positive to the North, and
longitudes referred to the meridian of Greenwich and considered positive to the East. In
Catalonia, the origin of altitude is the medium level of the sea in Alicante.

3.2.4. Cartographic System of representation
The mapping is represented in Universal Transverse Mercator coordinates of the projection
(UTM), in zone 31 and Northern hemisphere.
The topographic cartography object of this specification was obtained originally and is
upgraded in ED50 reference system, and the version of cartography in ETRS89 is obtained
by applying the two-dimensional transformation 4 official parameters of the ICGC
(100800400).
3.2.5 Final precisions.
3.2.5.1. Planimetry.
The planimetric position of 90% of the items well defined and captured with photogrammetric
restitution does not differ from the true in more than 0.2 mm in the scale of the mapping and
0.4 mm for the remaining 10%. In cartography at scale 1:500 this translates into 10 cm as a
maximum 90% of the well defined points and 20 cm for the remaining 10%. Mapping 1:1000
scale translates into 20 cm as a maximum 90% of the points well defined and 40 cm for the
remaining 10%.
With regard to items collected with tachymetry, since the precision in the planimetic position
of the elements does not depend on the scale of mapping, this is set to 7.5 cm as a
maximum 90% of the well-defined points and 15 cm for the remaining 10% for both scale
1:500 as 1:1000, see table 3.1.
Scale

Maximum tachymetry error

Maximum restitution error

1:500

7.5 cm 90% points

10 cm 90% points

1:500

15 cm 10% points

20 cm 10% points

Scale

Maximum tachymetry error

Maximum restitution error

1:1000

7.5 cm 90% points

20 cm 90% points

1:1000

15 cm 10% points

40 cm 10% points

Table 3.1. Maximum errors in planimetry

3.2.5.2. Altimetry
In general, the altitudes of 90% of the mainstream caught by photogrammetric restitution
does not differ from the true in more than one-quarter of the interval between level curves
and the remaining 10% will not make it in more than half of the range. In cartography at scale
1:500 this translates into 12.5 cm as a maximum 90% of the mainstream points and 25 cm
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for the remaining 10%, and in mapping 1:1000 translates into 25 cm as a maximum 90% of
the mainstream points and 50 cm for the remaining 10%
With regard to items collected with tachymetry, since the precision in the altimetry position of
the elements does not depend on the scale of mapping, this is set in 10 cm as a maximum
90% of the mainstream points and 17 cm for the remaining 10% 1:500 scale 1:1000 scale,
both as a, see table 3.2.

Scale

Maximum tachymetry error

Maximum restitution error

1:500

10 cm 90% points

12.5 cm 90% points

1:500

17 cm 10% points

25 cm 10% points

Scale

Maximum tachymetry error

Maximum restitution error

1:1000

10 cm 90% points

25 cm 90% points

1:1000

17 cm 10% points

50 cm 10% points

Table 3.2. Maximum errors in altimetry.

3.2.6. Grid.
Although the mapping is continuous, when cut into sheets, can be overlaid a grid of 1 dm
side by side on the map, oriented as the axes of coordinates of the cartographic
representation and origin to the origin of co-ordinates of the screening.

3.2.7. Cutting of sheets.
When the mapping is presented in cut sheets, the cut is obtained by the subdivision of the
country. In Catalonia is defined as a subdivision of the Mapa Topogràfico Nacional
1:50000 and the corners of the sheets are calculated from the corners of the sheets of the
MTN in reference system ETRS89 rounded to the cent of a second.

Scale of the cartography

MTN hack 1:50000

1:1000

40 x 40

1:500

80 x 80
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3.3. Data Model and symbology.
3.3.1. Digital Format.
The digital format of the topographic mapping of Sant Cugat is the 3D version 8 DGN
(MicroStation from Bentley). This format allows us to work with large volumes of information
and with a large number of items.
In addition the program MicroStation allows you to work with a lot of ease almost all formats
of digital geographic information, either directly or as a reference.

3.3.2 Structure of levels.
The mapping between each of the elements represented in different levels, see fig. 3.2.

Fig. 3.2. Levels administrator of MicroStation

This separation promotes the rapid selection of elements for various maintenance tasks,
such as reviewing the contours or modification of cartography, for example to update all the
street names.
Currently there are 232 levels, which are grouped in 8 different categories:
-

Water

-

Other

-

Circulation

-

Communications

-

Buildings

-

Hydrography
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-

Limits

-

Urban Furniture

-

Terrain

-

Place names

-

Vegetation

-

Electricity Network

-

Street lighting network

-

Gas network

-

Telephone Network

This group of level has been carried out through filters that allow you to select or view items
in each category.

3.3.3. Symbology.
Each level you assigned a color, line thickness, line types and line style. It is also defined
what graphic elements can be found in each level.
For the elements of cartography which texts are defined, in addition to the features above,
the style, scale, angle and the insertion point.
(See annex 1, table of levels)
All these features are also defined in the Mapia application, developed by the company
Infraplan, and that allows, among other many options to perform a test of structure in order to
see if all this information is properly uncluttered and corrected errors such as incorrect lines
styles to the different levels or if there are any wrong elements as for example can be cells at
levels of text.

