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1.- MEMÒRIA OPERATIVA



REPLANTEJAMENT DE LA LÍNIA DE DELIMITACIÓ

ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE

ARENYS DE MAR

I DE

CALDES D'ESTRAC

REFERÈNCIA: Conveni DGAP-ICC 2005-2011.

Aquest document correspon a l'estudi realitzat per l'Institut Cartogràfic de Catalunya sobre la definició de la
línia de límit entre aquests municipis. El present treball s'ha realitzat a partir de  la seva acta d'atermenament
de 21 d'octubre de 1918.

MÈTODE DE TREBALL

Per tal de tenir una primera aproximació de la localització de les fites descrites a l'acta, s'han calculat les
dades numèriques dels quaderns topogràfics de la zona, obtenint-se així coordenades relatives del conjunt.
Realitzat el gràfic digital resultant d'aquests càlculs, s'ha encaixat sobre els mapes topogràfics en format
digital, a escala 1:5 000, de la zona. Aquest encaix s'ha realitzat a partir dels punts singulars continguts en els
quaderns de camp i de les coordenades dels vèrtexs geodèsics i topogràfics de les antigues triangulacions
municipals.

Amb aquesta primera aproximació a la localització de les fites i al recorregut de la línia de límit s'ha anat al
camp, on s'ha procedit a la localització de cada fita. A les fites que s'han pogut localitzar se'ls ha donat
coordenades UTM mitjançant GPS (Sistema de Posicionament Global). També s'ha donat coordenades a
altres punts singulars representats al quadern de camp i que ens poden ser d'utilitat a l'hora de georreferenciar
la poligonal topogràfica.

La posició d'aquelles fites que no s'han trobat monumentades, s'ha calculat a partir del corresponent tram de
la poligonal topogràfica. Bé sigui a partir del càlcul i compensació entre punts amb coordenades conegudes, o
bé per la radiació des d'un dels punts localitzats. Les coordenades de les fites reals, en aquells casos en què
existeix fita auxiliar, s'han donat analíticament sobre cartografia digital a partir de les descripcions de l'acta
d'atermenament.

Un cop obtingudes les coordenades de les fites, tant de les que encara són monumentades, com d'aquelles
resituades per càlcul, s'ha procedit a determinar el recorregut de la línia de límit entre cada fita a partir de les
dades del quadern de camp i de les descripcions de l'acta.

Finalment, coneguda la localització de les fites i del traçat de la línia, s'ha traspassat la informació als fulls de
l'Ortofotomapa de Catalunya d'escala 1:5 000 corresponents.



2.- ACTES I QUADERNS DE CAMP









































3.- LLISTAT DE COORDENADES



Fita Sector Data acta Xutm Yutm Horto Auxiliar Xutm Yutm Horto

1 1  21/10/1918 461016.602 4602285.54 ***** ***** ***** ***** *****

2 1  21/10/1918 460969.652 4602351.511 ***** ***** ***** ***** *****

3 1  21/10/1918 460957.953 4602371.823 ***** ***** ***** ***** *****

4 1  21/10/1918 460895.14 4602375.373 ***** ***** ***** ***** *****

5 1  21/10/1918 460878.969 4602392.545 ***** ***** ***** ***** *****

6 1  21/10/1918 460879.005 4602418.755 ***** ***** ***** ***** *****

7 1  21/10/1918 460911.16 4602610.7 68.37 ***** ***** ***** *****

8 1  21/10/1918 460892.111 4602702.984 ***** ***** ***** ***** *****

9 1  21/10/1918 460793.66 4602838.796 ***** ***** ***** ***** *****

10 1  21/10/1918 460724.114 4602986.475 86.074 ***** ***** ***** *****

11 1  21/10/1918 460556.392 4602920.789 ***** ***** ***** ***** *****

12 1  21/10/1918 460511.864 4602906.373 ***** ***** ***** ***** *****

13 1  21/10/1918 460519.027 4602890.968 ***** ***** ***** ***** *****

Sistema de referència: ED50. Cartogràfica: UTM 31 N. La transformació de datum és la 700100060. El model d'ondulacions del geoide
utilitzat és el cat10060.



4.- FITXES DE LES FITES



LÍNIA DE LÍMIT ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE

Arenys de Mar i Caldes d'Estrac

  FITA:

  1
X utm ed50:

      461016.602

Y utm ed50:

      4602285.54

H orto:

      *****

AUXILIAR:

 *****
X utm ed50:

      *****

Y utm ed50:

      *****

H orto:

      *****

Observacions

L´ajust de la declinació magnètica ( 2,25 graus) s´ha realitzat a partir de l´encaix entre dos punts precisos de la
poligonal topogràfica.

Metodologia i càlculs

Les coordenades d´aquesta fita han estat calculades a partir de la fita F-7.

Altres observacions

Fotografia

Croquis

Fita trobada

Full de l'ortofotomapa a escala 1:5000 34_1 Data: maig de 2009
La transformació de datum entre el sistema geocèntric utilitzat pel GPS (WGS84) i el sistema de referència oficial ED50 és la 700100060.
El model d'ondulacions del geoide utilitzat és el cat10060.



LÍNIA DE LÍMIT ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE

Arenys de Mar i Caldes d'Estrac

  FITA:

  2
X utm ed50:

      460969.652

Y utm ed50:

      4602351.511

H orto:

      *****

AUXILIAR:

 *****
X utm ed50:

      *****

Y utm ed50:

      *****

H orto:

      *****

Observacions

L´ajust de la declinació magnètica ( 2,25 graus) s´ha realitzat a partir de l´encaix entre dos punts precisos de la
poligonal topogràfica.

Metodologia i càlculs

Les coordenades d´aquesta fita han estat calculades a partir de la fita F-7.

Altres observacions

Fotografia

Croquis

Fita trobada

Full de l'ortofotomapa a escala 1:5000 34_1 Data: maig de 2009
La transformació de datum entre el sistema geocèntric utilitzat pel GPS (WGS84) i el sistema de referència oficial ED50 és la 700100060.
El model d'ondulacions del geoide utilitzat és el cat10060.



LÍNIA DE LÍMIT ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE

Arenys de Mar i Caldes d'Estrac

  FITA:

  3
X utm ed50:

      460957.953

Y utm ed50:

      4602371.823

H orto:

      *****

AUXILIAR:

 *****
X utm ed50:

      *****

Y utm ed50:

      *****

H orto:

      *****

Observacions

L´ajust de la declinació magnètica ( 2,25 graus) s´ha realitzat a partir de l´encaix entre dos punts precisos de la
poligonal topogràfica.

Metodologia i càlculs

Les coordenades d´aquesta fita han estat calculades a partir de la fita F-7.

Altres observacions

Fotografia

Croquis

Fita trobada

Full de l'ortofotomapa a escala 1:5000 34_1 Data: maig de 2009
La transformació de datum entre el sistema geocèntric utilitzat pel GPS (WGS84) i el sistema de referència oficial ED50 és la 700100060.
El model d'ondulacions del geoide utilitzat és el cat10060.



LÍNIA DE LÍMIT ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE

Arenys de Mar i Caldes d'Estrac

  FITA:

  4
X utm ed50:

      460895.14

Y utm ed50:

      4602375.373

H orto:

      *****

AUXILIAR:

 *****
X utm ed50:

      *****

Y utm ed50:

      *****

H orto:

      *****

Observacions

L´ajust de la declinació magnètica ( 2,25 graus) s´ha realitzat a partir de l´encaix entre dos punts precisos de la
poligonal topogràfica.

Metodologia i càlculs

Les coordenades d´aquesta fita han estat calculades a partir de la fita F-7.

Altres observacions

Per a la determinació de la línia de límit s´ha seguit el traçat definit a la fotografia aèria georeferenciada i
ortorrectificada del  "Vuelo fotogramétrico nacional 1956" (vol americà).

Fotografia

Croquis

Fita trobada

Full de l'ortofotomapa a escala 1:5000 34_1 Data: maig de 2009
La transformació de datum entre el sistema geocèntric utilitzat pel GPS (WGS84) i el sistema de referència oficial ED50 és la 700100060.
El model d'ondulacions del geoide utilitzat és el cat10060.



LÍNIA DE LÍMIT ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE

Arenys de Mar i Caldes d'Estrac

  FITA:

  5
X utm ed50:

      460878.969

Y utm ed50:

      4602392.545

H orto:

      *****

AUXILIAR:

 *****
X utm ed50:

      *****

Y utm ed50:

      *****

H orto:

      *****

Observacions

L´ajust de la declinació magnètica ( 2,25 graus) s´ha realitzat a partir de l´encaix entre dos punts precisos de la
poligonal topogràfica.

Metodologia i càlculs

Les coordenades d´aquesta fita han estat calculades a partir de la fita F-7.

Altres observacions

Per a la determinació del tram de la línia de límit entre les fites F-5 i F-4, s´ha seguit el traçat definit per la poligonal
topogràfica, segons consta al quadern de camp i a les planimetries.

Fotografia

Croquis

Fita trobada

Full de l'ortofotomapa a escala 1:5000 34_1 Data: maig de 2009
La transformació de datum entre el sistema geocèntric utilitzat pel GPS (WGS84) i el sistema de referència oficial ED50 és la 700100060.
El model d'ondulacions del geoide utilitzat és el cat10060.



LÍNIA DE LÍMIT ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE

Arenys de Mar i Caldes d'Estrac

  FITA:

  6
X utm ed50:

      460879.005

Y utm ed50:

      4602418.755

H orto:

      *****

AUXILIAR:

 *****
X utm ed50:

      *****

Y utm ed50:

      *****

H orto:

      *****

Observacions

L´ajust de la declinació magnètica ( 2,25 graus) s´ha realitzat a partir de l´encaix entre dos punts precisos de la
poligonal topogràfica.

Metodologia i càlculs

Les coordenades d´aquesta fita han estat calculades a partir de la fita F-7.

Altres observacions

Fotografia

Croquis

Fita trobada

Full de l'ortofotomapa a escala 1:5000 34_1 Data: maig de 2009
La transformació de datum entre el sistema geocèntric utilitzat pel GPS (WGS84) i el sistema de referència oficial ED50 és la 700100060.
El model d'ondulacions del geoide utilitzat és el cat10060.



LÍNIA DE LÍMIT ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE

Arenys de Mar i Caldes d'Estrac

  FITA:

  7
X utm ed50:

      460911.16

Y utm ed50:

      4602610.7

H orto:

      68.37

AUXILIAR:

 *****
X utm ed50:

      *****

Y utm ed50:

      *****

H orto:

      *****

Observacions

Per a la determinació del tram de la línia de límit entre les fites F-7 i F-6, s´ha seguit el traçat definit per la poligonal
topogràfica, segons consta al quadern de camp i a les planimetries.

Metodologia i càlculs

Les coordenades d´aquesta fita s´han determinat a partir de la descripció precisa de l´acta.

Altres observacions

S´ha trobat la fita (X = 460 901 , Y = 4 602 610) però la seva situació no s´ha donat per bona per trobar-se a  10 m
a l´W de la posició teòrica calculada.

Fotografia

Croquis

Fita trobada

Full de l'ortofotomapa a escala 1:5000 34_1 Data: maig de 2009
La transformació de datum entre el sistema geocèntric utilitzat pel GPS (WGS84) i el sistema de referència oficial ED50 és la 700100060.
El model d'ondulacions del geoide utilitzat és el cat10060.

bec.delterritorial
Sello



LÍNIA DE LÍMIT ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE

Arenys de Mar i Caldes d'Estrac

  FITA:

  8
X utm ed50:

      460892.111

Y utm ed50:

      4602702.984

H orto:

      *****

AUXILIAR:

 *****
X utm ed50:

      *****

Y utm ed50:

      *****

H orto:

      *****

Observacions

Per a la determinació de la línia de límit s´ha seguit el traçat definit a la fotografia aèria georeferenciada i
ortorrectificada del  "Vuelo fotogramétrico nacional 1956" (vol americà).

Metodologia i càlculs

Les coordenades d´aquesta fita s´han obtingut analíticament sobre la fotografia aèria georeferenciada i
ortorrectificada del  "Vuelo fotogramétrico nacional de 1956" (vol americà) a partir de la descripció precisa de
l´acta.

Altres observacions

Fotografia

Croquis

Fita trobada

Full de l'ortofotomapa a escala 1:5000 34_1 Data: maig de 2009
La transformació de datum entre el sistema geocèntric utilitzat pel GPS (WGS84) i el sistema de referència oficial ED50 és la 700100060.
El model d'ondulacions del geoide utilitzat és el cat10060.



LÍNIA DE LÍMIT ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE

Arenys de Mar i Caldes d'Estrac

  FITA:

  9
X utm ed50:

      460793.66

Y utm ed50:

      4602838.796

H orto:

      *****

AUXILIAR:

 *****
X utm ed50:

      *****

Y utm ed50:

      *****

H orto:

      *****

Observacions

L´ajust de la declinació magnètica ( 2,25 graus) s´ha realitzat a partir de l´encaix entre dos punts precisos de la
poligonal topogràfica.

Metodologia i càlculs

Les coordenades d´aquesta fita han estat calculades a partir de la fita F-8.

Altres observacions

Fotografia

Croquis

Fita trobada

Full de l'ortofotomapa a escala 1:5000 34_1 Data: maig de 2009
La transformació de datum entre el sistema geocèntric utilitzat pel GPS (WGS84) i el sistema de referència oficial ED50 és la 700100060.
El model d'ondulacions del geoide utilitzat és el cat10060.



LÍNIA DE LÍMIT ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE

Arenys de Mar i Caldes d'Estrac

  FITA:

  10
X utm ed50:

      460724.114

Y utm ed50:

      4602986.475

H orto:

      86.074

AUXILIAR:

 *****
X utm ed50:

      *****

Y utm ed50:

      *****

H orto:

      *****

Observacions

La fita podria haver sofert algun desplaçament respecte a la seva posició original.

Metodologia i càlculs

Altres observacions

Fotografia

Croquis

Fita trobada

Full de l'ortofotomapa a escala 1:5000 34_1 Data: maig de 2009
La transformació de datum entre el sistema geocèntric utilitzat pel GPS (WGS84) i el sistema de referència oficial ED50 és la 700100060.
El model d'ondulacions del geoide utilitzat és el cat10060.



LÍNIA DE LÍMIT ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE

Arenys de Mar i Caldes d'Estrac

  FITA:

  11
X utm ed50:

      460556.392

Y utm ed50:

      4602920.789

H orto:

      *****

AUXILIAR:

 *****
X utm ed50:

      *****

Y utm ed50:

      *****

H orto:

      *****

Observacions

Per a la determinació de part del tram de la línia de límit entre les fites F-11 i F-10, s´ha seguit el traçat definit per
la poligonal topogràfica, segons consta al quadern de camp i a les planimetries.

Metodologia i càlculs

Les coordenades d´aquesta fita s´han calculat a partir del punt 1 del quadern de camp de la línia de terme entre
Sant Vicenç de Montalt i Caldes d´Estrac, corresponent a una  intersecció de marges de rieres.

Altres observacions

L´ajust de la declinació magnètica ( 2,25 graus) s´ha realitzat a partir de l´encaix entre dos punts precisos de la
poligonal topogràfica.

Fotografia

Croquis

Fita trobada

Full de l'ortofotomapa a escala 1:5000 34_1 Data: maig de 2009
La transformació de datum entre el sistema geocèntric utilitzat pel GPS (WGS84) i el sistema de referència oficial ED50 és la 700100060.
El model d'ondulacions del geoide utilitzat és el cat10060.



LÍNIA DE LÍMIT ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE

Arenys de Mar i Caldes d'Estrac

  FITA:

  12
X utm ed50:

      460511.864

Y utm ed50:

      4602906.373

H orto:

      *****

AUXILIAR:

 *****
X utm ed50:

      *****

Y utm ed50:

      *****

H orto:

      *****

Observacions

L´ajust de la declinació magnètica ( 2,25 graus) s´ha realitzat a partir de l´encaix entre dos punts precisos de la
poligonal topogràfica.

Metodologia i càlculs

Les coordenades d´aquesta fita s´han calculat a partir del punt 1 del quadern de camp de la línia de terme entre
Sant Vicenç de Montalt i Caldes d´Estrac, corresponent a una  intersecció de marges de rieres.

Altres observacions

Fotografia

Croquis

Fita trobada

Full de l'ortofotomapa a escala 1:5000 34_1 Data: maig de 2009
La transformació de datum entre el sistema geocèntric utilitzat pel GPS (WGS84) i el sistema de referència oficial ED50 és la 700100060.
El model d'ondulacions del geoide utilitzat és el cat10060.



LÍNIA DE LÍMIT ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE

Arenys de Mar i Caldes d'Estrac

  FITA:

  13
X utm ed50:

      460519.027

Y utm ed50:

      4602890.968

H orto:

      *****

AUXILIAR:

 *****
X utm ed50:

      *****

Y utm ed50:

      *****

H orto:

      *****

Observacions

S´ha trobat la fita (X = 460 512 , Y = 4 602 909) però la seva situació no s´ha donat per bona per trobar-se a  13 m
al N de la posició teòrica calculada.

Metodologia i càlculs

Les coordenades d´aquesta fita s´han calculat a partir del punt 1 del quadern de camp de la línia de terme entre
Sant Vicenç de Montalt i Caldes d´Estrac, corresponent a una  intersecció de marges de rieres.

Altres observacions

Aquesta fita tres termes és també comuna al municipi de Sant Vicenç de Montalt.

Fotografia

Croquis

Fita trobada

Full de l'ortofotomapa a escala 1:5000 34_1 Data: maig de 2009
La transformació de datum entre el sistema geocèntric utilitzat pel GPS (WGS84) i el sistema de referència oficial ED50 és la 700100060.
El model d'ondulacions del geoide utilitzat és el cat10060.



5.-CÀLCULS



Estació Punt V. Etiqueta Azimut Dist Red. x y

13 14 m7 18.5 111.954 460911.16 4602610.7

12 13 351 46.992 460870.928 4602506.226

11 12 353.5 22.43 460876.198 4602459.53

10 11 353.5 18.442 460877.739 4602437.153

9 10 m6 99.5 29.848 460879.005 4602418.755

8 9 315.5 43.62 460849.816 4602424.992

7 8 m5 273 37.99 460878.969 4602392.545

6 7 55.5 25.501 460916.78 4602388.864

5 6 m4 304.5 8.996 460895.14 4602375.373

4 5 256.5 52.885 460902.319 4602369.952

3 4 333 8.968 460954.243 4602379.987

2 3 m3 327.5 23.44 460957.953 4602371.823

1 2 m2 322 35.973 460969.652 4602351.511

1001 1 322 45 460990.51 4602322.203

1001 m1 0 0 461016.602 4602285.54

0



Estació Punt V. Etiqueta Azimut Dist Red. x y

15 0 0 460892.111 4602702.984

15 16 321.5 167.743 460793.659 4602838.796

0



Estació Punt V. Etiqueta Azimut Dist Red. x y

1 0 0 460504.109 4602877.09

1 1001 m1 0 0 460519.027 4602890.968

1001 27 m12 249.5 46.804 460511.864 4602906.373

27 26 m11 0 0 460556.392 4602920.789

0



6.- ORTOFOTOMAPA DE CATALUNYA 1:5000





7.- FULL DE SIGNATURA



Aquest informe ha estat realitzat sota la direcció del cap de la Unitat de Delimitació Territorial i Grans Obres de
l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

Responsable de Delimitació Territorial

Marc Torres i Saura

Dóna la seva conformitat a dia  19 de maig de 2009

Cap de la Unitat de Delimitació Territorial i Grans Obres

Jaume Massó i Cartagena

Barcelona,  19 de maig de 2009




