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Presentació del Conseller de Política Territorial 

La lectura de la present Memòria ens fa reflexionar en un doble sentit. D'una ban
da, sobre el grau de maduresa que ha adquirit l'ICC, demostrat pels seu desenvolu
pament i pel seus productes i, d'altra banda, el creixent nivell de tecnificació que es 
va assolint i que anyalment reflecteix la Memòria que avui presentem. 

La primera reflexió condueix a dir que es tracta d'una Institució viva de la que se'n 
demana productes i serveis i, per tant, interacciona amb l'Administració de la societat. 

La segona reflexió destaca el paper substitutori que, dins de l'àmbit de les ciències 
de la Terra, presta l'ICC, donat que en moltes matèries no existeix docència reglada 

· universitària ni recerca formal. 

Aquesta doble perspectiva després de cinc anys de funcionament, em permet de dir . 
que el treball dels cinc anys es configurarà sota la següent premissa. Primerament 
caldrà aprofundir en el servei públic, especialment en el sentit de cobrir tot el terri
tori de Catalunya amb les sèries institucionals i desenvolupant els. productes carto
gràfics digitals per l'ús tècnic dels mateixos. Però, per tal de donar un marc adient 
i fructífer a la recerca científica i tecnològica en desenvolupament, caldrà preveure 
l'organització metòdica de la mateixa. 

Finalment, voldria fer avinent al lector l'efecte multiplicador que tenen les Institucions 
tècniques com l'I CC i la sinergia engendrada en els àmbits paral·lels de l'Administració. 

Cal mantenir l'esforç i animo a la Direcció i personal de l'ICC a renovar-lo. 

Voldria, finalment, fer esment de l'esforç mantingut aquest any per tots els àmbits 
tècnics, productius i administratius de l'Institut, que ens permet créixer a partir de 
l'esforç propi i, produir progressivament més productes cartogràfics en el territori de 
Catalunya estan presents tanmateix a la Comunitat cartogràfica estatal i internacional. 

Xavier Bigatà i Ribé 
President del Consell Rector 13 





Introducció del Director de l'ICC 

Aquesta Memòria de les activitats de l'ICC de l'any 1987 sintetitza l'acció desplegada 
durant el cinquè any de la nostra inauguració l'any 1983. 

Aquest any s'ha caracteritzat per la finalització de projectes en curs i per un creixement 
en el nombre dels nous projectes. Cal fer esment dels convenis amb l'IGNi la junta 
de Castilla y León per a la realització de vols de gran altura que ens ha permès de reà
litzar la dotació d'un avió-reactor Cessna Citation I. Disposar d'aquesta eiria significa 
un fet realment important en la història dels vols fotogramètrics a Espanya. 

D'altra banda, la producció fotogramètrica s'ha incrementat especialment en la restitu
ció del mapa topogràfic 1:5000 tridimensional superant les 150000 hectàrees/any i en . 
la publicació de l' ortofotomapa 1 :5 000 mantenint el ritme de producció de cadas
cuna de les seves etapes. Podem dir, a més, que s'ha finalitzat amb èxit el projecte 
de realització del mapa 1:500 de !a ciutat de Barcelona amb la èol·laboració de 
l'Ajuntament, el qual s'ha desenvolupat en el trienni 1985-87. 

D'altra banda, el desenvolupament tecnològic prospera com podeu veure en les 
diverses àrees de l'ICC i ens dóna alhora més coneixement i potència productiva 
per a la realització de noves tasques. 

Administrativament s'ha assolit una fita amb la mecanització integral de la compta
bilitat i, en el mateix ordre de coses comptables, l'autofinançament s'ha incrementat 
fins arribar al59,4% de les despeses corrents, que és un percentatge ben alt per una 
Institució com la nostra. 

Cal fer esment i agrair la continuïtat en la realització de les tasques dels diversos 
estaments tècnics, productius i administratius d'aquest ICC, que condueix a 
l'acompliment dels objectius de generació de productes cartogràfics a Catalunya i, 
alhora, a la seva expansió i consolidació. 17 
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Introducció del Director de l'ICC 

I, finalment, agrair al Consell Rector, al seu President, Hble. Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques, i al Secretari G~neral del Departament, el seu enco
ratgement i recolzament quotidià, que ens permet de donar continuïtat a l'obra feta. 

Jaume Miranda i Canals 
Director de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 





Competències 

1. Competències 

L'Institut Cartogràfic de Catalunya té com a finalitat dur a terme les tasques tècni

ques de desenvolupament de la informació cartogràfica en l'àmbit de les competèn

cies de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa gaudeix de personalitat jurídica 

pròpia, autonomia administrativa i econòmica i plena capacitat d'obrar per a 

l'acompliment de les seves finalitats. 

Són funcions de l'Institut Cartogràfic de Catalunya: 

a) L'elaboració, reproducció i difusió de treballs cartogràfics de base. 

Aquest concepte de cartografia de base es concreta en els programes d'actuació 

sobre tota Catalunya. 

- El primer programa és la cartografia d' ortofotomapa escala 1 :5 000 que té com 

a finalitat cobrir el territori amb un mosaic d'aproximadament 6000 fulls 

generats pel tall del MTN E 1 :50 000. 

- La realització de l' ortofotomapa escala 1 :2 000 en les àrees de conreu per 

suportar el cadastre rústic a Catalunya. 

La realització de cartografia urbana escala 1:500 conjuntament amb l'adminis

tració local a Catalunya. 

b) La densificació i conservació, conjuntament amb l'Instituta Ceogrdfico Nacio

nal, de la Xarxa Geodèsica de 2n i 3r ordre. 

e) La consecució dels projectes de cartografia vial necessaris per a la realització dels 

projectes de carreteres i obres públiques a Catalunya. 

d) L'execució de programes de desenvolupament de la cartografia temàtica i la car

tografia destinada a l'avaluació de recursos. L' ICC fa cada any desenvolupa

ments tecnològics en l'aplicació de les tècniques de Teledetecció: estimació 

d'àrees afectades per incendis, usos del sòl, geologia, etc. . 23 



Competències 

e) La creació, estructuració i organització de la Cartoteca de Catalunya, la qual 
coordina la recollida i l'estudi de la documentació geogràfica i cartogràfica exis
tent, i s'encarrega de la seva conservació i difusió, directament o en col-laboració 
amb altres entitats públiques o privades . 

f) La formació d'un banc de dades cartogràfiques amb la finalitat d'utilitzar siste
mes automàtics en el traçat de la cartografia. Les dades que es poden introduir 
en el sistema de cartografia numèrica permeten, no solament l'obtenció de carto
grafia de base, sinó també l'explotació immediata d'aquesta cartografia per ser
veis com són les obres públiques, el cadastre, etc. 

g) La coordinació tècnica dels treballs cartogràfics que facin entitats públiques i 
privades, si s'escau, i la col-laboració amb organismes públics i entitats privades 
d'anàloga finalitat, així com la coordinació dels seus treballs cartogràfics amb els 
organismes d'anàloga finalitat a nivell d'Estat. 

h) La publicació i difusió dels treballs que es creguin d'interès públic, científic o 
d'altra naturalesa realitzats per l'Institut. 





ConseU Rector 

2. Consell Rector 

En el decurs de l'any 1987 s'han produït dos canvis en el si del Consell Rector, 
havent-se incorporat dos vocals nous: el Sr. Joaquim Pujol i Figa en substitució del 
Sr. Enric Arderiu i Gras i el Sr. Francesc Vall-llosera i Vilaplana en substitució del 
Sr. Francesc Robert i Graupera. 

Composició del Consell Rector: 

PRESIDENT 
Hble. Sr. Xavier Bigatà i Ribé 
Membre nat 

VICE-PRESIDENT 

Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 

Sr. Joan Antoni Solans i Huguet Director General d'Urbanisme 
Membre nomenat (Departament de Política Territorial 

i Obres Públiques) 

SECRETÀRIA 
Sra. Glòria Bardají i Pascual 
Membre nomenat 

VOCALS 
Sr. Jaume Amat i Curtó 
Membre nat 

Cap de la Secció de Recursos del Servei Jurídic 
(Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques) 

Direcció General de Carreteres 
(Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques) 29 



Consell Rector lr
1

'' 

r 
Sr. Joan Angelet i Cladellas Gerent de la CMB 1: 

Membre nomenat 

Sr. Agustí d' Arana i Sagnier Director General de Política Territorial 
Membre nat (Departament de Política Territorial 

li i Obres Públiques) li' 

l' 
Sr. Joaquim Pujol i Figa Secretari General 
Membre nomenat (Departament d'Indústria i Energia) 

Sr. Eduard Bonet i Guinó President del Consorci d'Informació 
Membre nat i Documentació de Catalunya I: ~ 
Sr. Pere Feliu i Mir Cap del Servei de Pressupostos Generals 
Membre nomenat (Departament d'Economia i Finanées) 

l' ' 

Sr. Manuel de Forn i de Foxà Cap del Servei d'Informació de Base 
Membre nomenat (Ajuntament de Barcelona) 

Sr. Lluís Hernandez i Alcocer Alcalde de Santa Coloma de Gramenet 
1•: 

Membre nomenat 

Sr. Pere Macias i Arau Alcalde d'Olot ¡, ·, 
Membre nomenat 

l' 
Sr. Francesc Vall-llosera Sots-director General d'Obres l' 

i Vilaplana (Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca) 
Membre nomenat 

Sr. Antoni Renart i Cava Sots-director General de Prevenció 
Membre nomenat (Departament de Governació) 

Sr. Francesc X. Ventura Cap del Gabinet del Conseller 
i Teixidor (Departament de Política Territorial 
Membre nomenat i Obres Públiques) 

I 
Sr. Xavier Munuera i Bassols Delegat de l'IGN a Barcelona ¡: 
Membre nomenat ¡: 

1: 

I . 
Sr. Jaume Miranda i Canals Director de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 1:' 

Membre nat (Departament de Política Territorial 
30 i Obres Públiques) 



Consell Rector 

Sessions convocades durant l'any 1987 

Sessió del JO de març 
- La Direcció reportà els resultats econòmics de l'exercici 1986; el Consell examinà 

i aprovà el Balanç i Compte d'Explotació així com la Liquidació Pressupostària. 
- S'informà de la producció de 1986 i de gener-febrer de 1987 i s'aprovà el Pla de 

Treball (perspectives i projectes) pel 1987, així com del projecte dotacions aero
nàutiques (adquisició d'un reactor) per l'acompliment d'alguns convenis. 

- Es presentà el fullet informatiu núm. 1 sobre l'obertura al públic de la Cartoteca 
i els servèis d'informació i consulta dels fons cartogràfics i bibliogràfics que ofe
rirà. 

- S'exposà la necessitat de crear una unitat de Docència Cartogràfica per desenvo
lupar activitats· docents en el camp de les tècniques cartogràfiques amb el suport 
de l'INEM i la possibilitat d'una distribució cartogràfica,i depublicacions a terri
tori nacional i estranger. 

- S'aprovà un nou calendari de sessions del Consell Rector. 
- Se sotmeté al Consell l'operació d'endeutement de l'ICC segons la Llei de Pres-

supostos del 1987. 

Sessió del13 de juliol 
- La Direcció informà de la substitució del Sr. Enric Arderiu i Gras pel Sr. Joa

quim Pujol i Figa. 
- Es lliurà la Memòria i l'Organigrama de l'ICC corresponents a l'any 1986 i la 

Direcció informà de l'Auditoria de 1986. 
- Es donà compte, tanmateix, de la producció de gener-juny de 1987 i de la situació 

dels Convenis i projectes. 
- La Direcció reportà la gestió econòmica de gener-juny i l'estat .de les publica

cions del 2on trimestre del 1987 i sotmeté la conveniència d'alienar determinats 
béns de l'immobilitzat material, que fou aprovada. 

Sessió del 4 de desembre 
- La Direcció informà sobre els vols realitzats a gran escala durant l'any i la pro

ducció ca;togràfica del període de gener-octubre de 1987. 
- Exposà els programes de producció de la sèrie ortofotomapa 1:5 000 i 1:10000 

(període gener-octubre de 1987), de la sèrie comarcal 1 :50 000 i de les publica
cions a E:1 :250000, així com l'estat de les publicacions al segon semestre de 1987. 

- S'aprovà l'avant-projecte· del pressupost de 1988 i una taula descriptiva de les 
alienacions de l'immobilitzat material. 

- Es lliurà un resum dels convenis nous i en curs de realització. 





Estructura interna 

3. Estructura interna 

3.1. Estructura orgànica 

Seguint el ritme important de desenvolupament de l'estructura de totes les àrees de 
l'Institut ha sigut necessària la creació de noves Seccions i Negociats, i procedir a 
diferents nomenaments, segons s'indica a continuació: 

a) Creació i supressió de Seccions i Negociats: 
- Creació de la Secció de Teledetecció i Tractament Digital d'Imatges i de la 

Secció de Suport Analític; supressió de la Secció d'Anàlisi i Programació. 
Decret 258/1987 del 4 d'agost (DOG núm. 885). 
Creació del Negociat de Gestió de Cartografies Bàsiques i del Negociat d'Or
tofotogrametria. Ordre 1.03.1987. 

- Creació del Negociat de Vols. Ordre 13.05.1987. 

b) Nomenaments: 

- 3 Caps de Secció: 
Cartografia Terri to rial i Tem àtica 
Edició Cartogràfica 
Geodèsia 

- 4 Caps de Negociat: 
Publicacions Cartogràfiques 
Ortofotogrametria 
Gestió de Cartografies Bàsiques 
Fotogrametria Analítica 35 



Estructura interna 

Organigrama actual 

Direcció Servei 

Desenvolupament 
i Sistemes 

Programes 
d'Actuació 

Cartogràfica 

Secció 

:,\ .... ::';;,·,' .: .. ~ ~::;~ · .. 
'"' __ ·,:.__ - ' . 

Negociat 

Secretaria 
de Direcció 

Sistemes Gràfics 

Sistemes 



3.2. Plantilla 

Total de la plantilla. 31 de desembre de 1987 

Total Homes Dones 

Personal laboral 44 26 18 
Funcionaris interins 34 18 16 
Administratius 9 7 2 
Funcionaris de l'Estat 1 1 
Comissió de Serveis 1 1 
Diputació 6 5 1 
Funcionaris Generalitat 3 3 

To tal plantilla 98 

Distribució per Serveis 

Contractats Funcionaris 
transitoris interins 

Funcionaris 

Estat Generalitat Transferits 

Direcció 2 9 3 4 
Desenvolupament 
i Sistemes 7 14 
Producció Cartogràfica li I 2 
Total 9 34 2 3 6 

,,. Dins d'aquest total, 6 corresponen a personal laboral temporal. 

Classificació del personal segons el nivell de formació: 

Nivell d'estudis: 

A B e 
Funcionaris Interins 19 1 9 
Funcionaris Generalitat 1 2 
Transferits Diputació 1 4 
Funcionaris Estat 1 1 
Laborals 5 1 30 
Contractats Administratius 7 2 

Estructura interna 

Edat mitjana 

Laborals 
indefinits 

lO 

5 
29 
44''" 

22 
30 
31 
57 
51 
46 
25 

Total 

29 

26 
43 
98 

D 

5 

1 

8 

Com a canvis importants dintre de la plantilla cal destacar, en comparació amb l'any 
1986, una important diferència en la totalitat del personal contractat com a funcio- 37 
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Estructura interna 

nari interí. L'any 1986 es comptava amb un total de 7 funcionaris i a finals de 1987 amb 
34. Aquest augment de 27 funcionaris interins es va produir per aplicació de la Llei 
de 9/1986 de Cossos de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya. El 82%· 
d'aquests funcionaris són Titulats Superiors. 

El personal laboral, que en una gran part era temporal, mitjançant convocatòria 
pública va passar a la situació de contractat indefinit. D'aquestes convocatòries se'n 
van realitzar dues, amb un total de 23 places: 

-Resolució del3.02.1987. 13 places de personal laboral fix . 
- Resolució del 4.05 .1987. 1 O places de personal laboral fix. 

Persones 

120 

Evolució dels tipus de contractació. 
Nombre de persones per grups 

100 
98 99 98 98 98 99 100 100 100 100 100 98 
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Estructura interna 

Les convocatòries per a personal funcionari de la Generalitat van afectar a 3 
persones, dos subalterns i un administratiu, car la resta del personal pertany 

als Cossos Especials . 

Finalment, durant l'any 1987, es van realitzar 1,m total d'onze contractes de 

treballs específics, segons les directrius del Decret 90/1985, per realitzar tas

ques molt concretes i per no tenir dins de la plantilla de l'Institut personal 

adient per desenvolupar aquestes tasques. 

El nombre d'incidències en l'àmbit de personal i pel que fa als permisos con

cedits durant l'any 1987, ha estat el següent: 

Permisos 
Per noces 
Per exàmens 

Total dies 
Total hores 

135 
236 

39 
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4. Gestió econòmica 

Una vegada finalitzat l'any 1987, l'Institut Cartogràfic de Catalunya ha completat 
els seus primers cinc anys d'activitat econòmica i empresarial. Aquest fet esdevé 
com un aconteixement històric per a la institució com a tal, si tenim en compte que 
aquests primers anys contenen tots els esforços de creixement i consolidació a tots 
nivells, sota les directrius del Departament de Política Territorial i Obres Públi
ques, del Consell Rector i de la Direcció de l'Institut. 

Donat que l'activitat econòmica resumeix l'esforç humà i empresarial d'aquest 
període, la memòria financera de l'any 1987 posa de manifest l'estat actual de l'Ins
titut des de la perspectiva comptable i d'altra banda, i potser amb una importància 
encara més gran, l'evolució econòmica i financera d'aquest primer quinquenni. 

a) Anàlisi de l'entorn sòcio-econòmic 
L'evolució de l'entorn a l'any 1987 s'ha caracteritzat per l'augment de l'activitat 
econòmica, la contenció de l'índex d'inflació i la millora de les taxes de l'ocupa
ció. No es pot dir el mateix del nostre comerç exterior. 
Segons l'OCDE, el PIB s'ha incrementat en un 4,5% en termes reals, taxa que 
podem comparar amb la de la resta de l'OCDE, un 2,75% o amb la de la CEE, 
un 2,25% de la que es desprèn la magnitud favorable d'aquest increment del 
PIB. 
Quant a l'ocupació i amb dades sobre el total de la població activa espanyola, la 
taxa d'atur supera el20%, encara que a partir de l'any 1985 s'ha produït un aug
ment net del nombre de llocs de treball. Cal esmentar que no hi ha una traducció 
directa en el descens de l'atur a causa de l'entrada de noves persones al mercat 
de treball, que passen a incrementar· la xifra d'aturats fins a la ratlla dels tres 
milions de persones. 
L'atur a Catalunya mostra una evolució del tot favorable: durant el tercer tri
mestre de l'any 1987, el creixement del nombre d'actius es va xifrar en 58 800 
persones, la qual cosa eleva la població activa total catalana a 2 455 600 persones. 43 
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Del total d'incorporacions, un 70% està composat per dones, percentatge que 

contrasta amb el general: un 37% . 
L'evolució de les taxes d'atur ha estat la següent: 

Evolució de les taxes d'atur: 

Anys 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre 

1985 23,4 22,9 22,6 22,3 

1986 22,6 21,6 21,2 21,0 

1987 21,0 21,5 20,6 

Tanmateix, cal considerar l'índex de revalorització de la Borsa de Barcelona, un 

27%, i el fet que la contractació ha augmentat de manera molt considerable: un 

126% a Barcelona. En xifres absolutes, a l'any 1982 es varen contractar a la 

Borsa de Barcelona 26000 milions de pessetes i a l'any 1987, 757000 milions. 

Quant a la i~flació, s'està a prop d'aconseguir les taxes dels països europeus, fet 

pel que farà falta una certa contenció salarial i una millora de la productivitat. 

Respecte al comerç exterior, es manifesta un fort deteriorament del dèficit 

comercial, protagonitzat pel creixement de la importació no-energètica, un 

24%, acompanyada de tan sols un augment del 10% de les exportacions. En 

aquest punt ha tingut molt a veure la nostra integració a la CEE que ha compor

tat el canvi de signe en la balança comercial per a la Comunitat Europea. 

b) Consideracions inicials 
L'Institut Cartogràfic de Catalunya, com a organisme autònom comercial, 

industrial i financer adscrit al DPTOP, porta a terme les seves activitats dins del 

marc de la seva Llei de Creació. 
Amb un aprofitament cada dia més acurat de les diverses eines, tant a nivell de 

gestió com a nivell tècnic, l'activitat empresarial s'ha traduït en un conjunt de 

fets que tenen alhora una correspondència directa amb els resultats econòmics 

que s'exposen en aquesta memòria. 
D'altra banda, i més en relació amb les tasques administratives, cal esmentar que 

en l'exercici de l'any 1987 s'ha utilitzat plenament l'aplicació de comptabilitat 

desenvolupada en IDMS, la qual cosa ha permès de comptabilitzar els fets eco

nòmics esdevinguts a l'Institut Cartogràfic de Catalunya mitjançant les més 

modernes tècniques comptables. 
Aquesta aplicació, basada en la comptabilitat per partida doble, permet mantenir 

on-fine les dades econòmiques de tot l'exercici, facilitant així tota mena de con

sultes mitjançant la recerca de documents o d'informacions de les més diverses 

característiques i a partir de varis criteris. Al final de la memòria es dóna una 

44 explicació més detallada. 
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Durant l'any i 987, s'han completat 6 000 assentaments per partida doble, assen
taments que són reflectits en un únic diari i en els estats comptables correspo
nents a l'activitat econòmica de l'Institut. 

e) Dades de partida: pressupost inicial, modificacions pressupostàries i pressupost 

final 
Durant l'any 1987, s'han realitzat les modificacions pressupostàries necessàries 
per tal d'adequar l'activitat econòmica de l'Institut al control pressupostari. A 
tal efecte i dins del marc legal, s'han ampliat les diferents partides pressupostà
ries que reuneixen aquesta condició fins a totalitzar les següents xifres: 

Pressupost de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, any 1987, modificat 

Ingressos Despeses 

Vendes i serveis 390655452 De personal 274909762 
Transf. corrents 267000000 Desp. corrents 382745690 
Transf. capital 165000000 Inversions 265000000 
Préstecs rebuts 100000000 
Total 922655452 Total 922655452 

- Modificacions pressupostàries 
Amb referència al capítol I, les modificacions realitzades obeeixen als canvis 
de tipus de contractació. 
Dins del capítol II, l'objectiu de les modificacions és ajustar les diferents par
tides pressupostàries a l'activitat desenvolupada durant l'any. 

- Ampliacions pressupostàries 
Cal remarcar que la major activitat de l'Institut durant aquest any 1987, ha pro
mogut unes ampliacions considerables del pressupost corrent i que podem tota
litzar en la xifra de 260155452 ptes. Aquestes incorporacions representen un 
39,27% del pressupost inicial. Quant al seu contingut, un 11,27% del total d'in
corporacions, és a dir 29310424 ptes. s'han incorporat al capítol I, i la resta, un 
88,73% del total d'incorporacions, és a dir 230845028 ptes. al capítol Il. 
Totes les ampliacions s'han realitzat en funció dels ingressos reals obtinguts. 

d) Presentació de resultats de la comptabilitat general 
L'exercici de 1987 es caracteritza per l'augment de l'activitat desenvolupada a 

l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 
Com a fets importants i que, d'altra banda, seran comentats a continuació, cal 
remarcar la materialització i el contingut de les inversions i els volums d'ingres-

sos propis assolits en el període. 45 



Gestió econòmica 

Quant a les inversions, els fets a tenir en compte són dos, bàsicament: 
- La inversió de la totalitat del pressupost, inclosos els romanents de l'exercici 

anterior, donat el fet que a final d'any restaven per invertir 10 742 ptes. 
- L'adquisició de l'avió Cessna Citation per un total de 121761704 ptes., quan

titat que correspon al conjunt de l'operació: l'avió en sí mateix i l'adaptació 
per a la fotografia aèria amb la incorporació de dos assentaments per a cambra 
fotogramètrica i els corresponents visors de navegació. 

Pel que fa als ingressos propis, l'increment assolit durant l'any 1987 ha estat 
d'un 243% en relació a l'any 1986. Aquest increment és demostratiu de l'esforç 
realitzat per l'Institut. 

- Balanç de/31 de desembre de 1987 
A continuació s'inclou el balanç de l'ICC, tancat del 31 de desembre de 1987. 
La composició del mateix té la següent estructura: 

Composició del balanç 

Actiu Valor % Passiu Valor % 

Immobilitzat 864 70,7 Finau. bàsic 1031,3 84,4 
Existències 115 9,4 Acreedors 191,1 15,6 
Deutors 209 17,1 
Comp. financers 34,4 2,8 
Total 1222,4 100 Total 1222,4 100 

Aquests percentatges mostren la composició de les masses financeres de 
l'Institut. 

L'immobilitzat incorpora les inversions de l'any i, amb partides separades, els 
valors de les amortitzacions de l'immobilitzat material i immaterial. Aquestes 
amortitzacions s'han realitzat segons criteris acceptats pel Servei de Control 
Financer del Departament d'Economia i Finances . 
Quant a les existències, han estat valorades pel seu preu de cost, d'acord amb 
informacions extracomptables provinents dels Serveis de l'Institut i deguda
ment comprovades per l'Administració de l'Institut. Es contempla el sistema 
FIFO com un criteri general referent al control dels exemplars que resten a 
l'Institut de cada referència. 
La xifra de clients totalitza el31 de desembre amb 182 032872 ptes., amb un 
increment respecte a l'any anterior del 80,48%. Aquest augment, que si es 
contempla aïlladament podria semblar de molta importància, és més que rao-

46 nable al considerar que el percentatge d'evolució dels ingressos propis ha estat 
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Balanç de l'Institut Cartogràfic de Catalunya del31 de desembre de 1987 

Adiu 

lmmobllitzal 

203 Maquinària, instaHacions i utiUatge 
204 Elements de transpon 
205 Mobiliari 
206 Equips per a procis d'infonnació 
208 Altre immobilitzat material 
214 Altre immobilitzat immaterial 
232 Edificis i altres construccions en curs 

280 Amonització acumulada immobilitzat material 
281 Amortització acumulada immobilitzat immaterial 

Total Immobilitzat 

Exlstèndes 

300 Comercials 
310 Productes acabats 
350 Primeres matèries 

Total ExiS[ències 

Acreedon I deutors per operacions de tràfic 

430Clients 
435 Deutors per moratòria 
440 Deutors diversos 
460 Anticipis de remuneracions 
461 Anticipis per viatges 
470 H. P. Deutora per conceptes diversos 
471 Altres entitats públiques deutores 
474 H. P. Deutoraper!VA 
490 Provisions per insolvència 

Total acreedors i deutors per operacions tràfic 

Comptes ftnaocetS 

540 Fiances a cun termini 
570Caixa 
571 Caixa moneda estrangera 
572 Bancs 

Total comptes fmancers 

Totalacriu 

Comptes d'ordre 

Avals constituïts 
Immobilitzat en curs 

187110229 
151504921 
41234401 

184842705 
18806681 

480572669 
14697652 

(117593920) 
(97181381) 

863993957 

3355869 
106974904 

4654263 

114985036 

182032872 
5593768 

15000 
77815 

1104437 
14123943 
11739810 
(5593768) 

209093877 

562021 
516670 
732692 

32545518 

34356901 

1222429771 

29760492 
42336000 

Passiu 

Finançament bàsic 

100 Transferències capital de la Generalitat 
1 18 Fons patrimonfal 

142 Fons amonització subvencions capital 

170 Préstecs a llarg "'rmini 

Total Finançament Bàsic 

Acreedors I deutors per operacions de tràfic 

400 Proveïdors 
402 Proveïdors factures pendents de rebre 
410 Acreedors diversos 
411 Acreed. deutes amonitzables rappels compres 
438 Anticipis de clients 
475 H. P. Acreedora per conceptes fiscals 
477 Organismes S. S. Acreedors 
481 Pagaments diferits 
552 Transfer. corrents a compte d'exercicis furors 

Total acreedors i deutors per operacions de tràfic 

ResullaiS 

890 Pèrdues i guanys 

Total passiu 

Comptes d'ordre 

Acreedors per comptes d'ordrt 

978780000 
167291412 

(214775301) 

100000000 

1031296111 

154561935 
4665116 
5m06t 
4104701 
I 034689 

11251445 
7658924 

895825 
1183964 

191133660 

1222429771 

72096492 
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Compte d'explotació 

Despeses lndressos 

E:òstèndes Inicials Exlstèndes finals 

300 Comercials 2803626 300 Comercials 3355869 
31 O Productes acabats 104391742 310 Produe~es acabats 106974904 
350 Primeres matèries 6993246 350 Primeres matèries 4654263 

Total existències inicials 114188614 Total existències finals 114985036 

Compres I despeses per naturalesa Vendes I Ingressos per naturalesa 

600 Compres mercaderies 3284683 700 Vendes prestació serveis i productes acabats 365692341 
602 Compres matèries auxiliars 44292385 738 Altres ingressos 22221754 
604 Compres materials consum i reposició 4514817 747 Altres ingressos financers 2640159 
610 Sous i salaris 218038625 750 Transferències corrents Generalitat 264292098 
617 S. S. a càrrec d'empresa 56733879 
618 Altres despes<5 socials 4211101 793 Moratòries cubenes amb provisions 3260953 
624 Interessos de préStecs 5268422 
627 Altres desp<5es financeres 11356468 Total vendes i ingressos per naturalesa 658107305 
630Tribut> 8073278 
640 Arrendaments 13845469 609 Rappels de compres 101160 
641 Reparacions i conservació 58747126 
642 Subministres 13812218 7391ngressos amonit1.ació subvencions capital 96410747 
644 Remuneracions a agents mediadors independents 2753946 
645 'r reballs realitzats per altres ernpr<5es 158759460 
646 Primes d'assegurances 7362743 ResultaiS 
652 Transports i Nolits . 4310337 

890 Pèrdues i guanys 660 Material d'oficina 3313652 
661 Comunicacions 3399913 
662 Relacions públiques 2176006 
663 Publicitat 1104916 
664 Despeses i assessorament jurídics 3977088 
665 Serveis auxiliars 5695803 
666 Altres despeS<5 41284 
667Viatges 18162535 
668 Subscripcions tèeoiqu<5 3070330 
669 Material reproducció 1171744 

Total compres i despeses per naturalesa 657478228 

680 Dotacions amonització immobilitzat material 53098969 
681 Dotació amonització immobilitzat immaterial 43311778 
693 Dotació a la provisió per moratòria 1526659 

Total dotacions 97937406 

Resultalll 

890 Pèrdues i guanys 

TotaldespeS<5 
Total ingressos 869604248 

869604248 
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d'un 243% i cal tenir en compte que l'elevada xifra de facturació està compo
sada de vendes a crèdit en la seva major part, doncs correspon a projectes. 
A l'apartat d'acreedors i deutors per operacions de tràfic hi figura la xifra glo
bal i resum de les operacions de l'IVA de tot l'any. El balanç és favorable a 
l'Institut amb un deute d'Hisenda per aquest co-ncepte d'11739810 ptes. 
La xifra de 33 SOS 4S2 ptes., que Hisenda adeutava a final de l'any 1986 a l'Ins
titut, ha estat cobrada en la seva totalitat durant l'exercici de 1987, després de 
l'anàlisi dels llibres i registres comptables de l'impost sobre el valor afegit per 
part de la Inspecció de Tributs de la Delegació d'Hisenda de Barcelona. 
Aquests registres van ser trobats correctes en la seva totalitat i així mateix es 
va dictaminar favorablement quant a les deduccions d'IVA suportat. 
D'altra banda, els deutors per moratòria, amb un total de S S93 768 ptes . tenen 
la seva contrapartida de provisió corresponent. 
El total líquid que contemplen els comptes financers a final d'exercici és de 
34 3S6 901 ptes., però cal fer esment que reflecteix la part no utilitzada de la 
pòlissa de crèdit que ha subscrit l'ICC durant l'any. Aquesta part no utilit
zada era de 26 767 S98 ptes. el31 de desembre; l'efectiu líquid realment dispo
nible era, per tant, la resta: 7 S89 303 ptes. 
Al Passiu, i dins del finançament bàsic, les transferències de capital de la 
Generalitat tenen la seva corresponent amortització, que es contempla a la 
partida del fons d'amortització de subvencions de capital. La justificació con
ceptual és de fer contrapès amb les amortitzacions de l'actiu que aquestes 
mateixes subvencions han finançat. 
El mes de maig d'enguany, després d'analitzar les millors ofertes de mercat, 
es va signar, davant de notari, una pòlissa de crèdit a favor de l'Institut con
certada amb el Banc de Sabadell i segons l'autorització prevista a l'article 
16.9 de la Llei 1/1987, de S de gener, de Pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya i els tràmits corresponents . Les condicions d'aquesta pòlissa són 
les següents: 

• Import: 100 000 000 ptes. 
• Amortització: Per la seva totalitat als quatre anys 
• Tipus d'interès: 13,S% el primer any, i per a la resta, preferencial a tres 

mesos del Banc de Sabadell 
• Sense comissions 

L'import de l'operació s'ha dedicat, dins dels programes d'inversió, exclusiva-· 
ment a finançar l'operació de compra de l'avió a reacció Cessna Citation !. 

Acreedors i deutors per operacions de tràfic. Dins d'aquest grup, cal comen
tar el deute de proveïdors que, sumant la facturació pendent de rebre, arriba 
a la xifra de 1S92270S1 ptes. Vers l'any anterior, el percentatge comparatiu és 49 
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d'un 9,72% d'augment la qual cosa és molt raonable donat l'increment de 
l'activitat. 
Hi apareixen els deutes de l'entitat amb la Seguretat Social i amb Hisenda per 
concepte de l'IRPF, donat que el pagament es realitza en el primer mes de 
l'any següent. 
El compte de pagaments diferits, reflecteix en el seu saldo una quantitat de 
diners que a final d'any s'adeutava al personal en concepte de primes de pro
ducció. El pagament no s'ha realitzat dins de l'any, donat que era necessari de 
realitzar certes comprovacions tècniques de les tasques realitzades com a pas 
previ a dit pagament. 
El compte de transferències corrents a compte d'exercicis futurs reflecteix en 
el seu saldo el conjunt dels superàvits corrents d'explotació dels exercicis de 
1986 i de 1987 segons procediment recomanat pel Servei de Control Financer 
de la Intervenció General del Departament d'Economia i Finances. 
El Balanç de l'Institut Cartogràfic de Catalunya en el seu conjunt es mostra equi
librat i per tant sense guany ni pèrdua. Aquest fet a causa de què 2707902 ptes. 
rebudes en concepte de subvencions corrents de la Generalitat s'han considerat 
a compte d'exercicis futurs, traspassant aquesta quantitat al compte de resultats 
d'exercicis anteriors i sense perjudici de la seva liquidació pressupostària. 

Compte d'explotació e/31 de desembre de 1987 
Segons la normativa del PGC, es presenten els diversos comptes de despesa i 
d'ingressos amb la finalitat de clarificar les diverses partides que els composen. 
Les existències inicials i finals figuren en el seu lloc corresponent a fi i efecte 
d'incorporar a nivell de resultats de l'exercici el guany que comporta la regu
larització d'existències segons l'inventari físic realitzat a l'Institut. 
Després dels comptes de compres, hi trobem reflectit el cost de personal de 
l'Institut, amb el total de 218038625 ptes . i la corresponent Seguretat Social, 
amb la quantitat de 56 733 879 ptes. Tal com es detallarà a la liquidació pressu
postària, la totalitat d'aquests costos s'enquadren al Capítol I del pressupost 
de l'Institut. 
Els pagaments al personal han reportat en la seva totalitat el corresponent cost 
de Seguretat Social. 

En el compte 618 consten els interessos del préstec que ha subscrit l'Institut 
i que a final d'any totalitzen 5268422 ptes. Si tenim en compte que la dispo
nibilitat de la pòlissa ha estat de 240 dies, la taxa teòrica d'interès al llarg del 
primer període ha estat en termes anyals d'un 7,9%. 
La diferència respecte de la taxa nominal del13,5%, correspon a la no utilitza
ció o, d'altra manera, a l'esforç per mantenir un romanent de tresoreria al llarg 
del període considerat. En realitat, l'Institut ha tingut un cost d'un 7,9 % 

50 sobre el seu endeutament a llarg termini. 
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Composició de la despesa de personal 

Concepte Import % 

Alts càrrecs 5845Q77 2,13 
Funcionaris 74369427 27,05 
Personal laboral 84291446 30,66 
Règim administratiu 27830262 10,12 
Incentius al rendiment 25832361 9,40 
Assegurances socials 56741189 20,64 
Total 274909762 100 

A nivell aritmètic, SI considerem els ingressos per concepte d'interessos 
financers: 

Ingressos financers 
Interessos de préstecs 
Total interessos (dèficit) 

2640159 
5268422 
2628263 

Que representa un cost de passiu sobre l'endeutament a llarg termini d'un3,94%. 
L'apartat de reparacions i .conservació inclou els contractes de manteniment 
dels diversos equips informàtics de l'Institut, a més de les reparacions normals 
i les dels equips aeronàutics. 
Els treballs realitzats per altres empreses responen, en la seva majoria, als 
diversos treballs de camp, com són recolzaments de punts de camp, aixeca
ments taquimètrics, revisió de camp, comprovació de camp, reculls toponí
mics, etc., que se subcontracten externament. 
Com a despesa, figuren també les diverses dotacions per amortització i provi
sió realitzades durant l'exercici. 
A l'apartat d'ingressos, cal considerar el volum aconseguit per les vendes per 
prestació de serveis amb un total de 365 692 341 ptes. 
En aquest exercici, i amb la finalitat de dur un control més acurat de les diver
ses partides d'ingrés, la facturació de l'Institut s'ha realitzat· en cinc sèries dife
rents amb el següent detall i descripció: 

Sèrie Descripció Numeració Imports 

A Vendes béns tenda 1 - 9597 17982911 
B Convenis i projectes 1 - 83 336512715 
e Subscripcions RCG 1 - 195 1163589 
D Distribució Publicacions 1 - 165 1616805 
E Vendes béns a crèdit 1 - 139 8416321 

Total 10179 365692341 
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Anàlisi patrimonial dinàmica de l'ICC: anys 1986-1987 

Actju 

1986 1987 Aplicacions Fons 

Immobilitzat 
Material 666010545 863993957 
Obres 14791575 14791575 
Maquinària 106781 863 124613415 17831552 
lnstaHacions 40803990 61177303 20373313 
Utillatge 156543 1319511 1162968 
TransportS 29743217 151504921 121761704 
Equips informàtica 116417457 184842705 68425248 
Mobiliari 22463463 38712485 16249022 
Màquines oficina 2175883 2521916 346033 
Fons cartogràfic 433117776 480572669 47454893 
Biblioteca i Cartoteca 3741590 18806681 15065091 
Edificis en curs 8292050 14697652 6405602 
Maquinària inst. en muntatge 5889692 5889692 
Amortització actiu material (64494951) (117593920) 53098969 
Amortització actiu immaterial (53869603) (97181381) 43311778 

Existències 114188614 114985036 796422 

Realitzable curt termini 
Deutors 195619174 214687645 
Tresoreria Generalitat 47691666 47691666 
Clients 100860314 180927993 80067679 
Clients Revista 919509 1104879 185370 
Deutors per moratòria 7328062 5593768 1734294 
Deutors diversos 560000 77815 482185 
Anticipis remuneracions 15000 15000 
Acomptes 3097515 3097515 
Règim trans IV A Invers 1656656 1104437 552219 
Altres Entitats Públiques Deutores 14123943 14123943 
HP Deutora per IV A 33505452 11739810 21765642 

Dispooible 
Comptes financers 22922076 34356901 
Caixa efectiu 348109 516670 168561 
Caixa divises 712192 732692 20500 
Banc d'Espanya 465386 94230 371156 
Banc de Sabadell 20019128 3653955 16365173 
Banc de Sabadell ( cte. crèdit) 26767598 26767598 
Caixa de Pensions 1377261 2029735 652474 
Fiances a curt termini 562021 562021 

Total actiu pessetes 998740409 1228023539 
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Passiu 

1986 1987 Aplicacions Fons 

No exigible 832182920 1031296111 
Pressupostos inversions 784705000 978780000 194075000 
Fons amortització sub. capital (118364554) (2147l'5301) 96410747 
Fons patrimonial 165842474 167291412 1448938 

Préstecs a llarg termini 100000000 100000000 

Provisions per moratòria 7328062 5593768 
Provisions per moratòria 7328062 5593768 1734294 

Exigible a curt termini 159229427 191133660 
Proveïdors 141484304 154561935 13077631 
Proveïdors fres. pendents de rebre 4665116 4665116 
Acreedors diversos 5777061 5777061 
Acreedors deutes amortitzables per rappels 4104701 4104701 
Proveïdors en curs 3639929 3639929 
Anticipis de clients 1034689 1034689 
Pagaments diferits 895825 895825 
IRPF a pagar 9572659 11251445 1678786 
IGTEapagar 31407 31407 
SS a pagar 4501128 7658924 3157796 
Trans. Generalitat a compte ex. futurs 1183964 11839~4 

Total passiu pessetes 998740409 1228023539 

Total 219611896 219611896 

Al compte 738 s'inclouen els ingressos obtinguts per l'Institut per la seva acti
vitat docent en el període. 
Cal esmentar també que s'ha aconseguit de cobrar la quantitat de 3 260 953 

ptes. de les partides considerades com de difícil cobrament, per ser deutes 
d'exercicis anteriors. 
Els ingressos per amortització de subvencions de capital, amb la quantitat de 
96410 747 ptes. com a contrapartida de les dotacions per. amortització, repre
senten el consum per desgast d'unes subvencions que han finançat un actiu 
fix . 
Al peu del balanç, els comptes d'ordre reflecteixen els avals que té concedits 
l'entitat i l'endeutament que resta pagar en concepte de Leasing com a com
promís contret. 

Estats d'origen i aplicació de fons 
En el quadre adjunt, i després de comparar els balanços de 1986 i de 1987, s'ha 
realitzat l'anàlisi de l'origen i aplicació de fons pel que fa a l'any 1987. 

Es pot observar que les materialitzacions més importants es concreten en 
l'immobilitzat material. 
Com a font de finançament destaquen els pressupostos d'inversió i els prés-
tecs a llarg termini. S'ha assolit també un cert finançament per l'ús d~ l'exigi- 53 
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ble a curt termini, però cal tenir en compte que ha servit per finançar el major 
deute dels clients juntament amb el millorament del deute amb Hisenda per 
concepte de l'IV A. 
Les amortitzacions, que normalment constitueixen una font de finançament, 
no es poden considerar com a tals, do11at que tenen una contrapartida en les 
aplicacions pel mateix import, al tractar-se d'un organisme públic. 
La comptabilització d'obres de 1986 està inclosa a instal-lacions de l'any 1987. 

- Finançament propi/finançament extern 
Donat que l'Institut Cartogràfic de Catalunya és un organisme públic que rep 
subvencions d'explotació, que financen parcialment la seva despesa corrent, és 
d'un gran interès analitzar amb profunditat quina és la composició del finan
çament de l'Institut. 
A tal fi, en el gràfic adjunt podem observar l'evolució quinquennal de l'auto
finançament corrent de l'ICC: 
Mesurat ccim a percentatge, podem veure que es manté dins d'una banda que 
osciHa entre el40 i el60%. En aquest darrer any, s'ha assolit el millor percen
tatge: 59,40%. La tendència és també positiva si considerem el conjunt dels 
crnc anys. 

e) Evolució econòmica del primer quinquenni 
En les pàgines següents, podem observar l'evolució de les magnituds econòmiques 
en el primer quinquenni de l'activitat de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 
Com a comentari general, s'observa el creixement no solament de l'activitat eco
nòmica sinó de la consolidació de les inversions i l'aplicació de les mateixes. 
Cal destacar l'estabilització de l'endeutament dels clients i dels proveïdors, 
sobretot al contemplar el creixement de tipus exponencial dels ingressos propis. 
Així mateix, tant el valor de l'actiu com el creixement de l'actiu fix brut reflectei
xen la mateixa tendència. 
El valor de les existències, que l'any anterior va tenir un creixement notable, s'ha 
mantingut en aquest darrer any. 
Per tal de clarificar i iHustrar.amb més propietat les dades més rellevants s'ad
junten els següents gràfics: 
- Valor de les existències de productes acabats. 
- Valor de l'actiu segons balanç. 
- Creixement de l'actiu fix brut. 
- Anàlisi de l'endeutament clients/proveïdors. 
- Evolució de les transferències corrents i de capital. 
- Evolució dels ingressos propis. 
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Les activitats de la gestió econòmica de l'Institut han estat encaminades a conso

lidar el funcionament intern dels diferents controls. 
Amb aquesta finalitat, i durant tot l'exercici s'ha utilitzat l'aplicació de compta

bilitat desenvolupada a l'ICC amb l'eina de programació IDMS, tal i com abans 

s'ha comentat. 55 
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Pessetes (milions) 

Valor de les existències 

1984 1985 

Anys 

1986 

- Descripció de l'aplicació de comptabilitat de l'ICC 

1987 

-· 

Es tracta d'una aplicació multiusuari, implementada sobre l'ordinador IBM 
4378/2. 
En el seu menú principal, s'hi troben els següents apartats que defineixen l'es
tructura del programa: 
• Gestió econòmica i de personal. 
• Facturació. 
• Material d'oficina. 

56 • Manteniment dels bens mobles. 
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Valor de l'actiu segons balanç 

Pessetes (milions) 
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• Consum de matèries primeres. 

1985 

Anys 

1986 

• Manteniment de matèries primeres i productes acabats. 

1987 

Els dos primers entorns, globalitzen el tractament comptable de l'activitat 
econòmica mentre que els quatre darrers es refereixen al control dels stocks. 
Aquest segon bloc és en fase de desenvolupament i dins del primer funciona 
en la seva totalitat de gestió econòmica i de personal. 
És d'interès el conèixer l'entorn de la gestió econòmica i el seu funcionament: 
El menú bàsic dins de la gestió econòmica és el següent: 
• Estructura comptable. 57 
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Pessetes (milions) 
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1983 

• Assentaments. 
• Consultes. 
• Llistats. 
• Gestió de personal. 

1984 1985 

Anys 

1986 1987 

El programa i la comptabilitat de l'Institut funcionen segons el PGC i, per 
tant, les partides comptables s'estructuren en: 
• Grups. 

58 • Subgrups. 
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Dins d'Estructura comptable, s'accedeix al manteniment i actualització del Pla 
de Comptes i a l'arxiu de clients i proveïdors per ordre alfabètic, amb les 
dades i condicions específiques de cadascun. 
El cicle seqüencial de l'Entrada d'assentaments té els següents apartats: 
- Generació automàtica de la data del dia de treball i el número correlatiu 

d'assentament, encara que hi treballin alhora varis usuaris. 
Pel sistema comptable de Partida doble es procedeix a entrar les següents 
dades: 
• Codi .comptable. 
• Import de l'apunt. 59 
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El programa està preparat per seleccionar directament les dades necessàries 
pels registres de l'IVA i de l'IRPF, podent accedir a modificar-les en el 
moment de la comptabilització en el cas de què no siguin correctes . 
Els assentaments són inicialment provisionals, és a dir, que es poden modi
ficar o eliminar moviments fins al moment en què després de la comprova
ció del diari provisional, es validen, restant com a definitius. 
S'ha automatitzat el pagament als proveïdors, generant-se de manera auto
màtica les cartes de tramesa dels xecs i els assentaments pertinents de comp
tabilització amb el corresponent estalvi de feina administrativa. 
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Les consultes poden ser de tot tipus: 
• Assentaments. 
• Diari. 
• Majors. 
• Documents. 
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390 655 414 
r-== 

1987 

Amb selecció des de diferents criteris: noms, codis, dates, etc. 
Els llistats contemplen les necessitats d'informació de l'ICC des de les òpti
ques de legalitat i de gestió. 
La gestió de personal ha estat enfocada a quantificar els diferents registres de 61 
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l'IRPF així com a fornir una base de dades per la gestió de l'ICC en aquest 

aspecte concret. 
En conclusió, podem dir que aquesta aplicació ha estat dissenyada per donar 
suport a les necessitats comptables de l'ICC acon:wlint al mateix temps les 
normes vigents i les demandes d'informació de la Direcció de l'Institut. 

- Tractament d'informació: Xifres estadístiques 
Per tal de tenir coneixement del volum de tasques administratives realitzades 
durant l'any 1987, s'adjunta la següent taula on es reflecteixen les xifres esta
dístiques de més importància: 

...._ . 

g) Conclusions 

Assentaments realitzats 
Factures de vendes 
Factures de proveïdors 
Nombre de pagaments bancaris 
Nombre de proveïdors actius 
Xecs en divises 
Peticions moneda estrangera 
Nombre de viatges liquidats 

6025 
10179 
2265 
1210 

351 
266 

31 
160 

De l'estudi d'aquest informe financer s'extreu una sinopsi de l'activitat econò
mica desenvolupada a l'ICC durant l'exercici de 1987. 
Si es vol aprofundir en el coneixement de l'Entitat, cal considerar el desenvolu
pament i resultat de la seva producció cartogràfica, tant a nivell de producte com 
a nivell de Know-How. Una vegada feta aquesta salvetat, només cal dir que 
numèricament parlant l'exercici econòmic de 1987 completa d'una forma bri
llant la trajectòria de cinc anys de creixement continuat i és una mostra de l'es
forç de la Direcció i del seu equip humà. 
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5. Activitats i producció 

5.1. Direcció 

·Resumidament, la Direcció de l'Institut Cartogràfic de Catalunya ha tingut les 
següents actuacions durant 1987: 
- Direcció i seguiment de l'activitat dels Serveis de l'Institut. 
- Reunió setmanal amb la Comissió d'Informàtica del Departament, de la qual el 

Director de l'ICC n'és Vice-president. 
- Despatx setmanal amb el Secretari General del Departament. 
- Presidència i impuls de les reunions de la Comisión de Registro Central de Car-

tografía, Nomenclator y Deslindes del Consejo Superior Geogrcífico de la qual el 
Director de l'ICC n'és President. 

- Entrevistes cedides pel Director de l'Institut Cartogràfic de Catalunya a diversos 
ens de comunicació (El Periódico, Diari de Girona, etc.). 

- Reunions amb l'Instituta Geogrcífico Nacional per al seguiment dels Convenis 
signats entre ambdues Administracions i arranjament dels Convenis 9 i 10. 

- Contactes amb Iberia (Madrid) per al control del desenvolupament del Conveni 
signat l'abril de 1986. 

- Reunions amb el Servicio Geografico del Ejército (Madrid) amb la finalitat de dur 
a terme un Conveni amb el Ministerio de Defensa. 

- Reunions amb el Ministerio de Defensa. 
- Entrevistes amb les empreses: Intergraph, Bentley, ESRI i CNR (EUA), Kern 

(Alemanya), Numelec, Spot Image (França), IBM, Digital, Maptel, ICB, Adam 
Technology, Tektronix, Catrisa, Aplein Enginyers, Adhoc, Prime Computer, 
Abengoa, Ajuntament del Vendrell . 

- Reunions amb els Centros de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria del 
Ministerio de Economía y Hacienda, per portar a terme Convenis. 

- Reunions amb el Banc Europeu d'Inversions, Escola d'Enginyers Tècnics, 
Escola d'Arquitectura Tècnica, Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials, 
ITEC. 

- Reunions amb la Comunitat de Treball dels Pirineus (Randonnées Pyrénéennes) . 67 
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- Contactes amb la Giunta Regional de la Regione della Umbria (Itàlia), amb el 

Centre de Cartografia d'Argentina, el Govern de Navarra i el Govern de Balears 

per a la realització de treballs. 
- Reunions amb la junta de Castilla y León. 

5.1.1. Activitats administratives i de servéis 

Serveis de recepció i vigilància : L'equip humà que ha efectuat aquests serveis incloïa 

al final de 1987: 
- 1 Recepcionista-telefonista. 
- 2 Subalterns. 

1 Vigilant jurat (nits). 
- 1 Vigilant de festius. 

Al llarg de l'any es van identificar 5647 visites . Es van controlar 653 sortides justi

ficades per part del personal de l'ICC. Es van registrar 3 238 entrades de correspon

dència, de les quals 396 foren tèlexs i 3 809 sortides (506 tèlexs). El personal subal

tern realitzà al voltant de 862 encàrrecs a l'exterior. Quant a les comunicacions tele

fòniques es van realitzar unes 10822 trucades externes a través d'operador. 

5.1.2. Organització Administrativa i Assumptes Generals 

5.1.2.1. Biblioteca Tècnica 
La Biblioteca Tècnica de l'ICC es va començar a organitzar el juny de 1984 amb 

l'objectiu bàsic de proporcionar tota la informació necessària al personal de l'Insti

tut per tal que pogués dur a terme, de forma eficaç, la seva tasca professional. 

D'aleshores ençà, s'ha anat formant una col-lecció bibliogràfica altament especialit

zada, que actualment compta amb un fons aproximat de 1600 volums. La major 

part són obres referents a cartografia, fotogrametria, teledetecció, geodèsia, topo

grafia i, també, d' informàtica, gràfics assistits per ordinador, matemàtiques, etc. 

Dins d'aquest fons, cal destacar la coHecció de proceedings -uns 225-, de gran inte

rès per a l'Institut, donades les característiques de la tasca que es porta a terme. 

Es compta també amb diverses publicacions dels Departaments de la Generalitat 

i algunes obres de referència en diversos camps, especialment en legislació. 

Pel que fa a les publicacions periòdiques, cal assenyalar que s'ha arribat a la xifra de 

68 350 títols. Es tracta de publicacions comercials especialitzades en els camps abans 
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esmentats, i de publicacions d'entitats i institucions nacionals i estrangeres, les acti

vitats de les quals pertanyen a l'àmbit de la cartografia i camps propers a ella. 

Aquesta col-lecció va augmentar considerablement amb l'intercanvi amb Li Revista 

Catalana de Geografia, publicada per aquest Institut a partir de l'estiu de 1985, 

i establert amb institucions d'arreu del món. 

El procés de catalogació del fons bibliogràfic està automatitzat. El programa uti

litza com a base de la informació el format CATMARC, adaptació de l'UK MARC 

per a Catalunya, dut a terme per l'Institut Català de Bibliografia, i que consisteix a 

organitzar la informació d'una notícia bibliogràfica en diverses etiquetes, camps 

i subcamps per tal que sigui recuperable informàticament des de diferents punts. 

Les notícies bibliogràfiques surten en format ISBD (Descripció Bibliogràfica Inter

nacional Normalitzada), la qual cosa permet un possible intercanvi d'informació 

amb altres institucions. Les eines bibliogràfiques utilitzades per a la confecció de les 

notícies són: 
- Per encapçalaments - AACR2. 

- Per descripció: ISBD (lnternational Standard Book Description). 

- Per classificació: CDU 3U ed (Clasifjcación Decimal Universal) Alfabètic de 

matèries propi. 

El programa ha estat implementat sobre un ordinador IBM 4381 i permet d'interro

gar tots els camps d'informació bibliogràfica que s'hagin definit prèviament, així 

com la sortida de tota mena de llistats, i la impressió de les fitxes dels diferents catà-

legs de forma automàtica. 69 
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Durant l'any 1987 s'han portat a terme algunes millores del programa d'automatit

zació de la Biblioteca, com són l'entrada de notícies en panel (catalogació directa), 

com a complement de la catalogació assistida que ja hi havia implementada, la 
recerca acumulada, l'acotació dels descriptors de recerca, etc. 

Una nova tasca bibliotecària que s'ha automatitzat és l'adquisició, que s'ha integrat 
en el programa de catalogació, per tal d'enriquir la recerca bibliogràfica i activar els 

processos de la Biblioteca. 

Serveis 
- L'adquisició de fons bibliogràfic és centralitzada a la biblioteca, la qual cosa 

suposa portar un control únic del material amb què es compta, tant de monogra

fies com de publicacions periòdiques . 
- Consulta on-line del fons bibliogràfic propi (Monografies), que permet la recerca 

ràpida des de qualsevol de les pantalles instal·lades a l'Institut. 

- Consulta on-line dels fons bibliogràfics ubicats a les biblioteques de la Secretaria 

General del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, de la Direc

ció General d'Arquitectura i Habitatge i de la Cartoteca de Catalunya, amb les 
quals s'ha establert una mena de xarxa local. 

- Amb periodicitat mensual, es confecciona un Butlletí de novetats que recull tot 
el material bibliogràfic que s'ha rebut durant aquest període. 

- Així mateix, es porta a terme un circuit de revistes, que permet la circulació 

periòdica de les publicacions seriades entre les persones o les seccions que ho 
desitgen, per tal de mantenir-se al dia en el camp de la informació especialitzada. 

- Com a complement del circuit de revistes, existeix un servei de butlletins de sumaris 

que permet demanar, en qualsevol moment, fotocòpies dels articles que interessin, 

abans de rebre la pròpia revista. Aquests butlletins apareixen mensualment. 

- Per tal d'optimitzar la tasca de la Biblioteca, existeix una relació amb la British 
Library Lending Division per tal de poder obtenir qualsevol reproducció de docu

ments o articles apareguts a diverses publicacions que no es reben a l'Institut. 

- Finalment, està en projecte automatitzar la secció de publicacions periòdiques, uti

litzant el programa creat per a monografies i adaptant-lo a les noves necessitats. 

5.1.2.2. Vendes i Distribució Cartogràfica 

Les tasques que es duen a terme en aquest negociat es poden agrupar de la següent 
manera: 
- Distribució. 
- Vendes a la llibreria de l'ICC. 
- Arxiu. 
- Reproducció de plànols. 

7-D - Altres tasques. 
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a) Distribució 
L'any 1987 s'ha completat la primera fase dins la tasca de crear una xarxa pròpia 

de distribució de les publicacions de l'Institut, a l'haver contactat amb punts de 

venda a totes les comarques del Principat i a totes les poblacions de més de 

10000 habitants. 
En acabar l'any, s'abastien 333 llibreries a 204 poblacions repartides de la 

següent manera: 

Llibreries distribuïdes segons localització 
- 51 a la ciutat de Barcelona (48 l'any anterior). 
- 270 a 195 viles i ciutats d'arreu del Principat (219 a 157 un any abans). 

- 1 O a 6 poblacions de la resta de l'Estat Espanyol (2 a Madrid el 1986 ). 

- 2 a l'estranger. 

Les reposicions del dipòsit van suposar al llarg de l'any una facturació 

d'l 736 857 ptes., la qual cosa representa un increment notable en relació amb 

exercicis anteriors que, en definitiva, és conseqüència de les repetides visites a 

llibreries, amb la consegüent facturació de material venut. Això ha permès, a 

més, conèixer el funcionament de cada punt de ve.nda, per tal de centrar-nos, 

durant el proper exercici, en la recerca de noves llibreries a poblacions on el 

mercat ha de permetre més vendes, i incrementar l'assistència a les llibreries que 

estan tenint un bon funcionament. 
En el mapa de la pàgina 73 es reflecteix la ubicació dels punts de venda. 

Exemplars distribuïts per a cada publicació 
- Sèrie E 1 :250 000 

Mapa topogràfic de Catalunya 2 762 

Mapa d'usos del sòl de Catalunya 281 

Mapa de la infrastructura del transport 19 

Mapa oficial de carreteres de Catalunya 91 

Mapa de la xarxa geodèsica de Catalunya 365 

Mapa de base municipal-1985- i comarcal-1936- de Catalunya 169 

Mapa de base municipal -1985- i comarcal -1936- de Catalunya. 

Distribució dels fulls MTN E 1:50000 57 

Mapa de distribució de la població de Catalunya E 1 :250 000 

(densitat de població per 1/4 de km2
) 137 

Mapa de Catalunya d'imatge satèl-lit 504 

- Mapes d'imatge satèl·lit 
Mapa de Catalunya en fals color E 1:450000 
Mapa de Catalunya d'imatge satèl·lit E 1:500000 
Mapa de Catalunya d'imatge satèl·lit E 1:100000 
Barcelona i el seu entorn (estiu) 

525 
334 

148 71 
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w, 

ro:-

Mapa de Catalunya d'imatge satèl·lit E 1:100000 
I ~ I 
l' ' 

Barcelona i el seu entorn (hivern amb toponímia) 138 1• : 

Mapa de Catalunya d'imatge satèHit E 1:100000 ¡,; 

Barcelona i el seu entorn (hivern sense toponímia) 60 
Mapa de Catalunya d'imatge satèHit E 1:100000 
Delta de l'Ebre 40 
Mapa de Catalunya d'imatge satèHit E 1:100000 
Girona i el seu entorn 8 
1 :100 000 fulls del tall MTN 1330 li 

- Ortofotomapes l' 

Ortofotomapa de Catalunya E 1 :5 000 427 
Ortofotomapa de Catalunya E 1 :25 000 173 

- Sèrie E 1:1000000 30 

- Llibres p 
Mapa topogràfic de Catalunya E 1 :250 000 1586 ¡: 
Catàleg de vols I 164 I i Toponímia i cartografia. Assaig de sistematització 1066 
Estudi sobre la classificació de la cartografia 592 1:1 

Mapa d'usos del sòl de Catalunya E 1:250000 440 
Catàleg de cartografia de Catalunya. Segles XVII-XVIII 479 
Toponímia del terme municipal de Vilablareix 152 
ISBD(CM). Descripció bibliogràfica normalitzada 
internacional per a documents cartogràfics 157 
Recursos hídrics subterranis de la vessant catalana de l'Ebre 24 
Automatització de la biblioteca de l'ICC. Manual de l'usuari 96 
Característiques climatològiques de la precipitació en la franja 1:• 

costera mediterrània de la Península Ibèrica 133 
Mapa gravimètric de Catalunya E 1 :500 000 47 l' 

Les ciutats petites i mitjanes a Catalunya: evolució recent 
i problemàtica actual. lla Setmana d'Estudis Urbans a Lleida 132 
European Conference of Ministers Responsible 
for Regional Planning. Committee of Experts 
on Cartography, Statistics and T erminology 
Vlth European Seminar. Computer Assisted 
Cartography and land use policy 17 I • 

Inventari Cartogràfic de Catalunya 321 
l ' 

- Revista Catalana de Geografia 
Número 1 132 

72 Número 2 139 



Mapa de la distribució de les llibreries 31-12-1987 

Número 4 

Número 5 
Número 6 

20 

Escala 1 :2 150 000 

20 4() 

Calendari 1988. La contribució del Chevalier 

de Beaulieu a la Guerra dels Segadors (1640-1652) 

b) Vendes a la llibreria de l'Institut 

60km 
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• 2 Llibreries 

• 3-4 Llibreries 

• 5-6 Llibreries 
• > 7 Ll ibreries 

919 
1001 
2206 

284 

Segons es desprèn del gràfic adjunt, el nombre de clients atesos al llarg de 1987 

ha crescut lleugerament respecte les dades de l'any anterior, bé que no pas d'una 

manera homogènia tots els mesos. A partir d'octubre, les dades són lleugera

ment inferiors a les de l'any anterior, encara que, pel que fa a 1a facturació, no 

s'observi aquesta disminució. 

La facturació al comptat ha ascendit a 19 687 845 ptes. (un 67,37% ), mentre que 

les vendes a crèdit han suposat 9 535 4 70 ptes. (un 32,63% ). 73 
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Acti~itats i producció 

Poblacions segons nombre llibreries amb increment 
del nombre de poblacions 

Llibreries 1-1-85 1-1-86 1-1-87 1-1-88 6.86-85 6.87-86 1}.88-87 6.88-85 

6 1 1 1 1 
5-6 3 3 3 
3-4 4 9 16 15 5 7 -1 11 
2 5 9 24 30 4 15 6 25 

24 32 118 155 8 86 37 131 

Total 
poblacions 34 51 159 204 17 108 45 170 

En les taules · següents s'expressen els trets quantitativament i qualitativament 
més destacables de les vendes a botiga, en percentatges sobre el total de la factu
ració en l'exercici: 

Percentatges de facturació segons tipus de client 

Comptat Crèdit 
pendent 

Crèdit 
cobrat T9~l cre t Total 

1. Particulars 53 36 
2. Empreses 28 19 
3. Centres 

d'ensenyament s 7 7 6 
4. Generalitat 4 91 49 91 32 
S. Altres 

institucions 10 1 51 1 7 
Total 100 100 100 100 100 

Percentatges de facturació segons origen del producte 

1. Producció pròpia, material d'arxiu 48 
2. Producció pròpia, material imprès 34 
3. Generalitat 3 
4. Altres institucions 10 
5. Editorials privades 5 

Total 100 

11 -
-11 
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Mesos 

Percentatges de facturació segons tipus de producte 

1986 1987 

1. Material fotogràfic 64 44 
2. Reproducció de plànols 14 20 
3. Cartografia impresa 15 26 
4. Publicacions bibliogràfiques 7 9 
5. Altres 1 

Total 100 100 

Les característiques més significatives d'aquestes taules de 1987, en comparació 
amb les de 1986, radiquen en: 

L'augment de facturació en concepte de cartografia impresa, a causa de la 
posada en venda de molts fulls nous dels ortofotomapes i la imatge satèHit, 
encara que segueix sent el material fotogràfic el que més entrades suposa, 
fonamentalment pels seus preus més elevats. 75 
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- Els principals tipus de clients, que deixen de ser els procedents de la Genera

litat per passar a ser els particulars. En principi, això cal entendre-ho més com 

un increment de les vendes a particulars que paulatinament van coneixent 
l'existència i les possibilitats que la botiga de l'Institut els ofereix. 

Principals sèries cartogràfiques en venda a la botiga 
- Cartografia de base: 

Catalunya: Ortofotomapa: E 1 :5 000 i E 1 :25 000 
Còpies de plànols: E 1 :2 000, E 1 :5 000 i E 1:1 O 000 
Cartografia impresa: E 1:10000 (AMB), E 1:25000 (IGNi SGE), E 1:50000 

(SGE i IGN) i escales inferiors 
Catalunya Nord: E 1:25000, E 1:50000 i escales inferiors (IGN francès) 
Espanya: E 1:25000 (sota comanda), E 1:50000 i escales inferiors (IGNi SGE) 

Imatge satèl-lit: 
Sèrie E 1:100000, E 1:250000 i E 1:500000, i mapes de l'IGN francès 

- Cartes nàutiques: 
British Admiralty, IHM, Navicarte, SHOM 

- Cartografia turística i de carreteres: 
Ajuntament de Barcelona, Almax, Bartholomew, Cartographia, Comunitat 

Europea, Edigol, Firestone, Freytag & Berndt, Geoprojects, Gousha, Hall

wag, Hildebrand, Kummerly & Frey, LAC, Michelin, Plaza-Janés, Publipla
no, Publizayes, Ravenstein, Recta Folder, Telstar 

- Cartografia excursionista: 
Alpina, Cayetano Enríquez, Club Excursionista Pirenaic, FEEC, FEM, 
ICONA, Montblanc, UEC 

- Cartografia temàtica: 

BNRG, CNRS, Departament d'Agricultura, ICC (sèrie E 1:250 000), IGME, 
IGN, Ministerio de Agricultura, Mirador 

- Reproduccions de cartografia històrica: 
Ballerman & Son, ICC, IGN, Montblanc, SGE 

- Guies urbanes i turístiques: 

Ajuntament de Barcelona, Blume, Michelin, Pamias, Telstar 

- Atlas: 
Agostini, Aguilar, Bartholomew, Berthelsmann, Bibliograf, PRV, Salvat, San-

76 tillana, Serbal, SM, Times 
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- Llibres geocartogràfics: 
Ariel, CEC, FEEC, ICC, FEEC, Montblanc, Oikos-Tau, Omega, Políglota, 

SGE, Sirocco, UEC 

- Publicacions de la Generalitat de Catalunya. 

e) Arxiu 
Dins de les tasques de manteniment, actualització i control de l'arxiu fotogràfic 

de l'Institut, al llarg de l'any s'han donat d'alta 59 vols nous, restant arxivats en 

acab-ar l'any 580 vols, que engloben 107203 clixés. 

El nombre de clixés tramesos a laboratori ha estat de 29 296, aplegats en 1655 

comandes de Vendes i 288 d'altres oficines de l'Institut. El nombre de clixés 

arxivats ha estat, tanmateix, de 29 296. 

Pel que fa a l'arxiu de restitucions, aquest comptava a final d'any amb 10133 

fulls, corresponents a 306 projectes diferents. 

d) Reproducció de plànols 
Durant 1987, s'han realitzat a la màquina reproductora Regma RP 270 d'aquest 

Negociat, 23591 còpies, de les quals 20576 han estat realitzades sobre paper (el 

87%), i 3015 sobre poliester (el13%). 

En la següent taula s'expressen les còpies realitzades segons l'oficina destinatària: 

Reproduccions de plànols efectuades segons l'oficina destinatària 

Oficina Paper % Po li ester % Total % 

1. Vendes 6968 34 330 11 7298 31 

2. Edició 
Cartogràfica 11848 57 228 8 12076 51 

3. Fotogrametria 580 3 1367 45 1947 8 

4. Vols 536 3 1000 33 1536 7 

5. Altres 644 3 90 3 734 3 

Total 20576 100 3015 100 23591 100 

Paper Poliester Total 77 
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e) Altres tasques 
Finalment, cal parlar de les tasques complementàries que aquest Negociat ha dut 
a terme al llarg de l'any, sintetitzables bàsicament en : 

Emmagatzematge a l'edifici del carrer de Brusí dels mapes i publicacions edi
tats per l'Institut, destacant l'emmagatzemament de les sèries cartogràfiques a 
l'armari Compactus destinat a tal efecte; i planificació del nou magatzem d'ús 
immediat al soterrani de la botiga. 
Lliurament i control de la distribució interna de publicacions i de la distribu
ció obligatòria segons normes dictades per la Direcció General del DOG i de 
Publicacions. 
Realització, al mes de gener, de l'inventari de les existències d'acabats per a la 
venda a la botiga, i dels productes publicats per l'Institut. 

- Informació al públic. Aquest Negociat realitza en la pràctica una tasca força 
voluminosa d'informació de la cartografia existent a Catalunya i arreu del 
món i, en general, de dades geocartogràfiques i de publicacions de tipus ben 
divers. 

5.1.2.3. Manteniment i Sistemes 
El treball realitzat es pot dividir en els dos grans grups següents: 
- Manteniment de sistemes 
- Manteniment d'instal-lacions 

a) Manteniment de sistemes 
La principal responsabilitat assignada a manteniment de sistemes és la de vetllar 
pel correcte funcionament dels recursos tecnològics instal-lats a l'ICC. Això 
implica la gestió i el control dels contractes de manteniment pels sistemes empa
rats per aquest tipus de servei, i trobar la manera més ràpida de reparar-los en 
el cas dels sistemes no emparats per contracte ja sigui fent pròpiament la repara
ció o contractant el servei de reparació. En el cas dels sistemes dels que es té la 
responsabilitat de la seva reparació, cal gestionar els stocks de recanvis. 
Els sistemes que, durant l'any 1987, han estat emparats per contracte de mante
niment són: 

Sistema Intergraph. El propi abast del sistema fa que sigui el que més fre
qüentment necessita assistència tècnica. 
Processador Comtal (Digital). Han estat dues les avaries de certa rellevància 
que s'han produït durant l'any i han estat difícils de solucionar perquè el 
material avariat ja és obsolet. La renovació del contracte per a l'any 1988 es va 
gestionar eliminant les parts econòmicament més costoses i no vitals per al 
funcionament del sistema. 

- Traçador automàtic Gerber 4400. El contracte preveu la realització de sis 
78 manteniments preventius anuals que s'ha comprovat que són de gran impor-
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tància per tal de garantir el seu correcte funcionament. Malgrat això, el sis
tema va necessitar dues intervencions addicionals del tècnic de Gerber i una 
del personal de l'ICC. Encara que no estava previst emparar aquest sistema 
per contracte de manteniment, per motius econòmics, durant l'any 1987, una 
negociació mantinguda a primers d'any va permetre, finalment, arribar a un 
acord. A final d'any es van negociar els termes per a la renovació del contracte 
per a l'any 1988. 

- Traçador automàtic Kongsberg GC300. Encara que l'any 1987 el servei d'as
sistència tècnica de Kongsberg ha estat millor que els precedents encara no 
està al nivell desitjable, encara més si es té en compte el que facturen per 
aquest servei. Només una avaria durant l'any va tenir l'equip aturat una set
mana per manca de peces de recanvi a Espanya. Addicionalment, es van fer 
dos manteniments preventius. 
Sistemes Nova 4 Data General. Durant el seu primer any sota contracte no 
han necessitat cap intervenció dels serveis tècnics corresponents. 
Sistema de procés d'imatges Comtal. També era 1987 el primer any sota con
tracte. Va tenir quatre avaries que no van afectar excessivament la seva opera
tivitat. Després de la corresponent negociació es va decidir no renovar el con
tracte. 

Els sistemes, el manteniment dels quals es realitza a l'ICC i/o es contracta el 
manteniment ocasionalment, són: . 
Gestalt GPM-IV-3. Durant l'any 1987 va tenir dues avaries que van tenir atu
rat el sistema durant un mes i mig. Una d'aquestes avaries va requerir el tras
llat de l'equip a Alemanya per a la seva reparació. Periòdicament, es fan un 
manteniment preventiu i calibratge. Per tal de garantir la disponibilitat de 
recanvis en el futur, es va gestionar la compra d'un ordinador_ Nova 3 de 
segona mà, model que Data General ha anunciat que ja no suportarà en un 
futur no gaire llunyà. Encara que no va ser una avaria pròpiament dita, es va 
treballar en la millora de la qualitat d'imatge. 
Sistema Diniralt. No va necessitar cap reparació però es va donar suport als 
usuaris i es va modificar el software per millorar la seva operativitat. Es va 
implementar la posada en producció del procés de fer la mitjana per software 
de quatre frames de la imatge; això també va significar adaptar els programes 
de Gestalt a aquest nou tipus de confecció de les ortofotos. 
Sistemes Wild Aviolyt AC1, BC1 i TA2. Són objecte d'una visita anual per 
part d'un tècnic especialitzat. Addicionalment, es va fer una reparació en el 
sistema AC 1. 

- Sistema Loge Mark IV. Fou objecte d'una reparació. 
- Restituïdors analògics Wild B8, A8 i A7. Han estat objecte de manteniment 

per part de tècnics especialitzats excepte pel que fa a la connexió amb les esta-
cions Intergraph i a avaries puntuals reparades per manteniment de sistemes. 79 
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- Cambra RC-10 de Wild. Va necessitar tres intervencions per reparació. 
- Ocasionalment, d'altres sistemes de petita envergadura van necessitar inter-

vencions per reparació. Aquest és el cas de terminals, impressores, ... 

Pel que fa a nous aparells, manteniment de sistemes va gestionar la compra, va 
instaHar o assessorar en la instaHació i es va encarregar de la posada a punt 
dels següents equips : 
• Ampliació de memòria del sistema Comtal a 15MB. 
• Segon Unibus per al sistema Comtal. 
• Unitat de cinta Cipher 1600/3200/6250 dpi. 
• Dos adaptadors per a unitats de cinta de 6250 dpi a Unibus. 
• Unitat de disc òptic Emulex LX-400. 
• Ampliació del sistema de procés d'imatge Comtal. 
• Segon sistema de procés d'imatge Comtal Vision/One. 
• Sistema de procés d'imatge I2S (assessorament en la instaHació). 
• Adaptació de la impressora de color al controlador Unibus. 
• Dues unitats de disc Control Data. 
• Deu unitats de disc Fujitsu. 
• Dos controladors de disc Emulex. 
• Ordinador Wyse 286 IBM PC compatible. 
• Monitors i controladors d'alta resolució B/W Wyse 700. 
• Monitor d'alta resolució color Mitsubishi. 
• Controlador gràfic d'alta resolució color+ B/W. 
• Taules de digitalització Summagraphics. 
• Tub d'imatge tipus vidicon per al sistema Gestalt. 
• Processador de matrius Mini-Map. 
• Restituïdor analític Qasco SD-4. 
• Plòter flatbed DINAl Roland. 
• Moderns per a la comunicació via xarxa telefònica. 

També es va dur a terme el canvi d'emplaçament del sistema Comtal dins el 
mateix Centre de Càlcul. 
Cadascuna de les instaHacions ha suposat preparar l'emplaça)llent adient 
segons les característiques dels equips adquirits (acondicionament de tempe
ratura, suport físic, subministrament d'energia elèctrica, connexions, 
cables, ... ). 
Un cop instaHats els equips esmentats, es van assignar les responsabilitats del 
manteniment de la majoria d'ells a aquest Negociat. 
L'adquisició de cadascun dels sistemes anteriors ha estat el resultat d'una 
recopilació i selecció d'informació del mercat tecnològic, tasca que es va fer 
d'una manera regular durant l'any. Aquesta tasca consisteix en la lectura 

80 periòdica de revistes i documents especialitzats en el sector, el contacte amb 
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fabricants i/o distribuïdors i l'assistència a fires, conferències i demostracions 

d'entre les que destaca l'assistència a Comdex, la fira més important del sector 

arreu del món. No solament els productes adquirits han estat objecte d'una 

prospecció de mercat, sinó que també se n'ha fet de productes que la seva 

adquisició no ha fructificat o d'altres que en un futur podrien ser interessants 

per cobrir necessitats tecnològiques de l'ICC. 

Durant l'any 1987 es van fer informes sobre la situació del manteniment, 

sobre la qualitat de la imatge Gestalt, sobre els productes exposats a Comdex, 

estudis econòmics i tècnics sobre diferents configuracions d'estacions de tre

ball i, en general, sobre els equips susceptibles de ser adquirits. 

Una de les tasques assignades a manteniment de sistemes és el disseny 

d'equips per cobrir necessitats puntuals a l'ICC. En aquest sentit, es va ulti

mar el disseny del hardware que permet fer la mitjana en temps real en el pro

cés Diniralt, a l'espera de la seva implantació definitiva. També es va gestar, 

juntament amb la Secció de Geodèsia, la possibilitat de connexió d'un stereo

plòter a una estació gràfica 3D basada en un sistema IBM PC; aquest projecte 

va agafar forma definitiva a finals d'any quan es va començar el seu disseny 

definitiu. 

b) Manteniment d'instal·lacions 

Pel que fa al capítol de manteniment d'instal-lacions, a continuació es relacionen 

les activitats que es van dur a terme durant l'any 1987. 

- Realització de les tasques de manteniment preventiu dels tres edificis de 

l'ICC, a més de donar compliment a dues-centes seixanta sol·licituds d'inter

venció puntual i de subsanar les avaries que han anat sortint, amb la màxima 

rapidesa. 
Edifici del carrer de Balmes, núms. 209-211: 

• Reestructuració de seccions: Gestió Administrativa, Edició Cartogràfica, 

Teledetecció. 
• Instal-lació dels armaris de moderns de Telefònica, els discs Fujitsu, el disc 

òptic Emulex i la cinta Cipher. 

• Instal-lació de filtres a les pantalles gràfiques . 

• Muntatge i acondicionament de prestatgeries. 

Canvi de consoles de la sala de reunions, treient els sistemes vells i aprofi

tant-los per a d'altres instal-lacions. 

• Potenciació de la xarxa telefònica i la de comunicacions informàtiques fent 

la instal-lació dels cables de la xarxa Ethernet. 

• Canvi d'un dels sistemes d'acondicionament d'aire, donant-li més potència 

de fred i remodelació de l'emplaçament del sistema Comtal dins del Centre 

de Càlcul. 
• Pintura. S'han pintat la cuina, part del passadís i el vestíbul. Prèviament 

s'havien arreglat els degoters. 81 
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• Avaries: Màquina de fred Elyte: canvi d'una bateria de l'intercanviador de 
calor. 

- Edifici del carrer d'Alfons XII, núm. 19: 
• Finalització del condicionament, a la Cartoteca, de l'antiga sala de vols por

tant i distribuint les planoteques que restaven emmagatzemades. 
• Dotació, també a la Cartoteca, d'un sistema d'alarma contra robatori amb 

detectors d'infrarrojos i de prevenció d'inundacions. 
• Recuperació de la part destinada a garatge com a magatzem i redistribució 

del soterrani per instal-lar-hi els arxius del procés ortofoto. 
• Condicionament de les sales de consulta amb il-luminació i mobiliari. 
• Instal-lació d'una xarxa de senyal informàtica connectada amb el Centre de 

Càlcul de l'edifici del carrer de Balmes. 
- Edifici del carrer de Brusi, núm. 17: 

• Muntatge de l'Escola de Fotogrametria, fent les oportunes instaHacions 
d'aigua, electricitat i aire condicionat. 

• Divisió de la planta de l'escola en departaments. 
• Trasllat d_' un B8, en el muntatge del qual es va col·laborar. 
• Modificació de l'enllumenat adaptant-lo a les necessitats. 
• InstaHació de fonts d'aigua, eixugamans, miralls, dispensadors de sabó i de 

paper en els WC de les plantes de l'escola i vols . 
• InstaHació de divisòries per fer un despatx per als pilots, dotant-la del 

corresponent mobiliari. 
• Habilitació d'una cambra fosca, per manipular peHícules, amb instal-lació 

de prestatgeries per guardar el material i els recanvis dels avions. 
• InstaHació d'aire condicionat a la planta aprofitant una de les consoles de la 

sala de juntes i una altra de les de reserva del Centre de Càlcul. 
• Instal-lació de telèfon, plafons de suro a la paret i una nova taula de llum per 

al resseguiment dels vols . 
• Construcció d'una plataforma de formigó per collar les guies de la instal-la

ció d'armaris Compactus, tramitant els corresponens permisos d'obra i de 
càrrega a l'Ajuntament de barri. 

• Confecció del projecte d'aire condicionat per a tot l'edifici. 
• Tramitació dels permisos d'Indústria per a la instaHació elèctrica. 
• Instal-lació del nou quadre de distribució elèctrica d'acord amb el projecte 

fet per un gabinet tècnic. 
• Trasllat de la impremta, per la qual cosa es va modificar la instal·lació que 

ja hi havia, adaptant-la al projecte i a les necessitats reals. 
• Remodelació de la distribució del soterrani i de la planta baixa, fent les 

oportunes divisions, per la qual cosa es va haver de modificar l'enllumenat. 
• Instal-lació a la planta soterrània d'un sistema d'extracció d'aire viciat per a 

la neteja de la premsa de proves. 
82 • Instal·lació del Data Air que es va treure del centre de càlcul per tal de man-
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tenir constants la temperatura i la humitat de la planta soterrània, per tal de 

no modificar les característiques del paper. 

• Muntatge d'una renglera de prestatgeries, per suportar grans pesos, treta del 

soterrani de la Cartoteca. 

• Muntatge a la planta baixa d'un sistema de prestatgeries, en la part que es va 

separar amb les divisions, per guardar les publicacions de l'ICC i els mapes 

escala 1 :250 000, que, per les seves dimensions, no cabien en els armaris 

Compactus de la planta soterrània, tenint cura de no sobrecarregar el pes 

d'aquesta planta. 

• Solució de tota una sèrie de problemes d'humitats que van sortir en l'edifici, 

la major part dels quals eren a causa del llarg temps d'inutilització, trobant

se alguns desguassos de pluges tapats per terres i plantes. 

• Instal-lació, en tercera fase, de panys i claus mestres, canviant els panys vells 

ja instal-lats. 
• Posada en marxa del muntacàrregues, havent-se de fer un seguit d'instal-la

cions i modificacions, ja que no complia l'actual reglament de baixa tensió. 

- Estudis, tràmits i tasques diverses: 

• Estudi de les formes de transport i paletització per al trasllat del paper, a 

l'edifici del carre!: de Brusí. El resultat fou que en el mercat no hi ha cap 

tipus de carretilla elevadora que per les seves dimensions es pugui traslladar 

per les diferents plantes de l'edifici, salvant a més a més les rampes de puja

da, si no es fa fer especialment, per la qual cosa el projecte es va aturar pel 

moment. 
• Tramitació dels pertinents permisos en el Departament d'Indústria per pas

sar les corresponents revisions. 

• Control i assessorament en els treballs realitzats a l'Institut per personal aliè 

que s'havia contractat per a feines específiques. 

• Col-laboracions vàries en la recerca d'avaries en la cambra RC-10, emba

latge i embarcament de maquinària, aixecament de plànols de les diferents 

plantes de l'edifici del carrer de Brusí i sol·licitud de pressupostos per a la 

contractació de feines a empreses de fora. 

• Seguiment de l'inventari de béns mobles. 

• Manteniment d'un stock de peces de recanvi, cercant-les a subministradors 

catalans quan normalment eren importades . . 

5.1.2.4. Escola de Fotogrametria 

En els últims anys, el camp de la fotogrametria ha experimentat una considerable 

expansió com a conseqüència de la ràpida implantació de noves tecnologies aplica

des a la restitució fotogramètrica; aquest fet ha provocat una creixent demanda de 

personal especialitzat en aquest camp. 83 
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Paradoxalment, en aquests moments no existeix a Catalunya cap centre destinat a 
la formació de tècnics en Fotogrametria. Per aquesta raó, i amb la finalitat de donar 
a la joventut una sortida professional dins d'un nou camp, l'ICC ha iniciat una sèrie 
de cursos en col-laboració amb l'INEM per formar especialistes amb un nivell de 
coneixements adequat a la nova situació. 

Els cursos van dirigits, fonamentalment, a joves en situació d'atur i a estudiants o pro
fessionals que poden tenir en la Fotogrametria un complement a la seva formació. 

Els mitjans tècnics de què es disposa són: 
- Un restituïdor analògic B-8 amb pantògraf. 
- Un restituïdor analític Qasco-SD4 amb un plòter Roland-DG incorporat. 
- Vuit estereoscopis de miralls amb barra micromètrica. 
- Quatre ordinadors IBM-XT. 
- Una impressora Epson-FX800. 

Fins ara s'han reàlitzat quatre cursos de dues-centes quaranta hores i s'han iniciat 
tres cursos com aquests i tres més de nou-centes hores. 

Cada curs està dividit en tres matèries: Fotogrametria, Cartografia i Pràctiques Ins
trumentals. 

A continuació es fa una breu exposició dels programes de cadascuna: 

a) Programa de Cartografia 
L'assignatura de Cartografia que s'imparteix dins d'aquest curs té com a objec
tiu general aprofundir en els temes bàsics relacionats amb la realització i inter
pretació de mapes. 

Per tal que l'alumne pugui assolir l'objectiu general esmentat, s'ha elaborat un 
temari dividit en tres grans apartats: 
- Un primer apartat introductori: Què és la Cartografia i quina ha estat la seva 

evolució des de l'aparició dels primers mapes coneguts fins a l'actualitat, tant 
en l'aspecte conceptual com en el tècnic. 

- Un segon apartat, en el qual es tracten els problemes fonamentals que com
porta el fet de representar a un tamany menor i sobre una superfície plana la 
totalitat o part de la superfície esfèrica de la terra: l'escala, els sistemes de 
coordenades, les projeccions, la generalització i classificació de les variables 
geogràfiques i llur representació. 

- Un tercer apartat, en què s'analitzen diferents aspectes relacionats amb l'ela
boració i interpretació de mapes topogràfics (amb especial referència a la car-

84 tografia topogràfica nacional) i temàtics. 
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Es considera que el mètode més apropiat perquè l'alumne pugui assimilar els 

continguts és la realització de treballs pràctics. 

Per tant, l'anàlisi de cada tema es fa en tres fases diferents: 

- 1" fase: explicació teòrica del tema per part del professor. 

- 2" fase: realització per part dels alumnes de diversos treballs individuals 

col·lectius relacionats amb el tema. 

3" fase: avaluació de les pràctiques. 

b) Programa de Fotogrametria 

L'assignatura de Fotogrametria pretén donar a conèixer a l'alumne aquelles tec

nologies i principis matemàtics que estan relacionats amb la pràctica fotogramè

trica, així com el seu desenvolupament teòric i pràctic. 

Per tal de desenvolupar aquest objectiu general, s'ha elaborat un temari dividit 

en tres grans apartats: 

- Introducció. En aquest apartat s'analitzen, d'una banda l'evolució històrica de 

la fotogrametria, i de l'altra els diferents elements que intervenen en un pro

jecte fotogramètric i les condicions necessàries per utilitzar-los correctament. 

Fonaments teòrics. En aquest apartat s'estudien els fonaments matemàtics i 

tecnològics, el seu desenvolupament i la seva aplicació pràctica. 

Aplicacions. Finalment, s'expliquen de forma detallada els diferents produc

tes cartogràfics. 

Donades les característiques del programa, aquesta assignatura es desenvolupa a 

partir-de classes teòriques impartides pel professor de la matèria. No obstant 

això, en alguns temes s'ha previst la realització de pràctiques complementàries. 

Així mateix, diversos temes, essencialment els corresponents al tercer apartat 

d'aplicacions, són desenvolupats en profunditat per un especialista. 

e) Programa de Pràctiques Instrumentals 

L'assigaatura de pràctiques instrumentals pretén que l'alumne conegui el fun

cionament dels aparells més usuals en el treball fotogramètric, essencialment els 

restituïdors analògics, els analítics i els estereoscopis de miralls, arribant a un 

domini acceptable de les tècniques fotogramètriques i de fo~interpretació. 

En aquesta assignatura la part teòrica és pràcticament inexistent i es limita a l'ex

plicació dels continguts de la pràctica a realitzar. 

Donades les característiques ben diferenciades dels aparells que s'utilitzen en 

aquestes pràctiques, d'una banda el restituïdor analògic B-8 i el restituïdor ana

lític Qasco-SD4 que requereixen un treball individualitzat, i d'altra els estereos

copis de miralls, el temari es divideix en dues parts corresponents a cada tipus 

de màquines. 
Les pràctiques corresponents als estereoscopis de miralls es realitzen de forma 

simultània per a tot el grup, mentre que les pràctiques amb els restituïdors es 

realitzen individualment i de forma personalitzada. 85 



86 

Activitats i producció 

A més a més de les classes teòriques i pràctiques previstes dins del curs, hi ha en 
programa una sèrie de conferències sobre temes específics que són impartides 
per personal especialitzat de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 
Paral·lelament es realitzen una sèrie de visites a les instal-lacions de l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya. 
Fins ara s'han format un total de 60 alumnes i n'hi ha 90 a l'escola. 
A curt termini es pretén de seguir amb aquests cursos de formació, però en 
col-laboració amb el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i el 
Fons Social Europeu; i a més a més es volen realitzar cursos de reciclatge per 
personal de les administracions locals. 
En aquests moments s'estan mantenint converses amb l'Escola Universitària 
d'Arquitectura Tècnica de la Universitat Politècnica de Barcelona per tal desig
nar un conveni de coHaboració docent i d'investigació que reguli la posada en 
marxa de la carrera tècnica d'Enginyeria Topogràfica. 
Dins d'aquesta col-laboratió, l'escola de l'ICC forniria de coneixements foto
gramètrics als alumnes universitaris d'aquesta disciplina. 

5.1.3. Cartoteca de Catalunya 

Al llarg de l'any 1987les activitats de la Cartoteca de Catalunya s'han centrat al vol
tant de: 
- Obertura com a servei públic. 
- Augment del fons. 
- Processos de preservació i conservació. 
- Altres serveis i activitats. 

a) Obertura de la Cartoteca com a servei públic 
El mes de març de 1987 la Cartoteca consolidà la seva situació obrint-se com a 
servei públic, etapa final del disseny projectat per a la seva completa realització 
com a Secció de l'ICC. 
Aquest esdeveniment ha suposat, doncs, d'acomplir una sèrie de projectes tals 
com l'adaptació del local, disseny, fabricació i compra del mobiliari i la creació 
dels catàlegs que permeten la consulta del material per part del públic usuari. 
L'obertura de la Cartoteca a la consulta pública ha donat com a resultat un 
increment progressiu de públic, dins de les proporcions que un centre especialit
zat té respecte a un centre de caire general. 
Les consultes han estat bàsicament de mapes. Els percentatges de diferent mate
rial han estat els següents: 

• Mapes: 
• Llibres : 

55% 
27% 

• Revistes: 
• Fotografies: 

S% 
13% 
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El contacte directe amb el públic també ha donat altres resultats de projecció a 

l'exterior: 
CoHaboració en el muntatge d'exposicions. 

Orientació i assessorament a editorials. 

Participació en cicles de conferències professionals dins del marc de la carto

grafia. 

b) Augment dels fons de la Cartoteca 

El material consultable a la Cartoteca (mapes antics, moderns i contemporanis, 

llibres i revistes i fotografies) ha experimentat el següent creixement durant l'any 

1987 (es donen xifres de material arribat i no es compta el que està en procés 

d'adquisició). 

Fons cartogràfic 
• Cartografia històrica antiga (1375-1875) 

Aquest període s'ha nodrit principalment per l'adquisició dels fons proce

dents de dues col·leccions particulars: J. PINART i J. lGLÉSIES, geògraf. Això 

ha suposat un increment de 163 peces. 87 
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L'adquisició de material d'altres procedències (llibreters, subhastes ... ) 
també ha representat un augment important numèricament i qualitativa: 537 
peces. 
En total, aquest fons ha crescut en 700 unitats. 

• Cartografia històrica moderna (1875-1960) 
Aquest fons s'ha incrementat bàsicament amb material procedent d'una 
recerca feta especialment a Madrid per a l'adquisició d'edicions antigues ja 
fora de venda, són: 

• 1" edició Mapa Geológico Nacional, E 1:50000. 
• Mapa Geológico de España, E 1:400000. 
• Mapa Topogrdfico Nacional, E 1:50000. 
• Mapa Topogrdfico Nacional (edició militar), E 1:50000. 
• Mapas Provincia/es, E 1:200000. 

Juntament amb un petit nombre de peces d'altra procedència sumen en total: 
1234 peces. 

• Cartografia contemporània 
L'increment d'aquest fons ha comptat amb la incorporació de: 
- Tot el material publicat per l'ICC (especialment la sèrie corresponent a orto

fotomapes a escales 1:5000 i 1 :25000) i Mapa d'Imatge Satèl·lit E 1:250000. 
- CoHeccions de cartografia corresponent als països d'Europa occidental 

E 1:100000 i E 1:200000. 
- Mapes del món E 1:100 000 000 i E 1 :2 500 000. 
- Cartografia procedent de les diferents comunitats autònomes de l'Estat 

espanyol. 
- Exemplars procedents del Dipòsit Legal de Catalunya. 
- Altres (mapa d'Austràlia a E 1:1 000000 ... ). 

Sumen en total: 3 520 peces. 

S'ha implementat el programa MARC per a material cartogràfic segons el 
manual publicat a finals del 1987 per l'IGN de Madrid. Ara es troba en període 
de proves tant en allò que afecta l'aplicació informàtica com en la fixació de la 
terminologia, la definició de camps, l'elaboració del formulari i l'organització de 
filtres de control (normalització dels punts d'accés per lloc geogràfic, per auto
ritats ... ). 

- Fons bibliogràfic 
La biblioteca de suport de la Cartoteca ha tingut un increment de 608 títols 

88 de bibliografia especialitzada. 
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El percentatge de procedència és el següent: 

• Compra: 68,7% 

• Donatius: 31,3% 

S'ha iniciat el procés d'entrada dels llibres de nova adquisició al programa de 

la biblioteca de l'ICC. 

- Fons fotogràfic 

Aquest fons s'ha ampliat amb un total de 15602 unitats: 

• fotografies: 1252 

• microfitxes procedents del MOPU: 15000 

• altres procedències de l'estat i de l'estranger: 300 

Del 31 % del total d'aquest material s'ha redactat la fitxa segons el programa 

propi de la Cartoteca. 

El percentatge total de fotografies catalogades i classificades corresponent a 

tot el fons és de 58%. 

S'ha projectat la microfilmació del material cartogràfic propietat de la Carto

teca. Sobre aquest punt s'ha recollit informació referent al tema i s'han fet les 

pnmeres proves. 

El mes de setembre el fons fotogràfic es va poder posar a l'abast del públic, 

completant així l'oferta feta el mes de març amb l'obertura al públic del fons 

cartogràfic i bibliogràfic. 

Durant el mes de desembre de 1987 s'incorporà a la Cartoteca amb destí al 

fons fotogràfic una important documentació procedent del Fons EDUARD 

, FONTSERÈ, cedit per la seva filla, senyora MARIA FONTSERÈ. Són bàsicament 

cartes i altres documents personals del meteoròleg. Complementaran el fons 

procedent del Centro Meteorológico y Zonal de Barcelona, ja dipositat a la 

Cartoteca. 

e) Processos de preservació i conservació 

El fons cartogràfic i fotogràfic ha estat objecte d'un tractament especial de pre

servació i conservació. 

A part de tenir en compte les condicions ambientals al màxim que permet el 

local actual, s'han pres les mides següents: 

- Inclusió d'un full de paper especial entre document i document (per a mapes 

antics especialment). 

- Adquisició d'un plàstic especial que permet la transpiració del document (per 

a mapes antics i per a l'arxiu fotogràfic -diapositives, negatius ... -). 

- Aplicació d'un segell sec que alhora que identifica el document com a perta

nyent al centre no el perjudica amb la tinta d'un segell de goma (per a mapes 

en general). 89 
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d) Altres serveis i activitats 
A nivell general d'organització s'ha creat un servei per al control de l'adquisició 
dels llibres i mapes. Aquest servei permet de fer el seguiment d'un títol des del 
moment de la seva proposta d'adquisició fins a l'entrada de la fitxa corresponent 
als catàlegs de la Cartoteca. 

Publicacions 
S'ha projectat la publicació del Full Informatiu de la Cartoteca, que es preveu 
que tingui una periodicitat semestral. En aquest full es donarà raó d'una forma 
esquematitzada de totes les novetats esdevingudes durant aquest període de sis 
mesos . 
Durant aquest any la Cartoteca ha publicat la Guia de la Cartoteca i ha seleccio
nat les imatges del calendari per a 1988, dedicat a La contribució del Chevalier 
de Beaulieu a la Guerra del Segadors (1640-1652). 

Visites a la Cartoteca 
S'han rebut sol· licituds de visites que sempre han estat ateses . Els interessats han 
estat els estudiants del curs de fotogrametria organitzat per l'ICC, persones rela-

90 cionades amb el món bibliotecari i cartotecari, estudiants i altri . 
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5.2. Servei de Desenvolupament i Sistemes 

L'any 1987 ha estat força interessant. En els aspectes més relacionats amb la pro

ducció s'ha consolidat l'ús d'estacions autònomes de treball basades en PC per a la 

digitalització i edició de cartografia digital. Aquestes estacions són absolutament 

compatibles amb els sistemes gràfics centrals de l'Institut i han demostrat ser una 

bona solució cost/rendiment, sobretot per a la digitalització. 

També s'ha començat a treballar en projectes de confecció automàtica de Cartogra

fia Temàtica. Els equips i programes de què es disposa permeten d'automatitzar 

quasi totalment les qüestions d'omplenat d'àrea amb color i sobrecàrregues sempre 

que la informació de base sigui prou estructurada. Per assegurar aquesta premissa 

s'han estudiat i definit estructures adients per a cartografia temàtica, la qual cosa ens 

ha portat a definir, de passada, les especificacions de les bases cartogràfiques 

E 1 :50 000 i E 1 :5 000 amb un criteri d'integració dins de Sistemes d'Informació 

Geogràfica i de possibilitats de generalització d'escales. 

La Secció de Centre de Càlcul ha començat l'emmagatzematge sistemàtic d'infor

mació cartogràfica digital en suport de disc òptic; això representa un notable esforç 

de control i depuració de la informació que, sortosament, s'ha pogut endegar abans 

que el volum d'informació no la fes immanejable. 

Finalment, s'ha integrat un processador vectorial d'alta velocitat de càlcul que per

met augmentar dramàticament la productivitat dins l'àrea de tractament d'imatges 

i cartografia de satèl-lit. A causa de les característiques d'aquest tipus de processa

dors, ha calgut redissenyar i reprogramar alguns dels algorismes més feixucs de càlcul. 

D'un punt de vista de treballs cartogràfics de base, cal destacar el projecte de crea

ció d'una Base de Dades d'Elevacions del Terreny provisional a partir de les dades . 

d'Elevacions del Sistema Gestalt. Aquesta Base de Dades és la precursora de la 

futura Base de Dades d'Elevacions de Catalunya que s'establirà a partir de dades 

altimètriques recollides per restitució fotogramètrica clàssica, la qual s'està definint 

actualment amb criteris basats en la classificació de l'orografia de Catalunya segons 

paràmetres relacionats amb el tipus de relleu. 

També avança la prova pilot prèvia al projecte de densificació de 4rt ordre de Cata

lunya. La prova pilot ha de donar els paràmetres tecnològics i econòmics necessaris 

per endegar l'esforç d'establiment d'una xarxa d'ordre inferior. 

Per una altra part continuen les activitats de difusió de les tasques i tècniques de 

l'Institut mitjançant una notable participació en Seminaris, Congressos i Publica-

cions de tota mena, tant nacionals com internacionals, i amb l'apreciable quantitat 91 
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de Convenis en marxa amb les Universitats catalanes. També cal assenyalar la con
tinuació de la tradicional política de visites de treball d'especialistes de reconeguda 
vàlua en cartografia, els quals ens assessoren sobre temes de la seva competència. 

Com a altres activitats es poden destacar la participació dins les responsabilitats de 
la Comissió d'Informàtica del Departament en l'àrea de la Explotació de l'ordina
dor Departamental i de la coordinació de Sistemes i innovació tecnològica. Com a 
exemple d'aquesta innovació, l'Institut ha trasmès a la Comissió d'Informàtica 
l'avantprojecte de creació d'un Sistema d'Informació Geogràfic Departamental que 
ha elaborat el Servei. 

Finalment, el Servei s'ha organitzat internament en una estructura d'àrees i respon
sabilitats ben definides, que respon més al funcionament real diari que al seu Orga
nigrama. Aquest fet es reflecteix en l'estructura de funcions i àrees d'activitats amb 
que està redactada aquesta memòria. 

5.2.1. Sistemes d'Informació 

L'activitat desenvolupada per la Secció de Sistemes d'Informació durant el període 
gener-desembre de 1987, s'ha reflectit en la realització de projectes i aplicacions, 
amb entitat pròpia per ells mateixos o per al suport a la producció. 

Segons la complexitat i la naturalesa dels projectes, les diferents activitats es poden 
classificar de la següent manera: 

Projectes genèrics de la Secció. 
Projectes realitzats per cadascuna de les àrees d'activitat de la Secció: Sistemes 
Gràfics, Bases de Dades Cartogràfiques, Cartografia Temàtica, Anàlisi i Progra
mació i Dibuix Automàtic (plòters). 
Activitats addicionals: Visites tècniques, Cursos, etc. 

Com a projectes genèrics de la Secció cal destacar els següents: 
- Mecanització del procés de generació del Mapa Geològic de Catalunya E 1:250000: 

A partir d'un disseny inicial realitzat a mà i d'un conjunt d'especificacions s'han 
dissenyat els següents mòduls per a la realització del mapa: 
• Estudi i desenvolupament de l'entorn de digitalització de les bases lineals. 
• Aplicació de mecanismes numèrics especials per a la correcció de deformacions 

en la cartografia de base. 
• Desenvolupament d'un entorn per a la captura, emmagatzemament i tracta-

92 ment d'informació temàtica poligonal: Definició d'una estructura de dades 
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gonal-topològica, que en aquest cas servirà per a la generació d'una base de 

dades geològica. 
• Desenvolupament de l'entorn d'obtenció de sortida color i trama per a sobre

càrregues d'alta qualitat a partir de la base de dad~s geològica. 

- Projecte de Cartografia Aeronàutica Iberia: Del projecte que des de l'any 1986 

s'està desenvolupant per a la companyia Iberia, aquest any s'han realitzat les 

següents activitats: 

• Realització d'una prova pilot consistent en la generació de sis cartes aeronàuti

ques del tipus ÀREA. 

• Definició de noves especificacions per als processos d'entrada i verificació de 

dades a les bases d'informació aeronàutica. 

• Suport tècnic i preparació d'un joc de proves per a l'avaluació de dispositius de 

sortida d'alta qualitat basats en tecnologia làser. 

- Mapes temàtics i Mapa de Pendents E 1:250000 per a la DGPT: A partir de dades 

de la DGPT (valors sobre malla regular de 500 x 500 m) se'ns va encarregar la 

realització, amb sortida d'alta qualitat, dels mapes temàtics de boscos, espais pro

tegits i conreus de regadiu, vinya i olivera. 

- Mapa de pendents. D'aquest encàrrec, durant aquest any s'ha realitzat el següent: 

• Càlcul dels valors de pendent sobre una malla regular de 100 x 100m a partir 

del model digital del terreny de la Defense Mapping Agency (DMA). 

• Desenvolupament de processos per a l'obtenció de sortida gràfica en color 

d'alta qualitat. 
• Desenvolupament d'algorismes per a l'obtenció d'un mapa d'ombres del relleu 

mitjançant l'ús de tons de gris. Combinació d'ombres i pendents per a l'obten

ció d'un mapa de pendents en colors i amb sensació de relleu. 

- Mapa de Catalunya E 1:250000 en relleu: Durant aquest any s'ha estudiat la pos

sibilitat de realització d'un mapa en relleu escala 1 :250 000 mitjançant l'ús de sis

temes assistits per computador. Per aconseguir aquest objectiu s'han realitzat les 

següents tasques: 
Estudi i definició de la seqüència de processos que permeten obtenir un mapa 

en relleu a partir d'un model digital. 

Localització d'una empresa de motlles que utilitzi sistemes de mecanitzat assis

tit per computador i capaç de realitzar motlles de més d'un metre quadrat. 

Realització d'una prova pilot d'una zona de 10 x 20 cm a partir del model digi

'tal del terreny de la DMA. L'avaluació d'aquesta prova ha permès determi~ar 

quin és el material adequat per a la realització del motlle, i també tenir una esti-

mació del cost de la realització d'aquest motlle. 93 
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- Desenvolupament de software per a la restitució fotogramètrica escala 1:5 000 3D 
d'un projecte pilot per a la regió italiana d'Umbria i definició d'una proposta de 
Base Cartogràfica escala 1 :5 000 : Aprofitant el software que s'ha hagut de desen
volupar per al projecte d'Umbria, s'ha definit una base cartogràfica escala 1:5 000 
que contempla els següents objectius: 
• Preparació de la informació per poder obtenir estructures de dades topològi

ques. 
• Possibilitar la generalització d'escala. 
• Independitzar la base cartogràfica de la representació gràfica de sortida. 

Com a conseqüència s'ha definit un format neutre d'intercanvi per a cartografia 
tridimensional a escala 1 :5 000. 

- Mapa de rugositats de Catalunya: A ·partir del model digital del terreny de Cata
lunya s'ha generat un mapa de rugositats (variacions del pendent). S'ha partit 
d'una malla-terreny de 500 x 500 m. 

- Avaluació del software ARC/INFO per a Sistemes d'Informació Geogràfica. 

5.2.1.1. Sistemes Gràfics 
Una de les activitats més importants d'aquesta àrea és la de donar suport a la pro
ducció, especialment a la restitució fotogramètrica. En aquest aspecte s'ha mantin
gut un estret contacte amb l'entorn de producció per detectar i implementar possi
bles millores en el software que actualment està en funcionament per als diferents 
projectes . Així doncs, s'han realitzat modificacions en els següents projectes: 
- Software per a la restitució fotogramètrica a escala 1 :2 000 (3D). 
- Software per a la restitució fotogramètrica a escala 1 :2 000 (2D). 
- Software per a la restitució fotogramètrica a escala 1:1 000 (2D). 
- Software per a la restitució fotogramètrica a escala 1 :1 000 (3D). 
- Software per a la restitució fotogramètrica a escala 1:5 000 (3D). 

Caràtula escala 1:5000 ortofoto. 
- Caràtula escala 1 :25 000 ortofoto. 

També s'ha donat suport a producció en el seguiment dels problemes inherents al 
sistema gràfic tant pel que fa a la resolució immediata d'alguns d'ells com? si s'escau, 
en la transmissió d'aquests al fabricant del sistema. 

Per altra banda l'àrea de gràfics ha participat en projectes genèrics de la Secció i 
també n'ha realitzat alguns de propis: 

Cartografia Urbana per a l'Ajuntament de Bilbao a escala 1:500 i escala 1:1 000. 
94 L'Ajuntament de Bilbao va encarregar la realització de la cartografia del seu 
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terme municipal a escala 1:500 i escala 1:1000. En el primer cas la generació dels 
mapes es fa en tres fases: en la primera es prenen dades mitjançant taquimetria, 
a continuació es completen els fulls per restitució fotogramètrica i finalment es fa 
una edició a partir d'una revisió de camp. Aquest any s'han realitzat les següents 
tasques: 
• Posada en funcionament del producte TDT (Toma de Datos Topograficos) de 

l'Empresa Municipal d'Informàtica SA de Palma de Mallorca. 
• Desenvolupament del software d'adaptació de la informació generada pel TDT 

a les especificacions del projecte. 
• Implementació dels processos d'extracció de fulls a partir dels arxius gràfics 

generats pel TDT. 
• Realització del menú de restitució fotogramètrica. 

Pel que fa a la cartografia escala 1:1000, només hi ha dues fases: una de restitució 
fotogramètrica i una d'edició. Les tasques realitzades han estat : confecció del 
menú de restitució fotogramètrica segons les especificacions del projecte i imple
mentació d'un menú d'edició de la informació restituïda. D'aquest darrer menú 

se n'ha fet una versió sobre VAX i una altra sobre PC. 
- Desenvolupament d'un procés de multiplot per al plòter Gerber, com a suport a 

l'àrea de Dibuix Automàtic, amb el qual s'aconsegueix la generació continuada 
d'un determinat número de plots sense operació. 

- Desenvolupament d'una aplicació per a la generació i manteniment del gràfic 
corresponent a l'estructura de personal. 

- Desenvolupament de software per a la generalització d'escala 1:5 000 (3D) a 
escala 1:10000 (3D) . 

- Desenvolupament, per a Suport Tècnic, d'un mòdul per a la representació gràfi
ca, mitjançant matrius, d'estructures de dades tipus graf. 

- Obtenció d'un model tridimensional de Catalunya (a escala 1 :500000), mitjan
çant perfils, a partir de corbes de nivell. 

- Generació dels marcs corresponents al projecte de cartografia satèl-lit a escala 
1 :25 000 per a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

- Generació del marc i la malla UTM per a la base escala 1 :250 000 de Catalunya. 
- Bases cartogràfiques escala 1:50000. Per a l'obtenció de la base cartogràfica digi-

tal escala 1 :50 000 de Catalunya s'han realitzat les següents activitats: 
• Definició de les especificacions tècniques i d'estructura de dades . 
• Realització de software per a la digitalització sobre PC de les bases a partir del 

MTN E 1 :50 000. 
• Realització i avaluació d'una prova pilot. 

- Desenvolupament de software per a la digitalització del mapa de comunicacions 
i xarxa hidrogràfica de l'Europa Occidental : menú de digitalització i definició i 
execució dels canvis de projecció. 

- Optimització de processos de dibuix automàtic. S'ha desenvolupat software per 95 
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a l'automatització dels processos de definició dels paràmetres de dibuix en pro
jectes que generen producció sistemàtica de dibuixos. 

- Desenvolupament de software gràfic interactiu per a Suport Tècnic per a la realit
zació d'un test ortofoto. 

- Cartografia urbana a escala 1 :2 000 per a la Corporació Metropolitana de Barce
lona. Per a aquest projecte s'han fet dues consideracions bàsiques: per una banda 
s'ha de generar cartografia per la via fotogramètrica, i per una altra s'ha d'aprofi
tar informació ja existent a escala 1 :500. Això ha generat les següents activitats: 
• Definició amb el client de les especificacions tècniques i d'estructura de dades. 
• Desenvolupament del menú de restitució . 
• Desenvolupament de software per a la generalització d'escala 1:500 a escala 

1:2000. 
• Desenvolupament del menú d'edició per a l'adequació a les especificacions de 

la CMB de la informació provinent de l'escala 1:500 per generalització de l'es
cala 1:2 000. Aquest menú s'ha desenvolupat per a l'entorn VAX i també sobre 
PC. En aquest darrer cas ha calgut desenvolupar una aplicació d'adequació de 
la informació provinent de l'entorn PC. 

- Desenvolupament per a Suport Tècnic d'una sortida gràfica dels resultats del 
programa AXF d'aerotriangulació. 

- Desenvolupament d'un menú per a la digitalització d'esquemes de les línies d'au
tobusos (sobre PC). 

- Desenvolupament d'una aplicació gràfica interactiva per a la generació d'índexs 
de vols (sobre PC). 

- Realització d'un mapa de la Molina a escala 1:10000, a partir del mòdul de gene
ralització d'escala 1 :5 000 a escala 1 :10 000. 

- Desenvolupament de software per a la digitalització de cartografia urbana a 
escala 1:500 (sobre PC). 

- Estudi de la representació gràfica d'informació entre dos fusos en la projecció 
UTM. 
Generació de les bases escala 1 :50 000 de Catalunya. Per a cada full del MTN 
E 1:50000 s'han generat processos per a l'obtenció de marcs, contorns dels límits 
municipals i vèrtexs geodèsics. 

- Estudi dels requeriments gràfics de la restitució assistida mitjançant l'ús de PC o 
workstations. D'aquest projecte, el que s'ha fet durant aquest any ha estat estu
diar l'entorn gràfic interactiu regit per la interfície Fortran i els requeriments 
específics de l'entrada gràfica. 

5.2.1.2. Bases de Dades Cartogràfiques 
A més de participar en els projectes genèrics de la Secció, el principal projecte en 
fase de desenvolupament en aquesta àrea és la Base de Dades provisional d'eleva-

96 cians de Catalunya. 



Activitats i producció 

La Base de Dades es genera a partir dels models digitals del terreny provinents del 

Gestalt. El projecte contempla la inserció, manteniment i extracció d'informació 

d'aquesta Base de Dades. Les tasques dutes a terme fins ara són l'anàlisi del projecte 

i definició de l'estructura de dades i el desenvolupament del software d'inserció 

d'un model digital del terreny provinent del Gestalt en la Base de Dades. 

5.2.1.3. Cartografia Temàtica 

Aquesta àrea utilitza corn a suport bàsic de les seves activitats el software gràfic 

Uniras. Aquest software que inicialment residia sobre l'IBM a principis d'aquest 

any ha passat sobre l'estació de treball SUN 3/11 O. Això ha generat les següents 

activitats: 
- Estudi del sistema operatiu Unix (el de l'estació SUN). 

- Posada a punt del software Uniras sobre SUN. 

- Traspàs de les aplicacions desenvolupades sobre l'IBM a l'entorn SUN. 

En aquest entorn hardware/software s'ha realitzat: 

- El mapa de vegetació de Blanes E 1 :50 000. 

- Una aplicació per a la definició interactiva de patrons per al tramat d'àrees. 

- El desenvolupament d'un driver per a la visualització de les imatges obtingudes 

sobre la impressora de color ACTII. 

5.2.1.4. Anàlisi i Programació 

Les activitats d'aquesta àrea se centren bàsicament en donar suport a les altres àrees 

en dos aspectes: 

- Suport informàtic específic: 

• Estudi de la implementació del software gràfic Microstation sobre PC. 

• Estudi del sistema operatiu DOS sobre PC. 

• Estudi de la interfície Fortran del software Microstation. 

• Estudi del software DBIII de gestió de fitxers sobre PC. 

- Suport de desenvolupament en moments de demanda molt forta (incidint espe

cialment en l'àrea de sistemes gràfics). 

Altres activitats: 

- Desenvolupament d'una aplicació per a la gestió del fitxer de municipis de Cata

lunya. 

5.2.1.5. Dibuix Automàtic 

La principal activitat desenvolupada en aquesta àrea ha estat la producció diària de 

dibuixos. 97 
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Altres activitats: 
- Manteniment primari de les taules Kongsberg i Gerber. 

- Posada en marxa del nou traçador Calcomp 1044. Realització de proves. 

- Gestió de la producció de dib4ixos. 

Organització d'events 
Organització conjunta amb la Secció Espanyola d'Eurographics del tutorial Auto

mated Cartography and Geographical Information Systems que va impartir el pro

fessor Robert Barr de la Universitat de Manchester. Va tenir lloc a Barcelona el20 

de novembre. 

Cursos impartits 
- Informàtica Gràfica Aplicada a la Cartografia impartida dintre del CIEIS (Cír

culo para el Intercambio de Experiencias en Ingeniería del Software). Organitzat 

per Fundesco. Va tenir lloc a Madrid el31 de març. 

- Informàtica Gràfica Aplicada a Cartografia impartit dins del curs Introducció a 

la Informàtica Gràfica-Arees d'Aplicació. Organitzat per ATI (Associació de 

Tècnics d'Informàtica Gràfica. Comissió Tècnica d'ATI) en col·laboració amb la 

Secció Espanyola d'Eurographics. Va tenir lloc a Barcelona els dies 24 i 25 de 

novembre. 
- Captura y almacenamiento de datos para cartografía digital impartit en el semi

nari Cartografía asistida por ordenador organitzat per Adamicro dintre del Pro

grama de difusión tecnológica del PEIN de la Dirección General de Electrónica e 

Infórmatica, del Ministerio de Industria y Energía. Va tenir lloc a Madrid el 15 

de desembre. 

Publicacions 
Aplicació de la Informàtica a la Cartografia, per Ramon Masip. Informàtica UB. 

Revista d'Informàtica Universitària. Centre d'Informàtica de la Universitat de Bar

celona. 

Visites a l'ICC 
- Visita del Seminari de Gràfics de la Universitat Politècnica de Catalunya. 20 de 

març. 
- Visita del professor Robert Barr del Departament de Geografia de la Universitat 

de Manchester. 19 de novembre. 
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5.2.2. Centre de Càlcul 

La Secció del Centre de Càlcul té responsabilitats sobre els Negociats de Sistemes 
i Explotació, que a la seva vegada es composen dels grups de treball de: 

- Sistemes. 
- Mètodes i organització. 
- Explotació. 
- Administració i control de dades. 

5.2.2.1. Sistemes 
El grup de sistemes té encarregada la instal-lació de nous productes hardware i soft
ware, el seguiment del funcionament diari de la instal-lació, l'elaboració de les dades 
de rendiment i consum de recursos de la instal-lació i l'avaluació de noves possibi
litats. Entre les feines realitzades durant l'any 1987 podem assenyalar: 
- lnstal-lació d'un nou plòter Calcomp 1044 GT per donar servei de plotting addi

cional a l'entorn lntergraph. Aquest plòter dóna una sortida de bona qualitat en 
bolígraf i s'empra tant com a sortida de check-plots com per a certs productes 
acabats. 
La connexió en sèrie, on-fine, al VAX-11/780 lntergraph. El software lntergraph 
que permet emprar aquest plòter és el PL612. 

- Posada en funcionament d'una estació SUN 3/110 amb 4 Mbytes de memòria 
RAM i 140 Mbytes en disc. Aquesta estació treballa amb el sistema operatiu 
Unix adaptat per SUN i té com a missió treballar de manera autònoma, si bé està 
connectada al sistema Comtal via una connexió Ethernet amb protocol TCP/IP. 
A l'estació SUN s'hi ha incorporat el software Uniras, del qual s'han instal-lat 
vàries versions. Aquest software està destinat principalment a la producció de 
mapes temàtics. 
Inici d'una xarxa tipus Ethernet de cable gruixut. De moment hi són connectats 
el Comtal, l'estació SUN, i dos PC. 
La connexió del Comtal s'ha fet amb una interfície Ethernet Unibus proporcio
nada per la casa Excelan, anomenada Exos 204. Aquesta interfície només permet 
treballar amb protocol TCP/IP del qualla part dels nivells més baixos es processa 
a la mateixa placa. 
La connexió dels PC (Compaq i IBM), s'ha fet mitjançant una tarjeta Etherlink 
de la casa 3COM juntament amb el software TCPterm. 

- Inici d'una segona xarxa tipus Ethernet totalment independent de l'anterior, amb 
cable gruixut propi, per connectar equips lntergraph exclusivament. De moment, 
només hi són connectats el VAX-11/780 i l'estació lntergraph lnterpro-32C. 
En aquest cas el protocol emprat és XNS, versió pròpia d'Intergraph, i tot el 
material de la xarxa és de procedència lntergraph. 

100 - lnstal·lació de l'estació lnterpro-32C, que pot treballar tant com a terminal gràfic 
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intel-ligent del V AX-11/780 Intergraph, com a mode autònom sota el sistema 

operatiu Unix System V. Es connecta a l'Ethernet d'Intergraph. De moment s'ha 

fet servir satisfactòriament a mode d'emulació terminal gràfic Intergraph i només 

darrerament s'han començat a fer proves de funcionament en mode autònom. 

- Aprofundiment del treball amb estacions gràfiques_ basades en ordinadors com

patibles IBM-PC, utilitzant com a hardware: 

• Ordinador Compaq 386. 
• Controladors Wyse-700 (estació monocroma) o Verticom H -16. 

• Monitors Wyse-700 (monocrom) o Mitsubishi (color). Juntament amb un altre 

del t ipus Hèrcules (monocrom) o EGA (color). 

• Processadors matemàtics 80287 o 80387. 

• Taules digitalitzadores Calcomp sèrie 9100 amb Universal Formatter. 

I, com a software, s'ha utilitzat el producte Bentley-Intergraph Microstation per 

PC (release 2.0.5 actualment). 

- Instal·lació i posada en producció d'una nova unitat de cinta per al processador 

Comtal. És una cinta streamer de la casa Cipher, connectada a un controlador 

Unibus de la casa Em.ulex. Les possibilitats d'enregistrament són de 1600 i 6250 

bpi i la velocitat òptima en mode stream és de 100 ips. • 

- Instal·lació de 5 nous discs al VAX 11/780 Intergraph i 2 al Comtal. Tots ells són 

discs de la casa Fujitsu de 337 Mbytes i 16 ms de temps d'accés. 

En el cas del V AX-780 s'han connectat a dos IFP (lnterbus File Process~r) i s'han 

formatat d'acord amb les normes Intergraph. 

En el cas del Comtal s'ha emprat un controlador Unibus Emulex per connectar

los, el qual els presenta al software VMS com dispositius que segueixen l'arqui

tectura Digital MSCP. En aquest cas el format és el propi d'Emulex. 

- Instal·lació i posada en producció d'un sistema de disc òptic de dotze polzades 

subministrat per la casa Emulex, amb suport directe des de la filial anglesa. 

El sistema consta d'un drive òptic Optimem, amb interfície SCSI realitzada per 

Emulex i un controlador SCSI sobre Unibus realitzat també per Emulex. El con

trolador Unibus fa que els discs SCSI que s'hi connectin siguin tractats pel V AX 

com discs de l'arquitectura Digital MSCP (tant si són discs SCSI òptics com 

magnètics). D'un unt de vista del software, un paquet anomenat Worms 11, de 

la casa Perceptics, fa que un disc òptic es tracti des de VMS com un volum amb 

l'estructura típica dels discs magnètics de Digital Files-11, suportant inclús les 

operacions d'esborrat i modificació, impossibles d'entrada en un disc òptic, de 

forma transparent a l'usuari. 

Aquest sistema de disc òptic, per les seves especials característiques de gran den

sitat d'emmagatzemament d'informació i la seva esperada estabilitat en intervals 

de temps grans, està destinat a contenir informació històrica i d'arxiu definitiu. 

- Instal·lació i prova del producte GNA (Geodetic Network Analysis) . A part s'han 

instal-lat noves versions de tots els productes 8.8.2. 

- Instal·lació d'un bastidor de la companyia Telefònica en el qual resideixen tots els 
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moderns, a fi d'optimitzar el cablejat i l'ocupació d'espai per part dels moderns 
cap a l'exterior. 

- InstaHació del sistema operatiu Xenix a un IBM PC A T. Aquest sistema operatiu 
és una versió de l'Unix que s'executa sobre hardware PC AT, conferint-li capa
citats multitasca i multiusuari. El sistema va anar correctament i va ser la base 
sobre la que es va provar un sistema de gestió documental del que es parlarà tot 
seguit. 

- Instal·lació d'una còpia del producte Search per a avaluació, utilitzant com a 
suport un PC AT amb Xenix. Aquest producte, d'àmplia difusió en el món dels 
minis multiusuari, va funcionar correctament en vàries proves que es van fer . 

- InstaHació i prova d'un processador de matrius Mini-Map, de la casa CSPI, con
nectat al processador Comtal via una interfície Unibus subministrada pel mateix 
fabricant . 

- Connexió a l'l.Jnibus del processador Comtal amb una interfície del fabricant, 
s'ha instaHat un nou sistema de procés d'l'IV AS, de la casa I2S, equipat amb un 
monitor de color d'alta resolució . 

- Adquisició, davant del greu problema de la disponibilitat d'espai contigut en els 
discs del sistema Intergraph, d'una còpia del software Rabbit-7 (Dopter), que 
permet reorganitzar un disc sense haver de copiar-lo sencer sobre un altre i sense 
cap perill per a la informació en ell continguda. Aquest software forma part de 
l'entorn habitual de producció fent-se setmanalment una compactació de tots els 
discs de producció gràfica. 

- Ampliació de la memòria RAM disponible al processador Comtal fins al seu 
màxim possible actual, 15 Mbytes. S'ha fet un ajustament dels paràmetres del sis
tema per tal d'utilitzar la memòria addicional existent. 

5.2.2.2. Mètodes i Organització 
La missió d'aquest grup consisteix en preparar estratègies de funcionament que 
permetin un aprofitament òptim dels recursos existents, tant pel que fa a persones 
com pel que fa a màquines. 

En particular, el disseny de la distribució diària d'activitats del Centre de Càlcul, 
temps i moment del dia dedicat a cada tipus de feina, número d'operadors necessari, 
flux de la informació referent als diferents tipus de treball. 

Aquest any, a part de mantenir al dia els manuals d'explotació ja existents, s'ha pre
parat un manual de la cadena· Interfac que converteix arxius Intergraph i els passa 
a l'entorn Moss sobre l'IBM 4381. 

102 La cadena Diniralt de producció d'ortofoto ha experimentat diverses modifica-
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cions, la darrera de les quals ha consistit en permetre el procés simultani de dos tre

balls d'aquest tipus. 

5.2.2.3 . Explotació 

La missió d'aquest grup és mantenir en funcionament els sistemes i atendre els pro

cessos batch i les incidències que produeixi el treball on-fine. Actualment hi ha cinc 

operadors d'ordinadors dedicats a aquesta tasca, distribuïts en dos torns de dia de 

dos operadors cadascun i un torn de nit amb un únic operador. 

Durant l'any s'ha incorporat a les tasques d'explotació la feina associada als nous 

dispositius, bàsicament més disc a tots els ordinadors, V AX 780, Comtal i IBM 

4381. En general el creixement de l'activitat i de les línies de teleprocés, així com 

l'increment dels jobs batch processats ha significat un augment de les feines d'ope

ració. 

5.2.2.4. Administració i Control de Dades 

Una persona ha passat a ocupar-se principalment d'aquesta parcel-la d'administra

ció i control de dades, encara que, a més, s'ocupa de la coordinació del grup d'ex

plotació. 

La tasca principal que ha vingut realitzant és la sistematització de la informació 

corresponent a projectes acabats, coincidint amb el pas d'aquesta informació a un 

suport diferent, el disc òptic. 

Projecte a projecte, començant pels més antics, es van recuperant els arxius de 

dibuix de les cintes on estaven guardats i es van gravant en discs òptics. S'aprofita 

aquest procés per fer una revisió d'aquests arxius, comprovant que les dades asso

ciades siguin bones i completes i que no hi hagi duplicitats ni noms fora de normes. 

La informació alfanumèrica associada als arxius i projectes es guarda emprant una 

nova aplicació dissenyada i posada a punt durant aquest any, que és complementà

ria a la cinto teca i que, a grosso modo, conté els següents tractaments: 

• Alta d'arxius de dibuix. 

• Baixa d'arxius de dibuix especificant el projecte. 

• Modificació de les dades d'un arxiu de dibuix a partir de l'identificador del pro-

jecte al que pertany. 

• Llistat de tot l'arxiu. 

• Llistat de tots els arxius continguts en un volum determinat de disc òptic. 

• Llistats reduïts. 

• Operacions de consulta per pantalla. 103 
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5.23. Procés d'Imatge i Teledetecció 

Les tasques en què s'ha treballat es classifiquen en els tres grups següents: 
- Interpretació d'imatges. 
- Cartografia de satèl·lit. 
- Tractament d'imatges. 

S.2.3.1. Interpretació d'Imatges 
S'ha treballat a partir de diversos convenis i coHaboracions: 
- Conveni amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques per a l'ac

tualizació del mapa d'usos del sòl de Catalunya, a resolució d'1/4 de Km2, a par
tir de dades TM multitemporals, treball de camp i ús intensiu de procés de-dades. 
S'ha començat a treballar sobre la plana de Lleida i és previst cobrir tot el territori 
a l'any 1988. 

- Conveni amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, que tindrà 
S anys de durada, per a l'extensió de l'estudi d'estadístiques agràries dels conreus 
herbacis a totes les comarques amb proporcions significatives d'aquests conreus. 
Aquest any s'han estudiat S comarques: l'Urgell, la Segarra, el Segrià, la Noguera 
i les Garrigues. L'estudi es planteja com una combinació de l'estudi de camp 
sobre una mostra de segments estratificada i una anàlisi de les dades de teledetec
ció que, aquest any, han estat dues imatges multitemporals del sensor Thematic 
Mapper del LANDSAT-S. 

- Estudi (començat el 1986 ), juntament amb el Departament d'Agricultura, Rama
deria i Pesca sobre l'actualització dels inventaris de cítrics i fruiters a Tarragona 
amb dades Thematic Mapper del LANDSAT-S. 

- Continuació de la coHaboració amb el Departament de Geomorfologia de la 
Universitat de Barcelona, per estudiar imatges de satèl·lit centrades a la finestra 
de l'infraroig tèrmic de l'espectre electromagnètic, amb l'objectiu d'analitzar 
l'adequació d'aquestes imatges per a la geomorfologia. Les dades estudiades han 
estat les proporcionades pel satèl·lit HCMM. També s'han iniciat estudis de 
fotointerpretació d'imatges de radar per cartografiar alineaments sobre l'àrea del 

' Montseny. 
- Inici de l'estudi, juntament amb el Departament de Microbiologia de la Univer

sitat de Barcelona, de les correlacions entre les imatges TM i dades de camp ocea
nogràfiques sobre el litoral de Barcelona. 

- Anàlisi, juntament amb el Departament de Botànica de la Universitat de Barcelo
na, de les imatges multispectrals TM per fer classificacions d'espais forestals de 
l'àrea del Montseny. 

- Anàlisi, juntament amb el Departament de Geografia Física de la Universitat de 
104 Barcelona, de l'illa de calor de la ciutat de Barcelona. Els resultats no foren els 
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esperats a causa de la diferència d'horaris entre la captació de la imatge i les mesu
res de temperatura al sòl. 

5.2.3.2. Cartografia de Satèl-lit 
Els projectes de treball principals han estat: 
- Realització dels 8 fulls escala 1 :250 000 de la Comunidad Autónoma de Castilla 

y León a partir de dades TM. Aquí s'ha emprat la metodologia ja desenvolupada 
en la realització de la sèrie E 1:100000 de Catalunya: realització de proves per 
escollir les bandes a emprar i la combinació de colors, correcció geomètrica de les 
dades, mosaic, millora de contrast, expansió de radiometria tenint en compte el 
lligam entre fulls, i edició dels resultats. 105 
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- Realització dels fulls E 1 :250 000 i E 1 :500 000 de Catalunya a partir de dades 

Thematic Mapper del satèl-lit LANDSAT-5, utilitzant la metodologia coneguda 

i les dades utilitzades en el projecte fals-color E 1:100000. En aquest cas s'ha 

estat més estricte en l'ensamblatge de les peces del mapa, per eliminar problemes 

de costura. 

5.2.3.3. Tractament d'Imatges 
Cal destacar el treball realitzat en els cinc projectes següents: 

- Estudi i posada a punt del procés de rectificació digital d'imatges de satèl-lit fent 

ús del Model Numèric del Terreny. El mètode postula un model de deformació 

de la imatge que té en compte paràmetres de l'òrbita del satèl·lit i d'orientació del 

sensor en prendre la imatge, així com de la zona que s?està observant. Aquests 

paràmetres s'ajusten a partir de les dades conegudes d'una sèrie de punts que 

s'observen a la imatge i sobre els mapes. Per ara es treballa amb les dades proveï

des pel sensor HRV del satèl-lit SPOT. Els errors calculats sobre una zona de 

prova situada al voltant de Barcelona han estat de 1 O m RMS, cosa que fa pensar 

en la realització de cartografia escala 1:50000 a partir d'aquestes dades. 

- Proves de combinació de dades de sensors de diferents resolucions per tal de 

combinar el color d'un amb la resolució espacial de l'altre. En concret s'ha inten

tat fer combinacions de SPOT Multispectrals, SPOT Pancromàtic i Thematic 

Mapper, SPOT Pancromàtic amb l'objectiu de fer mapes fals-color a escala 

1:50 000. Els resultats de SPOT Panco + TM han estat molt pobres a causa de 

probablement la diferència de resolucions i a la diferència de dates d'adquisició. 

Pel contrari, la combinació SPOT Pancro + SPOT Multispectral ha resultat 

força bona. Els dos mètodes provats per fer aquestes combinacions han estat: 

• Realització de components principals de les bandes de color, substitució del 

primer component per la imatge d'alta resolució i inversió de la funció lineal 

que construeix els components principals. 

• Recerca de la transformada HSL de les bandes de color, substitució de la banda 

de lluminositat per la imatge d'alta resolució i aplicació de la funció de retorn 

a les bandes originals. 
Incorporació al sistema de procés de dades d'un Processador de Matrius, que 

permet accelerar de manera considerable el tractamènt d'imatges, una impressora 

de color per a la realizació de proves ràpides de color i un nou sistema de procés 

d'imatges liS-IV AS d'alta resolució. Això ha implicat una forta tasca de modifi

cació del software existent i l'adaptació a les noves facilitats. 

- Desenvolupament d'algorismes per a combinar imatges digitals i Models Numè

rics del Terreny per tal de realitzar perspectives isomètriques. Els resultats s'han 

demostrat molt útils en la interpretació geomorfològica. 

106 - Continuació del treball en la posada a punt d'eines de mosaic digital d'ortofotos 
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provinents de diferents fonts: 
• Dos trossos d'ortofoto de terra provinents de passades diferents. 
• Un tros d'ortofoto de terra i una foto de mar. 

Cursos impartits 
- Curs organitzat per la Consejería de Obras Públicas de la junta de Castilla y 

León a Valladolid els dies 28 i 29 de maig de 1987 sobre La aplicación de la Tele
detección a la Ordenación del Territorio, impartit per R. Arbiol i J. Romeu. 

- Curs organitzat per la Universitat Politècnica de València a València els dies 23 
i 24 de març de 1987 sobre La aplicación de la Teledetección a la Ordenación del 
Territorio, impartit per R. Arbiol i J. Romeu. 

- Curs organitzat per la Caixa de Pensions els dies 12 a 31 de març de 1987, amb 
el títol Mirar des de l'espai: la teledetecció, impartit per R. Arbiol, V. Palà, J. 
Romeu i O. Viñas. 

Publicacions 
- Detection o f forest fires in Catalonia from TM image s R. Arbiol, J. Romeu, O. 

Viñas. Earth Observation Quarterly núm. 17, març 1987. 
- Detecció i avaluació de les superfícies forestals cremades durant l'any 1984 a 

Catalunya, mitjantçant tècntques de teledetecció R. Arbiol, J. Romeu, O. Viñas. 
Revista Catalana de Geografia núm. 4, març 1987. 

Contribucions a Congressos 
- Generación de ortofotos E 1:50000 rectificando una imagen SPOT con un DTM 

V. Palà, R. Arbiol. li Reunión del Grupo de Trabajo en Teledetección, València, 
desembre 1987. 

- Estadísticas agrarias de cultivos herbaceos mezclando trabajo de campo y telede
tección J. Romeu, O. Viñas, R. Arbiol. li Reunión del Grupo de Trabajo en Tele
detección, València, desembre 1987. 

- Experiences with Gestalt DTM for Digital Ortophoto Generation R. Arbiol, I. 
Colomina, J. Torres. ASPRS-ACSM Convention, Baltimore, març 1987. 

- A system concept for digital ortophoto generation R. Arbiol, I. Colomína, J. 
Torres. lntercommission Conference on Fast Processing of Photogrammetric 
Data, Interlaken, juny 1987. 

5.2.4 . Suport Tècnic 

En la relació d'activitats, a més dels àmbits ja tradicionals d'actuació del Negociat 
se n'inclou un de nou, Suport, que en els darrers anys s'ha anat consolidant i que 
s'ocupa dels aspectes informàtics de la implantació de les rutines i programes de 107 
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càlcul desenvolupats per la resta de membres del Negociat. A més dels projectes 

en què el Negociat treballa, les realitzacions d'aquest any s'agrupen en les àrees 

de Fotogrametria, Geodèsia, Models Digitals del Terreny i Suport. 

S'ha de dir que si bé en general les activitats de cada àmbit han estat desenvolupa

des pels membres que hi són assignats, hi ha un cert grau d'interdisciplinarietat 

que fa que la correspondència àmbit-personal no sigui absolutament unívoca. 

Això cal tenir-ho present en la imputació de tasques realitzades. 

5.2.4.1. Fotogrametria 
Les tasques principals dutes a terme són les següents: 

- Desenvolupament, com a ampliació del sistema de càlcul fotogramètric del pro

grama de triangulació aèria AFO, d'una rutina general de correcció d'errors site

màtics de les imatges de les cambres mètriques (distorsions de la cambra, refrac

ció fotogramètrica, curvatura terrestre i paràmetres d'autocalibració). També 

s'ha programat una rutina per a efectuar orientacions internes amb les variants 

habituals (tran~formacions ortogonal, de semblança, afí i projectiva). 

- Codificació de les extensions del programa AFO: 

• Generació de missatges d'error del programa AFO així com millora del mateix 

programa (comportament intel-ligent en els cas.os d'error). 

• Càlcul de les matrius de variances-covariances dels punts objecte i centres de 

projecció. 
- Col-laboració amb l'àmbit de Suport per a l'ampliació del programa AXF de pre

sentació gràfica dels resultats dels ajustaments de xarxes, per tal de dibuixar les 

el·lipses d'errors. 
- Participació en el projecte Rectificació digital d'imatges. 

- Millora del programa Patoaf per a la generació d'aproximacions inicials pel pro-

grama AFO. 
- Participació en el projecte Prova pilot de densificació de 4rt ordre. 

- Ajustament de diferents blocs de triangulació aèria. 

- Investigacions sobre la possibilitat d'efectuar aerotriangulacions sense punts de 

control mitjançant l'ús de receptors GPS a l'avió fotogramètric. 

- Definició de formats i estàndards pels arxius de coordenades de punts (tant pels 

calculs fotogramètrics com geodèsics) i programació de les rutines de lectura 

corresponents. 
- Tasques de suport miscel·lànies (consultes, etc.) 

- Formació: Una part important dels temes en què s'ha treballat tracten de la 

determinació de coordenades de punts en xarxes fotogramètriques i, com a tals, 

s'han englobat en l'apartat de Geodèsia al punt d'Anàlisi de Xarxes. A més, s'ha 

estudiat: 
108 • Inversió de matrius disperses. 
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• Teoria d'ajustaments de mínims quadrats. 

• Models de propagació de l'error en la triangulació aèria i en la restitució foto

gramètrica. 

5.2.4.2. Geodèsia 
Els projectes que s'indiquen a continuació són els principals en què s'ha treballat 

durant l'any 1987: 
- Avaluació del paquet Intergraph GNA (Geodetic Network Analysis). 

- CoHaboració amb l'àmbit de Suport en el manteniment de l'aplicació TALL. 

- Definició dels talls per a cartografia a escales 1:100 000, 1:200000 i de les caràtules. 

- Participació en el projecte Prova pilot de densificació de 4rt ordre. 

- Compensació de la xarxa geodèsica de la CMB i simulacions sobre la xarxa geo-

dèsica de 3er ordre de Barcelona amb punts fixos de 1er i 2on ordre i pel mètode 

de trilateració. 
- Seguiment dels treballs de creació de la xarxa geodèsica d'ordre inferior a Tarra

gona, Girona i Lleida. 
- Tasques de suport general (consultes, peticions de dades de la xarxa geodèsica i 

altres qüestions puntuals). 
- Formació: La geodèsia és l'àrea d'activitats del Negociat en què s'ha pogut dedi

car -amb diferència- més temps a la formació. A molt grans trets, s'ha treballat 

en: 
Anàlisi de xarxes (models estadístics lineals, precisió i exactitud, fiabilitat i 

detecció d'errors grollers i sistemàtics). 

Densificació de xarxes (xarxes de dues dimensions i de tres dimensions, i dife

rents models matemàtics). 
GPS (Sistema de Posicionament Global via satèl·lits). 

Problema de contorn de la Geodèsia Física (problema de contorn de tipus 

eHíptic i la seva aplicació a la determinació de la figura de la Terra, el camp de 

gravetat terrestre, mètodes gravimètrics, sistemes d'altituds i introducció als 

mètodes astrogeodèsics). 

5.2.4.3. Models Digitals del Terreny 

És de destacar, en aquest àmbit, l'inici del projecte de classificació del terreny de 

Catalunya, que permetrà definir les característiques de densitat de les Bases de 

Dades altimètriques futures del territori. Això, però, es tracta en l'apartat de pro

jectes. 

Per tal d'aprofitar el model digital de la Defense Map Agency, s'han hagut d'es

cnure nous programes: 
• Interpolació bilineal d'alçades. 109 
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• Anàlisi de les diferències entre els punts de test i les dades de la DMA. 
• Càlcul de la transformació entre els sistemes de referència Internacional (o Hay

ford) i el WGS-72. 

Dins el marc del projecte Diniralt (generació d'ortofoto digital) s'ha desenvolupat 
una nova cadena capaç d'efectuar el mosaic d'ortofotos i de tractar el cas d'ortofo
tos de la costa. També s'han dissenyat i s'han realitzat tests per a la determinació 
empírica dels paràmetres de desplaçament de la transformació que relaciona la 
imatge i el MDT del GPM-IV. 

S'ha participat en els projectes de rectificació digital d'imatges i en el projecte de la 
base de dades altimètrica de Catalunya. 

En l'aspecte de la formació, s'ha treballat, essencialment, en dues direccions 
• Temes d'estadística. 
• Anàlisi de Fourier. 

El primer dels temes té a veure amb el control de qualitat dels models digitals (estima
ció i anàlisi de l'error) i el segon és la base teòrica per a la classificació del terreny. 

5.2.4.4. Suport 
Els projectes principals en què s'ha treballat són: 
- Escriptura o modificació dels següents programes: 

• PERTOB, PERTIM, PERTOR: Pertorbació d'observacions i pseudo-obser
vacions de blocs fotogramètrics amb un generador de vectors aleatoris que 
segueix una llei normal multivariada. 

• GRAFS: Representació simbòlica de matrius disperses simètriques. 
• CONV: Generació d'un arxiu de dades contenint tots els punts d'un MDT. 
• BKIM: Transformació d'arxius obtinguts via AC-1 en arxius tractables per 

l'aplicació AFO, amb possibilitat de fer algunes correccions de les obse"rvacions. 
• AXF: Incorporació al dibuix de sortida de les êHipses d'error. 
• AFOCON: Programa per a determinar la part connexa del graf amb ·què treba

lla l'AFO. 

- Manteniment de l'aplicació TALL: 
• Incorporació del tractament de coordenades negatives. 
• Incorporació de l'opció de no simplificació de contorns. 
• Correcció del software corresponent al càlcul de la data per a les dades magnè

tiques. 
110 • Nou software per al tractament de fulls escala 1:100000. 
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• Visualització per pantalla dels identificadors absolut i relatiu dels fulls (pendent 
d'instal·lació). 

• Tractament de contorns de línia -contorns oberts- (pendent d'instal·lació). 
• Incorporació d'una nova subrutina per a la generació d'arxius d'identificadors 

de talls estàndard des d'un programa d'usuari (pençlent d'instaHació). 
- InstaHació i prova del sistema de procés de textos TEX i el corresponent conjunt 

de macros LA TEX. 

Projectes 
- Base de Dades Altimètrica provisional de Catalunya: A més de definir les carate

rístiques geomètriques de la base de dades d'elevacions del terreny s'han hagut de 
reescriure programes de tractament dels MDT generats pel GPM-IV. Són els 
programes de RAMPES (suavització de discontinuïtats) i el programa de convo
lució adaptativa, que milloren el rendiment de les versions antigues . 
També s'han escrit nous programes per a la realització de mosaics . 

- Classificació del terreny de Catalunya: L'objecte de la classificació del terreny és 
la determinació de l'espaiat òptim entre punts en funció del tipus de relleu per 
poder modelitzar la superfície topogràfica de Catalunya amb un error menor d'1 
metre (1-sigma). La classificació del terreny es basa en l'anàlisi de l'espectre i/o 
del variograma de perfils densos de zones representatives. 
Fins ara s'han cobert les següents etapes: 
• Adaptació dels programes cedits pel Prof. P . Frederiksen d'anàlisi de l'espectre 

d'un perfil, d'anàlisi del variograma i de dibuix de perfils (Calcomp). 
• Realització dels primers tests de prova a les zones de Lleida, Núria, Estany 

Gento i Vic. 
- Prova pilot de densificació de 4rt ordre: L'objectiu d'aquest projecte és la com

paració de tres alternatives de densificació de les xarxes geodèsiques de Catalun
ya. S'ha escollit una àrea d'uns 18 x 12 km dins l'àrea de proves de l'Institut en 
què es realitzarà una densificació geodèsica usant els mètodes de la Geodèsia con
vencional (triangulació i trilateració), Fotogrametria de precisió (ajustament de 
feixos amb autocalibració) i Geodèsia de satèl·lits (GPS) . 
Ja s'han cobert les següents etapes: 
• Predissenys de les xarxes geodèsica i fotogramètrica. 
• Simulacions a partir dels predissenys anteriors. 
• Disseny de les fitxes de visita i construcció de vèrtexs geodèsics de 4rt ordre. 
• Dues sortides de reconeixement de camp. 
• Compensació local en l'àrea de la prova pilot de la xarxa d'ordre inferior. 
• Redacció dels documents: Plec de condicions tècniques de reconeixement del 

terreny, plec de condicions tècniques per a la ubicació de senyals geodèsics de 
vèrtexs, senyalització fotogramètrica per a la determinació de coordenades amb 
precisió, i plec de condicions tècniques per a la senyalització fotogramètrica. 111 
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- Rectificació Digital d'Imatges: S'ha col·laborat amb el Negociat de Teledetecció 
i Procés d'Imatge en aquest projecte. Les activitats han estat vertebrades per la 
preparació de l'article A system concept for Digital Orthophoto Generation i la 
redacció d'un primer esborrany d'especificacions tècniques per al disseny d'una 
estació fotogramètrica digital per a la producció d'ortofotos. Tot plegat ha supo
sat el següent: 
• Definició del concepte d'estació fotogramètrica digital per a ortofoto. 
• Validació de components del concepte. 
• Desenvolupament del model i codificació de la rutina per a la predicció de 

l'error (simulació) de l' ortofoto. 
• Estudi de la generació d'ortofotos estereoscòpiques. 
• Anàlisi i avaluació del GPM-IV com a digitalitzador. 
• Realització de tests ~'exactitud de l'ortofoto digital. 
• Rutina d'interpolació d'elevacions a partir de MDT. 

Organització de conferències 
L'organització 4e conferències es considera una tasca de divulgació de coneixe
ments i tècniques del Negociat envers l'Institut i, alhora, de l'Institut envers el 
col·lectiu tècnic i científic que treballa en els temes que ens són propis. 

Cicle de Conferències a càrrec del Prof. H. Ebner 
Amb motiu de la visita tècnica que el Prof. H. Ebner efectuà a l'ICC, durant la qual 
es mantingueren discussions que cobriren els aspectes de la fotogrametria i els 
MDT en què el nostre Negociat treballa, foren donades pel professor les dues con
ferències: 
- Digital terrain models: new developments and future possibilities, el27.10.87, als 

locals de l'Escola de Fotogrametria. 
- Combined paint determinationusing classical and digital image data, el29.10.87 

als mateixos locals. 

Conferència a càrrec del Prof. P. Frederiksen 
Igualment, amb motiu de la visita del Prof. P. Frederiksen efectuada a l'ICC del 
16.10.87 al20.10.87 en el marc del projecte de Classificació del Terreny de Catalu
nya, es va organitzar la conferència: 
- Accuracy Prediction and Terrain Classification, el 19.11.87, també als locals de 

l'Escola de Fotogrametria. 

Publicacions 
- La Generació de talls geodèsics en la Cartografia de. Catalunya per a escales 

1 :50 000 i més grans. M. Macau i I. Colo mina, Revista Catalana de Geografia 
112 Núm. 5, juliol1987, Volum Il. 
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Contribucions a Congressos 
- Experiences with Gestalt DT M for Digital Orthophoto Generation. R. Arbiol, 

I. Colomina i J. Torres. Presentat a la convenció anual conjunta de la American 

Society of Photogrammetry i American Congress on Surveying and Mapping, 
celebrat a Baltimore (EUA) del30.3.87 al3.4.87. És_ publicat a les actes del Con
grés. 

- A system concept for Digital Orthophoto Generation. R. Arbiol, I. Colomina i 
J. Torres. Presentat a la Intercomission Conference on Fast Processing of Photo
grammetric Data, celebrat a lnterlaken (Suïssa) del 2.6.87 al 4.6.87. 

Visites a l'ICC 
- Prof. Miguel Sevilla, Catedràtic de Geodèsia de la Facultat de Matemàtiques de 

la Universidad Complutense de Madrid, ellS de juny. 
- Armin Runge, Ajudant a la Càtedra de Fotogrametria del Institut für Geodaesie 

und Photogrammetrie de l'ETH-Zuric, el16 de setembre. 
- Prof. H. Ebner, Catedràtic de Fotogrametria de la Universitat Politècnica de 

Munic, del 26.10.87 al 30.1 0.87. 
- Prof. P. Frederiksen de la Universitat Politècnica de Dinamarca (Lyngby), del 

16.11.87 al21.11.87. 
- Joel Daehler, Ajudant a la Càtedra de Fotogrametria de l'Institut für Geodaesie 

und Photogrammetrie de l'ETH-Zuric, el17 de desembre. . 

5.3. Servei de Producció Cartogràfica 

El1987 ha estat l'any de la consolidació de les estructures productives. El desenvo
lupament del Servei a partir de la normalització de competències de les Seccions de 
Geodèsia, Fotogrametria i Edició Cartogràfica ha permès, d'una banda, un gran 
dinamisme en les àrees de treball ja estructurades l'any 1985, i d'una altra, mantenir 
i en molis casos augmentar les cotes de producció assolides l'any 1986. El funciona
ment del Servei, doncs, s'ha fonamentat en les àrees següents: Fotogrametria Ana
lògica (urbana, vial i territorial) i Edició Digital, dins de la Secció de Fotogrametria; 
Aerotriangulació (Fotogrametria Analítica), Fotogrametria Terrestre (Fotograme
tria Analítica), Vols i Ortofotogrametria dins de la Secció de Geodèsia; i, finalment, 
Anàlisi Geotoponímica, Estudis i Publicacions, Gestió, Fotocomposició, Impres
sió, Laboratori Fotocartogràfic, Registre Cartogràfic i Toponímia dins de la Secció 

d'Edició Cartogràfica. 

Així, la Secció de Fotogrametria ha realitzat un extraordinari augment de produc
ció, prop del 400%, en els aixecaments a escala 1 :5 000 3-D en àrees d'arreu de 
Catalunya amb un total de 160000 ha realitzades. D'altra banda, s'ha donat abast 
als compromisos que suposen projectes com 1'1 :500 de Barcelona (projecte que s'ha 113 
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acabat pel que fa a la fase I), 1'1 :2 000 de la desapareguda Corporació Metropolita
na, 1'1 :500 i 1'1 :1 000 de Bilbao, que sumats a la resta de projectes més petits donen 
uns totals de més de 3 000 ha a escala 1 :500, unes 7 300 ha a escala 1 :1 000 i més de 
S 000 ha a escala 1 :2 000, xifres que, per altra banda, són molt semblants a l'any 
anterior. En conjunt, per a totes les escales la producció s'ha incrementat en un 
117% respecte de l'any 1986. 

Dins de les tasques de la Secció de Geodèsia, cal remarcar en primer lloc els 64 tre
balls realitzats pel Negociat de Vols, que han permès de subministrar els fotogra
mes necessaris per dur a terme els diferents projectes de l'ICC. Però, sens dubte, el 
fet més important ha estat l'adquisició de l'avió reactor Cessna Citation I-501, ja 
que ha possibilitat que l'ICC, per primera vegada, iniciï amb mitjans propis vols a 
gran altura. Aquest tipus de vols, junt amb l'ús d'emulsions de més alta definició, 
permet d'obtenir la informació bàsica per a la cartografia a uns preus molt reduïts 
i en uns temps molt menors, també, respecte dels tradicionaJs. En aquest sentit, 
abans de la compra del citat reactor s'obtingué una comanda per part de la Comu
nitat Autònoma de Castella i Lleó i per part de l'IGN de sengles contractes que 
permeteren, a priòri, la compra de l'aparelL Pel que fa a la Fotogrametria Analítica, 
aquesta s'ha centrat principalment en l'aerotriangulació dels diversos projectes de 
l'I CC. Els resultats aconseguits parlen per ells mateixos: 4192 models realitzats 
aquest any en front dels 1982 realitzats a l'any 1987; d'aquests models, 2540 han 
estat aero triangulats per a la realització del projecte ortofoto E 1 :5 000 projecte, 
que, com estava previst, s'està duent satisfactòriament a terme. 

Quant a la Secció d'Edició Cartogràfica, aquesta aglutina, sens dubte, un dels con
junts d'àrees bàsiques de producció de l'Institut. En efecte, a través dels seus res
pectius Negociats, s'ha realitzat una tasca continuada que ha permès de complir 
amb les altes fites fixades a principis d'any. Així, el Negociat de Gestió de Carto
grafies Bàsiques, amb la publicació de la sèrie d'Imatge Satèl·lit a escala 1:100000, ha 
tancat la primera sèrie cartogràfica realitzada al nostre país . D'altra banda, ha realit
zat l'anàlisi geotoponímica de 1281 ortos, 816 dels quals han estat publicats; amb 
aquestes xifres s'ha continuat complint l'objectiu de produir 96 ortos mensuals. Els 
darrers fets remarcables són el començament dels projectes 1:5 000 MT, l'ortofoto
mapa 1:50 000 i la publicació de 41 ortofotomapes 1:25 000. Pel que fa a les àrees 
d'Estudis i Publicacions, Registre Cartogràfic i Toponímia, s'ha d'assenyalar també 
el considerable augment en totes les tasques. Així, l'àrea de Toponímia ha recollit 
més de 200000 topònims, a més de continuar complint les previsions programades 
de correcció dels fulls del MTN a escala 1 :25 000 que edita l'Instituta Geografico 
Nacional (IGN); l'àrea de Registre Cartogràfic ha acabat el recull de l'Inventari 
Cartogràfic de Catalunya, tasca que ha propiciat la publicació d'11 volums comar
cals; Estudis i Publicacions és una altra àrea en la que, amb la publicació de més de 

114 vint títols, ha augmentat de forma considerable la seva producció. 
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Les tasques realitzades pel Negociat de Realització Cartogràfica durant l'any 1987, 
han estat notablement diversificades i han suposat, en la majoria dels casos, un 
increment important en la producció. L'àrea de Fotocomposició ha dut a terme els 
treballs relacionats amb les publicacions cartogràfiques i bibliogràfiques de l'ICC i 
també ha treballat en encàrrecs externs. Cal destacar la. tasca realitzada per al pro
jecte Ortofotomapa E 1 :5 000, del qual s'han tractat més de 1300 arxius informà
tics. L'àrea d'Impressió no sols s'ha dedicat a la impressió de publicacions i a l'abas
tament de paper d'oficina, sinó que també ha realitzat les proves d'impremta prè
vies a la publicació de tots els documents . Durant aquest any la impremta de l'ICC 
s'ha traslladat a un nou local. Pel que fa al Laboratori Fotocartogràfic, s'ha de des
tacar l'augment considerable que s'ha experimentat tant en els treballs fotogràfics 
com en els de fotomecànica. En aquest sentit, s'ha d'indicar que s'han realitzat un 
56% més de positius en paper, un 39% més de positius en pel·lícula i un 14% més 
d'ampliacions en paper qqe l'any anterior. Durant el 1987 s'ha iniciat una altra tasca, 
la realització de proves ràpides de color per mitjans fotomecànics, que permet tenir 
una idea molt precisa dels resultats finals abans d'haver acabat els processos d'edició. 

Així doncs, per al Servei de Producció Cartogràfica, l'any 1987 no solament s'han 
mantingut els nivells de producció de l'any anterior, ans s'han incrementat en molts 
casos, al mateix temps que es consolidaven en d'altres. A continuació es detalla la 
tasca realitzada en els diferents projectes en què s'ha treballat. 

5.3.1. Fotogrametria 

Les tasques realitzades s'agrupen en: 
- Fotogrametria analògica 
- Edició digital 

5.3.1.1. Fotogrametria Analògica 
En línies generals les activitats en aquesta àrea han estat molt semblants a les de 

l'any anterior. 

Tot i que no s'han aconseguit els augments esperats a la plantilla d'operadors, pot 
dir-se que els equips en actiu han millorat el seu rendiment, amb la qual cosa les 
xifres de producció, malgrat algunes baixes que s'han produït, s'han mantingut en 

valors anàlegs. 

Els usuaris principals continuen sent les diferents Direccions Generals del Departa-
ment de Política Territorial i Obres Públiques: Direcció General de Carreteres, 115 
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Direcció General d'Urbanisme, Direcció. General de Ports i Costes, Direcció 
General d'Obres Hidràuliques, a més d'altres usuaris amb projectes específics. 

Els projectes principals en què s'ha treballat són els següents: 
- Plànol escala 1 :500 de la Ciutat de Barcelona. Durant el període corresponent a 

l'any 1987 s'ha acabat el projecte, excepte alguna petita ampliació, pel que fa a la 
Fase I. S'ha deixat per a més endavant la Fase li, que comprèn tot el mobiliari 
urbà, a més de completar les zones no restituïdes per manca de visibilitat mitjan
çant aixecaments taquimètrics parcials. 

- Corporació Metropolitana de Barcelona. Aixecament a escala 1 :2 000 de gran 
part de l'àmbit que cobria l'antiga CMB. Aquest plànol, que cobreix 9450 ha, té 
unes especificacions molt rigoroses. Prova d'això és que el vol és a escala 1 :5 000, 
que és l'apropiada per a restituir plànols a escala 1:1000, i la seva equidistància 
és d'1 m. Donada la gran facilitat amb què s'identifiquen les ima,tges, es represen
ten gran quantitat de detalls, fins i tot aquells que no s'aprecien, ja que en roman
dre ocults es capturen mitjançant recorreguts de camp amb la finalitat d'obtenir 
plànols ~olt c~mplets i que contenen els mateixos detalls d'un plànol a escala 
ma¡or. 
L'aixecament, com tots els de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, s'elabora a tra
vés de restitució assistida per ordinador, amb la qual cosa s'aconseguirà un pro
ducte digital de gran qualitat i susceptible, en el futur, de poder ésser actualitzat 
de forma automàtica, amb l'única operació de substituir les àrees antiquades per 
les noves informacions. 

- Centre de Gestió i Cooperació Tributària de Tarragona. Aixecament dels nuclis 
urbans i de les zones urbanitzades de vuit municipis a escala 1 :500 i a escala 
1:1 000 i aixecament a escala 1 :5 000 d'onze termes municipals complets. 
Tots aquests plànols s'han complementat amb meticuloses revisions de camp i amb 
les consegüents operacions d'edició digital per a incorporar tots els detalls omesos 
a la fase de restitució o ocults per ombres, arbrat o per projeccions. S'ha realitzat la 
recollida de topònims, de les xarxes de transport elèctric i de les voreres. 
S'ha previst acabar aquest treball durant l'any 1988. 

- Terme Municipal de Bilbao. Creació de cartografia escala 1:500 i escala 1:1000. 
El plànol a escala 1:500 es resol pel procediment d'aixecar amb taquimetria elec
trònica l'estructura viària, voreres, façanes i tots aquells elements que hagin d'és
ser situats amb gran precisió i que presenten dificultats per a l'observació de 

· l'operador per manca de visió estereoscòpica. Per exemple, l'ocultació de la línia 
de façana pels ràfecs o per projeccions. 
Un cop processada la informació obtinguda amb les dades preses al terreny, es 
generaran els corresponents arxius que, posteriorment, seran completats per 
fotogrametria amb les línies dels interiors de les illes de cases, de difícil accés per 

116 .als equips de topografia. 
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LASTELLNOU DE BAGES 
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A la darrera fase de revisió de camp es recolliran tots els elements del mobiliari 

urbà per a introduir-los, mitjançant edició, amb les estacions gràfiques. 

- Aixecaments a escala 1 :5 000 a 3D de tot el territori de Catalunya. Aquest és, 

realment, un projecte molt ambiciós, però, per descomptat,importantíssim i 

imprescindible per a cobrir les necessitats que els seus múltiples usos poden satis

fer davant una demanda generalitzada. Es tracta, veritablement, d'un projecte 

institucional al qual no s'hauria de renunciar. 
Es comptava amb la cobertura corresponent al territori de Barcelona, aixecat en 

el seu moment per la Diputació Provincial i, únicament, amb sortida gràfica 

sobre suport de paper. Aquests plànols contenen greus deficiències, són anti

quats i no responen als requeriments tècnics actuals; per tant, caldrà repetir-los. 

En aquests moments ja · s'ha realitzat gran part del territori amb vol adequat i 

dotat del corresponent recolzament de camp preparat per a aerotriangulació. Per 

tant, podria acometre's la restitució de grans àrees. Prova de tot això és que 

durant aquest any s'han aixecat 160000 ha corresponents al projecte E 1:5000 3D 

esmentat, per a poder atendre, en part, les peticions contínues existents d'aquest 

tipus de cartografia. 
Tot i suposant un augment del400% so~re la producció de l'any anterior, sabem 

que durant els propers anys hauríem d'.obtenir increments superiors per a poder 

equilibrar la gran demanda existent d'aquest tipus de cartografia. 117 
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El resum de les produccions obtingudes a les diferents escales és la que es detalla 
a continuació: 

Escala Projecte Hectàrees 

1:500 Miravet 30 
1:500 Barcelona 1985,5 
1:500 Benissanet 28 
1:500 l'Aldea 77 
1:500 la Pobla de Montornès 26 
1:500 Móra d'Ebre 74 
1:500 la Palma d'Ebre 42 
1:500 Flix 212 
1:500 Castellolí 32 
1:500 Valls 243 
1:500 Capçanes 48 
1:500 Bilbao 219,9 

Total 3017,4 
11 8 
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Restitució a escala 1 :500 

Hectàrees 
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Escala Projecte Hectàrees 

1:1000 Abocador de Solius 47 
1:1000 Santa Cristina d'Aro 150 
1:1000 Riudoms 48 
1:1000 Valls 888 
1:1000 Sant Feliu de Codines 20 
1:1000 Móra d'Ebre 188 
1:1000 Castellolí 17 
1:1000 Castell (Nuclis de l'Empordà) 43 
1:1000 Ultramort (Nuclis de l'Empordà) 57 
1:1000 el Vendrell 106 
1:1000 Foixà (Nuclis de l'Empordà) 52 
1:1000 Gallifa 79 
1:1000 Sant julià de Cerdanyola 38 
1:1000 Túnels del Tibidabo 671,5 
1:1000 Mataró-Granollers 899 
1:1000 Calvet 194 
1:1000 Montserrat 105 
1:1000 Túnel de Bianya 96 
1:1000 Navàs 49 
1.1000 Polígon Seat 619,5 

Total 7376,34 
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Restitució a escala 1 :1 000 
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Escala Projecte Hectàrees 

1:5000 3D l'Aldea 8800 
1:5000 3D Eix Transversal 23009 
1:5000 3D la Pobla de Montornès 4300 
1:5000 3D Valls 8265 
1:5000 3DFMTN471 47013 
1:5000 3DTGV 30961 
1:5000 3D Montserrat 2125 
1:5000 3DÚmbria 1354 
1:5000 3DFMTN444 33591 
1:5000 3D Pinares de Aznalc:izar (Sevilla) 1088 

Total 160506 
121 
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Restitució a escala 1 :2 000 
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5.3.1.2. Edició Digital 
Dins els projectes específics desenvolupats mitjançant estació digital cal destacar el 
Mapa Geològic de Catalunya E 1:250000. 

El suport gràfic ha estat facilitat pel Servei Geològic. 

Primerament s'han digitalitzat totes les línies que corresponen als límits de les dife
rents àrees que comprenen composicions de roques i d'etapes geològiques. També 
s'han digitalitzat "les falles, la línia de costa i la hidrografia més important. 

Amb tota aquesta informació s'ha format un fitxer general, el qual s'ha dividit en 
·22 vint-i-dos fitxers més per tal de facilitar el seu tractament informàtic. 
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Restitució a escala 1 :5 000 

Hectàrees 

' 

20000 19 377 - 18 979 - 17 78118 132 
1----r---18 000 

1614016397 
15 555,.----.----16 000 -

14 215 
14 000 -

12 000 

10000 9125 
1----

8 000 
6 555 6290 t--- r--6000 

4000 

2000 1 960 

êii ~ 
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Manca la codificació de les àrees que es corresponen amb les litologies (tipus de 
roca) i els colors (edat geològica). 

S'ha previst acabar aquest treball, extraordinàriament laboriós, durant el proper 
any. 

La resta de treballs tractats al Negociat d'Edició Digital, s'enumeren a la relació que 
figura en aquesta memòria. 

Pel que fa a la dotació de Personal i de mitjans materials, hem d'assenyalar que ens 
trobem en una situació similar a l'any precedent, millorada pels equips indepen
dents de digitalització PC-COMPAQ, els quals compten amb una taula digitalitza-
dora i amb pantalles. 123 
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Treballs realitzats durant el període de 1'1 de gener fins al30 d'octubre de 1987: 
- Edició de plànols de fotogrametria: 

• Navàs 
• Guimerà 
• Castellbell i el Vilar 
• el Vendrell 
• Capçanes 
• Sant Feliu de Codines 
• Calvet 
• Corporació Metropolitana 

de Barcelona 
• Túnels del Tibidabo 
• Bilbao 
• Barcelona 
• Montserrat 
• Monistrol de Montserrat 
• Sant Julià de Cerdanyola 
• la Molina 
• Palau-sator 
• Polígon Seat 
• Mallorca 
• Mataró 

- Digitalització: 
• Plànols d'Olot 
• Europa Occidental 
• Geològic 
• Línia 20 d'Autobusos de Barçelona 
• Catalunya en tres dimensions. 
• Índexs de Montblanc 
• Torelló 
• Figueres 
• la Jonquera 
• Calvet 
• Guissona 

Igualada 

- Ortofotos: 

• Granollers 
• TGV 
• Móra d'Ebre 
• Castellolí 
• Valls 
• Empordà 
• Reus-Vandellòs 
• Flix 
• Eix Transversal 
• Palau de la Generalitat 
• Avantprojecte del Túnel 

de Vallvidrera 
• Igualada 
• Miravet 
• l'Aldea 
• Copons 
• Súria 
• Sant Quirze de Besora 
• Santa Cristina d'Aro 
• Campdevànol 

• Santa Cristina d'Aro 
• Castellolí 
• Palau-sator 
• Esterri d'Aneu 
• Gallifa 
• el Vendrell 
• Aigües de l'Ebre 
• Mataró-Granollers 
• l'Hospitalet 
• Calaf i Vandellòs 
• l'Aldea 
• Bilbao 

• 87 4 ortofotos a escala 1 :5 000 de diferents zones de Catalunya. 
• 46 ortofotos a escala 1 :25 000 de diferents zones de Catalunya. 
• Ortofotos diverses a escala 1 :500 de Barcelona. 

124 • Ortofotos diverses a escala 1:1000 de Bilbao. 
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• 3 ortofotos a escala 1~ 5 000 de C¡t~lunya. 
• Ortofotos diverses de Túnels del Tibidabo. 
• Ortofotos diverses de Forestal. 

- Extraccions: 
• Eix Transversal • Valls 
• Vandellòs • TGV 
• l'Aldea • Montserrat 
• Copons • Mataró 
• Súria • Granollers 
• Sant Feliu de Codines • Móra d'Ebre 
• Avantproject~ del Túnel de Vallvidrera 

- Construcció de perspectives: 
• 847 perspectives a escala 1 :5 000 de diferents zones de Catalunya. 
• 46 perspectives a escala 1 :25 000 de diferents zones de Catalunya. 

- Diversos: 
• Gràfics de producció, manteniment de comptes, canvi d'autopistes d'Europa 

Occidental. · 

- Digitalització de fulls a escala 1 :50 000: 
• Full218 • Full335 • Full447 
• Full 259 • Full 366 • Full448 
• Full 334 • Full 393 

5.3.2. Geodèsia 

Treballs principals duts a terme: 
- Planificació i realització de vols. 
- Projectes d'aerotriangulació. 
- Projectes d'ortofotogrametria. 

5.3.2.1. Vols 
El Negociat de Vols ha treballat en la preparació i la realització de diversos tipus de 
missions fotogramètriques. A continuació es comenten les principals: 

a) Missions Fotogramètriques 
En el decurs de l'any 1987 (període de vol març-novembre) es varen efectuar un 
total de 64 missions de vol. En els gràfics es mostra la distribució dels diferents 125 
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tipus de vol, les escales, el nombre de fotogrames, etc., que comprèn cada vol. 
Com cada any, els vols que realitza l'ICC es poden subdividir en diferents cate
gories: vols per a aixecaments a gran escala, vols a petita escala ( col-leccions) i 
vols escala 1:70000. 
- Vols per a aixecaments a gran escala 

Dins d'aquesta categoria es troben la majoria dels vols realitzats i són treballs 
destinats a la producció cartogràfica del mateix ICC (fotogrametria vial i foto
grametria urbana), encara que també inclou vols destinats a particulars, 
empreses o d'altres organismes. 
L'escala de vol més utilitzada és 1 :5 000 (per a restitucions a escala 1:1 000), 
seguida pels vols a escala 1 :3 000 (per a restitucions a escala 1 :500) i els escala 
1:10000 i escala 1:8000 (per a restitucions a escala 1:2000). 
Tam bé cal ressenyar la realització de tres vols a escala 1 :2 000 destinats a l'es-

126 tudi de restes arqueològiques i a restitucions a més petita escala. 
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Dins d'aquests vols cal comentar-ne alguns d'especials: 
• 87005. Barcelona-Port E 1 :3 000. Aquest vol encarregat per l'Ajuntament de 

Barcelona és el darrer vol del projecte del plànol escala 1 :500 de Barcelona 
que s'ha dut a terme des de 1984. 

• 87043. Vol de la Corporació Metropolitana de Barcelona E 1:5000. 
Aquest vol cobreix les 60000 ha del territori de la CMB i és el segon vol que 
efectua el Negociat de Vols d'aquestes característiques. Enguany s'ha sobre
volat el 95% de la zona demanada. 

• Vols dels nuclis urbans E 1:5000. Donada la manca de fotografia aèria 
actualitzada i amb detall de molts nuclis urbans de Catalunya, l'ICC ha ini
ciat un programa per a cobrir, al llarg de 2 a 3 anys i mitjançant vols a escala 
1 :5 000, les ciutats, els pobles i d'altres nuclis urbans més significatius del 
territori català. Cada vol ha estat agrupat en comarques, sobrevolant-se i 
fotografiant tots els caps de municipi com a mínim i amb una mitjana de 25 
a 30 nuclis per comarca. Les àrees treballades aquest any han estat principal
ment les comarques de Lleida (278 nuclis) i les de Tarragona (132 nuclis, no 
inclosos en el catàleg). 
87014. Vielha-la Bonaigua-Esterri d'Aneu E 1:15000. Aquest vol, que 
ocupa unes 15000 ha, ha de servir per a l'estudi de l'avantprojecte del Túnel 
de la Bonaigua. En primer estadi es tracta de restituir aquestes àrees a escala 
1:5 000. 

- Vols per a aixecaments a petita escala (conveni amb l'IGN, coHeccions, pro
jecte ortofotomapa) 
Dins d'aquest grup s'han de destacar dos vols: 
• Vuelo Nacional E 1:18 000. Dins el conveni núm. 6 entre l'IGNi l'ICC res

tava pendent des de l'any passat el volar el darrer full del MTN. Aquest full 
387 (Fraga), s'ha volat enguany. 

• Vol de Catalunya (Orto) E 1 :22 000. 1987 ha estat el segon any en què s'han 
volat per al projecte de l'Ortofotomapa de Catalunya a escala 1 :5 000 varis 
fulls del MTN; s'han volat un total de 12 fulls del MTN complets i 4 d'in
complets i amb un total de 560000 ha. 

Els fulls sobrevolats han estat: 
• Fulls MTN (complets): 

258 (Figueres), 259 (Roses), 327 (Os de Balaguer), 328 (Artesa de Segre), 
329· (Ponts), 330 (Cardona), 358 (Almacelles), 359 (Balaguer), 360 (Agra
munt), 420 (l'Hospitalet de Llobregat), 421 (Barcelona), 448 (el Prat de Llo
bregat). 

• Fulls MTN (incomplets): 
256 (Ripoll), 257 (Olot), 289 (Benavarri), 290 (Isona). 

Amb el proper vol programat per a l'any vinent es completarà tot el territori 
de Catalunya. Així doncs, es podrà disposar d'un vol que cobreixi tot el terri- 127 



Activitats i producció 

tori, amb les mateixes característiques tècniques i al màxim d'actual (els fulls 
més antics són del1983) . 

- Vols a•escala 1:70000 
Amb l'adquisició d'un nou avió, el reactor Cessna Citation I 501, l'ICC s'ha 
dotat de l'aparell necessari per a realitzar vols a gran alçada que eren impossi
bles d'efectuar amb el primer avió. S'obre així una nova línia de vols fotogra
mètrics per damunt de les escales límit del Partenavia P-68, que eren els vols 
escala 1 :22 000 o escala 1 :30 000, segons la zona. A partir d'aquestes escales 
comença a ser operatiu el Cessna Citation i fins a l'escala 1:130000 (amb focal 
de 88 mm). 
Els vols òptims a efectuar en aquests moments són els d'escala 1:70000 (amb 
focal de 150 mm). Aquests tipus de vol permeten la cobertura de grans àrees 
(unitat Comunitat Autònoma) amb relativament poc temps. La utilització de 
pel·lícules d'alta resolució permet d'obtenir uns negatius amb gran detall, que 
permeten bones ampliacions com a mínim fins a escala 1:10000 o escala 
1:6000. D'altra banda, aquesta escala de vol és l'òptima per a la confecció 
d' ortofotomapes a escala 1 :25 000. 
De vols a escala 1:70000 aquest any s'han efectuat dues missions: 
• Vol de la Comunidad Autónoma de Castilla y León ( orto) a escala 1 :70 000. 

D'aquest vol s'ha realizat el 80% del territori (uns 75 000 km2, aproximada
ment) amb un total de 2 933 fotogrames. 

• Vuelo Nacional de España (zona central) a escala 1:70000. Aquest vol està 
inclòs dins el conveni núm. 8 entre l'ICC i l'IGN. En el decurs de 1987 s'ha 
volat el 25% de l'àrea sol·licitada (uns 21600 km2) amb un total de 1195 
fotogrames. 

- Altres vols 
Treballs de fotografia oblíqua: es varen realitzar vàries fotografies per als 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Departament de Muntanya) a la 
zona del funicular de Sant Joan, a Montserrat. 

b) Hores de vol 
Durant l'any 1987 s'han volat un total de 381,44 hores, realitzades per les dues 
tripulacions i amb els dos avions de l'ICC: . 
- Partenavia P-68 Observer, matrícula EC-DTS; 255,20 hores. 
- Cessna Citation I 501, matrícula EC-EDN; 126,24 hores. 

Si comparem les hores efectuades enguany amb les del passat 1986 ( 448,05 
hores), veurem que aquest any ha estat una temporada poc productiva res
pecte a les hores de vol. La diferència significativa que hi ha entre les dues 
dades podríem explicar-la a partir d'alguns fets: 
• La reducció de les-hores de vol durant el mes de novembre, ja que en aques

tes dates la qualitat fotogràfica dels negatius és pitjor (augment del percen-
128 tatge d'ombres) i totalment inutilitzables per a alguns treballs específics . 
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• La primavera de 1987 i, sobretot, el mes de juliol han estat unes temporades 
molt dolentes meteorològicament (mes de juliol de 1987: 36,55 h; juliol de 
1986: 62,45 h). 

• La revisió efectuada al Partenavia, corresponent a les primeres 1 000 hores 
de vol, va tenir a aquest aparell inutilitzable al llarg de mig mes de setembre. 

• Pel que fa al Cessna Citation, la seva arribada a finals de juliol sols ha deixat 
com a període de vol els tres mesos d'agost, setembre i octubre. 

• Respecte als vols encomanats al Cessna Citation, vols escala 1:70000, reque
reixen el màxim de bones condicions meteorològiques, amb la qual cosa es 
redueix un xic més el nombre d'hores útils de vol. 

Hores de vol 
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Quadre global dels diferents vols 

Vols Escala %(sobre' els vols) ha sobrevolades Núm. de fotogrames 

3 1: 2000 4,6 542 84 
1 1: 3000 1,5 1890 202 
1 1: 3 500 1,5 104 3 

51 1: 5000 79,6 98819 4445 
1 1: 8000 1,5 1128 7 
2 1:10000 3,1 2622 63 
1 1:15000 1,5 14437 42 
1 1:18 000 1,5 51455 166 
1 1:22000 1,5 560000 311S 
2 1:70000 3,1 9660000 4128 

64 100 10390997 12258 

més fotogra(ia oblíqua, etc. 
més 445 nuclis urbans i ports de mar 
.____, 

Vols d'anys anteriors completats en el decurs de 1987 

Núm. Núm. Núm. 
de tol Nomddrol Conurca Esala llala ha ¡wsodts foiOglmiOS Dminaàó 

!6027 v.n .. rdtbBisb.l 1:5000 27.03.87 414 8 Subdim:ció Genml d'Eoginyeri2 V"tlri. 
86028 Vol costt bartcJ..., (CMB) 821Uion<s 1:5000 25.0).87 l75 11 ICC 

VudoN.Oonal 1:18000 ~87 51455 166 IGN 

52244 185 

Vols menors realitzats 

Núm. Núm. Núm. 
dnol Nomdtlvol Coowta Esala llala ha ¡wsodts forognmes Dminaàó 

87001 Capçanes Priont 1:5000 27.0J.87 234 3 Dim:ció Gmm1 d'Urbonismr 
87002 Capçanes Priom 1:3500 27.0J.87 104 l Dirttció Gmm1 d'Urb.1nisme 
8700l Ics Manines (T"""') VallisOccidmw 1:8000 19.0J.87 1128 7 Ajuntama~t dt T"""' 
87004 c.Jm(SmtSalndordeGuanliola)lbges 1:5000 31.0J.87 7'16 17 Dim:ció Genml d'Urbonismr 
8700S Bon:dom-Pon Bmdoa!s 1:3000 20-26.03.17 1890 10 202 Ajuntaml!ltde Buulona 
87006 VW.tdtV"oc o .... 1:5000 23.03.87 1062 2 2l Dirttció Genml de Camtetes 
87008 Navàs lbges 1:5000 07.10.87 650 11 Dim:ció Gmm1 d'Urb.1nisme 
87009 TúnddeBimy•(ampl) Ripoll1s 1:5000 2l.OJ.87 318 5 STCdtGiron2 
87010 Cntbm-V:aiJUw.Cemlló Baixllobrqot 1:5000 08-20.05.17 8246 14 l08 Direcció Genml d'Urb2nisme 
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r Núm. 
devol Nom del vol Comma 

87011 G.Uifa VallèsOccident~ 

87012 Bòbila MadureU (lervol) V~lès Occidmul 

87013 Nuclis de la Segam Segarra 
8701~ V~lha-b Bon~gua-Estetri d' Àneo V~l d' Aran·Pillm Sobiti 

87015 Voldebporudem.u 

87016 Voldelsporudtmar 

87017 Nucl~deiGirooès 

87018 ZonadePalafolb 
87019 Alió 
87020 Manis 
87021 Algerri 
87022 CasteUó de Farfanya 
8702) Montblanc 
87024 So~velb 

87025 lkllull 
87026 Bellc~re d'U~ell 

87027 Boldú·la Fu~ola-T ornahous 
87018 Manoreii-Polígon Seat 
87019 VariantdeTirrega 
870)0 Variantd'Anglesola 
870)1 Cbravills 
870)2 CasteUnoudeBages(utb.) 
870)) les Planes d'Ho~oles 
870H Embassaments de la Lla~tu 

i Santa Coloma 
Selva 87035 Embassaments de b Llavina 

i Santa Colonu 
lelva 870)6 Abocador So~w-Liago~m 

870J7 Variant del VendreU 
870)8 d VendreU W 
870J9 ódena-T. delMarquès 
87~ CoU de Pon-Munt. Arp. 
871)11 Lles-úpde Rec 
871)12 VariantdeSantaCristina 
871)1J Volde laCMB 
87~ Bòbih MadureU (2on vol) 

871)15 Nuclisde laNoguen 

871)16 Nuclisde i'UtgtU 

871)17 Nucl~de lesGarrigues 

871)18 Nud~ddSegrii 

871)19 NudisdeTemAha 

87050 Ogma 
87051 Amer 
87052 Castellbò-Sant Joan de l'Erm 
8705) Monistrol-Montserrat 
87~ Nucl~dei'Alt U~eU 

87055 Nuclis del Solsonis 

Gironès 
M=e 
Alt Camp 
Noguera 
Noguen 
Noguera 
ConadeBarbeti 
Conca de Batbeti 
ConadeBarbeti 
Noguer. 
U~eU 
Baix llobregat 

U~ell 
Urgell 
UtgtU 
Bages 
Garrotxa 

Osona-V.Uès Orienul 

Osona·V~I1s0riental 

Gironès 
BmPenedès 
Bm Penedis 
Anoia 
AhUtgtll 
Cmlanya 
Baix Empordà 

V.U<sOccideoul 

Neguen 

U~ell 

Garrigues 
Segrii 

Tem Alta 
Ripoll1s 
Selva 
AhUtgtU 
Bages 
AltU~ell 

Sobon1s 

87056 Nuc~sdeiP~Iars jussàiA.R. P.Uars jwsà 

87057 Nucl~ del P~" Sobirà 
87058 Nucl• de b VM Aran 
87059 Empúries 

P.UmSobiti 
V~d'Ann 

Alt Empordà 

Escala Data ha 

I :51100 25.0J.87 !86 
1~1100 25.0).87 67 
1:51100 27.0).87 
1:151100 19-28.08.87 IHJ7 
1~1100 10.1)1.87 

24-25.1)1.87 
I :1 01100 ' 10.1)1.87 

25-26.06.87 
I :51100 Abrill987 
I :51100 20.05.87 
I :51100 25.05.87 
1:51100 25.05.87 
I :51100 25.05.87 
I :51100 25.05.87 
I :51100 25.05.87 
I :51100 25.05.87 
I :51100 25.05.87 
I :51100 25.05.87 
1:51100 26.05.87 
1:51100 28.05.87 
I :51100 26.06.87 
I :51100 16-28.06.87 
I :51100 26-28.06.87 
1:51100 07.10.87 
I :51100 25.06.87 

1080 
1050 

816 
501 
120 
720 
!00 
456 
648 

1128 
1925 
1750 

710 
J60 
874 
700 

I :101100 0ct.l987 2622 

1:51100 11.10.87 700 

1:51100 12.10.87 510 
I :51100 26.05.87 6n 

I :51100 26.05.87 !00 
1:51100 1)1.08.87 176 
I :51100 25.08.87 156 
1:51100 19.08.87 llOO 

1:51100 11.10.87 1020 
1:51100 juliol1987 601100 
1~1100 17.07.87 

1)1.08.87 

1:51100 17-18.06.87 
01-12.08.87 

I :51100 22.06.87 
18.07.87 

1:51100 22·2l.06.87 
I :51100 2l.06.87 

01.08.87 
1:51100 2l.06.87 

111 

1:51100 21.10.87 2869 
1:51100 12.10.87 750 

1:51100 06.11 .87 1100 
1:51100 12.07.87 11)4 
1:51100 01-17.08.87 
1:51100 29.07.87 

17.08.87 
1:51100 29.07.87 

12.08.87 
I ~llOO 1)1-17.08.87 
1:51100 11-19.08.87 
I :21100 17.10.87 )64 
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Núm. Núm. 
passades fotogrames Destinació 

I 

l 
2l 

li 

15 
2 

)9 

)7 

l2 
15 

48 
12 

Jl 

l i 
JO 
11 
4 

91 
12 

Ajuntunent de G.Uifa 
Servci d' An¡ueologia 
Direcció Gener~ d'Utbanisme 
STCdeLicida 

121 Direcció General de Poru i~" 

52 Dirtcció General de Pons i Coms 
52 ICC 
11 lbering, Estudios y Proyeaos 
22 Subdirecció Gen~ d'Eoginyeria Varia 

14 Subdittcció Gen~ d'En~nyeria Varia 

8 Subdirecció Gen~ d'En~yeria Varia 
Subdirtcció General d'En~yeria Vilria 

10 SubdireccióGen~d'~yeriaVilria 

10 SubdireccióGenerald'En~yeriaVaria 

Subdirecció Gen~d'~yeria Vdria 
li Subdittcció General d'Enginyeria Viària 

10 Subdirecció General d'En~nyeria Vilria 
40 Direcció Gen~ d'UtbaMme 

)9 Subdirea:ió General d'En~nyeria Vi Iria 

ll Subdirecció General d'~yeria Vilria 
6 Subdirecció Gentr~ d'En~yeria Varia 

IS DireccióGen~d'Utb~ 

11 Subdirecció G<:neral d'En~yeria Vilria 

11 INTECSA 

ll INTECSA 
lO Sr. J. M. Llinars i Pròsper 
li Subdirecció Gen~ d'E~yeria Vilria 

lO Sr. jostp lngb¡b i Mañé 
4 Aigua de RigatSA 
8 STCdeLicida 

20 STCdeUcida 
21 STCdeGirona 

111)1 CMB 

21 Servci d'Arqueologia 

m ICC 

152 ICC 
96 ICC 

185 ICC 
IS ICC 
SS Ajuntunent d'Opssa 
10 Subditteció General d'Enginyeria Varia 

57 STCde Lleida 
75 Ftrroarrib de b Generalitat de Cat>lunya 

ll2 ICC 

18 ICC 

IJ4 ICC 
100 ICC 
75 ICC 
Sl Ap~cacions Fotogramitriques, SA 

1827 
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Vols realitzats en convenis i coHeccions per a l'ICC 

Núm. Núm. Núm. 
dc vol Nom del vol Esab Daa fullsMTN ha fotogrames Destioació 

87007 Voideuwuny• 1:22000 Morç·Juliol87 16 560000 3118 ICC 
Vol de Ustdb-Lltó 1:70000 Agosc·S.C.87 7SOOOOO 2933 Junu dtUstilh y León 
Vutlo Nocio..J de España 1:70000 S...-Oa.87 2160000 1195 IGN 

10220000 7246 

Altres vols 
- Fotografia oblíqua: Aeri de Sant Joan (Montserrat) 
- Fotografia de Barcelona ciutat a escala 1:80000 

5.3.2.2. Fotogrametria Analítica 
Com en .. anys anteriors, les tasques desenvolupades en aquest Negociat s'han cen
trat en l'aerotriangulació dels diferents projectes fotogramètrics realitzats a l'ICC. 
ParaHelament a aquestes tasques, se n'han realitzat d'altres destinades principal
ment a la captura amb molt alta precisió de diferents tipus de dades a partir de 
models estereoscòpics per a diferents tests de precisió d'altres aparells que el Nego
ciat de Suport Tècnic ha desenvolupat. 
En els següents apartats es resumeixen per grups els diferents projectes aerotriangu
lats i també s'enumeren les tasques específiques portades a terme. 

a) Projectes d'aerotriangulació 
Durant el curs de l'any 1987, el Negociat de Fotogrametria Analítica ha experi
mentat un increment molt notable en la seva producció, respecte d'anys ante
riors. Aquest fet es deu, principalment, a la forta demanda del Negociat d'Orto
fotogrametria que, després del reinici en les seves tasques l'any 1986, ha assolit 
al llarg del darrer any un alt índex de producció centrat, bàsicament, en els pro
jectes a escala 1:5 000. Dins de la mateixa línia s'han aerotriangulat també la resta 
de blocs del vol alt a escala 1:70000 de l'any 1984 per a producció d'ortofotos a 
escala 1 :25 000. 
La resta de projectes aerotriangulats estan destinats a la Secció de Fotogrametria 
per a la restitució de cartografia urbana, vial i territorial. 
A continuació s'exposen els projectes d'aerotriangulació, portats a terme en el 
decurs de l'any 1987, agrupant-los en funció del tipus de projecte final que ori
ginen. També es fa constar el nombre de models estereoscòpics de què es com
pon cadascun dels projectes, així com el nÒrnbre total de models que comprèn 

132 cada un dels apartats. 
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- Urbana: 
Les escales de vol per a restitució de projectes destinats a fotogrametria urba

na, oscil·len entre 1 :3 000 i 1 :3 500. 

/ 

Els projectes són : 
• Barcelona Tibidabo Nord : 136 models 

• Barcelona Port: 69 models 

El total de models que comprèn aquest apartat és de 205. 

- Vials: 
L'escala de vol per a aquests projectes és d'1:5000 i són els' següents: 

• Polígon Seat: 25 models 

• Farfanya: 76 models 

• Camarasa: 24 models 

• Variant de Vic: 15 models 

• Monistrol-Montserrat: 20 models 

• Girona-Banyoles: 41 models 

El total de models aerotriangulats és de 201. 

- Terri to rial : 
En aquest apartat les escales de treball són més variables. Així trobem que en 

els dos projectes de la CMB l'escala de vol és d'1 :5000; la Garrotxa i la resta 

de blocs s'han treballat a escala 1:30000, a excepció dels blocs 220-221 i 258-

259 que han estat aerotriangulats a escala 1:18 000. Pel que fa al projecte de 

Vielha, l'escala de treball ha estat d'1 :15000 i l'últim esmentat, Úmbria, que 

ha estat aerotriangulat a escala 1:13000. 

Els projectes que comprèn són: 

• Corporació Metropolitana de Barcelona (zona Nord): 129 models 

• Corporació Metropolitana de Barcelona (zona Sud): 226 models 

• la Garrotxa: 113 models 

• Blocs 220-221: 133 models 

• Blocs 258-259: 168 models 

• Bloc 332: 55 models 

• Bloc 334: 50 models 

• Bloc 364: 50 models 

• Bloc 365: 46 models 

• Bloc 393: 39 models 

• Vielha-Port de la Bonaigua: 33 models 

• Úmbria: 25 models 

El total de models que suma aquest apartat és de 1 067. 133 
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- Ortofotogrametria: 
Tots aquests projectes han estat aerotriangulats a escala 1 :22 000 i destinats a 
la producció d'ortofotos a escala 1:5 000. La nomenclatura emprada pels blocs 
a escala 1 :22 000 es correspon a la dels fulls del Mapa Topografico Nacional 
(MTN) a escala 1:50000, que és l'àrea unitària de treball dels blocs del pro
jecte ortofoto escala 1 :5 000. 

Els fulls aero triangulats són : 

Full332: 153 models 
Full 358: 45 models 
Full 362: 154 models 
Full363: 147 models 
Full 364: 144 models 
Full 365: 166 models 
Full 387: 44 models 
Full 388: 140 models 
Full389: 135 models 
Full 393: 146 models 
Full394: 55 models 
Full415: 85 models 
Full 416: 156 models 
Fulls 420-421: 207 models 
Full 44 3: 99 models 
Full444: 157 models 
Full 445: 145 models 
Full 448: 66 models 
Full 471: 161 models 
Full472: 135 models 

----~---------------------------- -------------~ 

Aquest apartat comprèn un total de 2 540 models, xifra que representa més de la 
meitat del total de models realitzats al llarg de l'any. 
Pel que fa a l'aerotriangulació de blocs escala 1 :70 000 destinats a la producció 
d'ortofotos a escala 1 :25 000, s'han realitzat els projectes següents: 

Bloc 3V(II): 
Bloc 3V4V: 

Ambdós sumen un total de 179 models. 

b) Tasques específiques 

33 models 
146 models 

134 Al marge dels treballs d'aerotriangulació, s'han dut a terme projectes que exigei-



Activitats i producció 

xen un tractament molt rigorós . Aquest fet ha estat possible gràcies a l'alta pre

cisió de l'equipament d'aquest Negociat. 

Els aparells que el composen són dos restituïdors analítics models Aviolyt ACl 

i BCl de Wild, amb precisions respectives d'un i tres microns. 

- Tasques relacionades amb projectes desenvolupats pel Negociat de Suport 

Tècnic: 
• Generació de perfils del terreny realitzats a partir de la mesura de les cotes 

de punts molt propers, en diferents zones del territori català per a efectuar 

posteriorment una classificació morfològica del terreny. 

• Realització de MDT (Models Digitals del Terreny), orientant models foto

gramètrics i enregistrant un total de 50 000 punts. 

• Mesura de retícules amb 1 cm de pas de malla, per a posteriors tests de cali

bració de scanners. 

- Treballs destinats al Negociat d'Ortofotogrametria: 

• Mesura d'uns 25 punts en 80 models estereoscòpics per a la realització de 

test de precisió. 

- Treballs de Fotogrametria Terrestre: 

Al llarg d'aquest any s'han continuat les tasques iniciades l'any 1986. Cal 

remarcar els treballs realitzats en coHaboració amb l'ETSECC i P: 

• Control d'estabilitat de talusos que s'ha efectuat, concretament, sobre els 

esllavissaments de la Coma, Andorra i Vallcebre. Aquest últim s'ha portat 

a terme en dues fases i ha permès de mesurar les deformacions morfològi

ques produïdes durant un interval de sis mesos. 

Per concloure, direm que el nombre de models aerotriangulats ha estat de 4192, 

xifra que sobrepassa en 2300 la de l'any anterior i que palesa l'increment pro

ductiu que esmentavem a l'inici. 

5.3.2.3. Ortofotogrametria 

Durant l'any 1987 el Negociat d'Ortofotogrametria s'ha dedicat d'una manera pre

dominant a la producció d'ortofotomapes de Catalunya a escala 1:5 000, però 

també ha participat en altres projectes d'ajut i complement a tasques de desenvolu

pament. 

La instaHació del sistema Diniralt en l'aparell Gestalt Photomapper IV va realitzar

se durant l'any passat. Això ha obligat durant aquest any a la posada a punt i 

millora del sistema de gestió del material (cintes, negatius i positius) i els processos 

de tractament de la imatge. 

El producte que dóna actualment el Gestalt Photomapper IV són dues cintes mag

nètiques. La primera conté la informació del Model Digital del Terreny (MDT), 

que ha d'ésser tractada i arxivada en espera de formar part de la base de dades; la 135 
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DEL CRISTALL 

segona conté l'ortofotografia en forma d'imatge digital, que ha d'ésser tractada i 
retallada abans que sigui processada per un printer làser per a obtenir un fotolit tra
mat. 

ParaHelament a la realització d'aquests processos, a partir del MDT es crea una 
perspectiva que és la que s'adjunta en la publicació de l'ortofotomapa, i que també 

136 es guarda en una cinta. 
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Mitjançant aquest procés de treball, doncs, els productes del Gestalt Photomapper 
IV corresponents al projecte Ortofotomapa 1:5 000, s'emmagatzemen en cintes 
magnètiques que contenen informació sobre el Model Digital del Terreny, la pers
pectiva isomètrica i l'ortofotografia en forma d'imatge digital. Això permet de con
tinuar assolint les previsions de producció establertes. 

Totes aquestes cintes són gestionades pel programa TAO (Tractament d'Arxius 
Ortofoto) que treballa paral-lelament sobre la cintoteca i la base de dades d'Ortofo

tografia. 

Durant el present any el treball ha estat concentrat sobre els fulls següents del Mapa 
Topografico Nacional escala 1 :50 000: 

361 Guissona 389 Tàrrega 

362 Calaf 391 Igualada 

363 Manresa 392 Sabadell 

364 la Garriga 393 Mataró 

365 Blanes 415 Mequinensa 

387 Fraga 416 Maials 

388 Lleida 420 l'Hospitalet de Llobregat 

La producció mensual al llarg de l'any ha estat la següent: 

Mesos Ortofotografies 

Gener 98 
Febrer 79 
Març 82 
Abril o 
Maig 51 

Juny 147 

Juliol 109 
Agost 59 
Setembre 96 
Octubre 187 
Novembre 159 
Desembre 122 

Total 1189 137 
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Tenint en compte que l'any passat es van produir menys de 500 ortofotografies, 
malgrat que diversificat en escala 1 :5 000 i escala 1 :25 000, podem considerar que 
l'increment és notable. 

Per tal de donar suport a les tasques de desenvolupament que han dut a terme altres 
· departaments ha estat necessari repetir 6 ortofotos ja realitzades i efectuar la digita

lització sense rectificació de 13 fotogrames. 

5.3.3. Edició Cartogràfica 

Durant l'any 1987, la Secció d'Edició Cartogràfica ha roborat la seva estructura de 
treball. El resultat global cal considerar-lo plenament satisfactori, ja que malgrat 
que no s'ha incrementat el nombre d'efectius, les cotes de producció han augmentat 
de forma notable. Aquest és un fet que cal remarcar especialment, ja que alguns 
equips de treball han estat molt per sobre de la productivitat normal. Per tal de 
mantenir, però, aquestes cotes de producció serà necessari, en el futur, ampliar la 
infrastructura de la Secció. 

Per dur a terme les seves tasques la Secció ha definit les àrees de treball de la forma 
següent: 
• Negociat de Gestió de Cartografies Bàsiques: Anàlisi Geotoponímica, Fotomecà

nica, Disseny Cartogràfic i Arxiu. 
• Negociat de Realització Cartogràfica: Fotocomposició, Impressió i Laboratori 

Fotocartogràfic. 
• Negociat de Publicacions Cartogràfiques: Toponímia, Inventari Cartogràfic de 

Catalunya i Publicacions. 

5.3.3.1. Anàlisi Geotoponímica i Fotomecànica 
Dins del Negociat de Gestió de Cartografies Bàsiques, aquestes àrees han seguit 
treballant en els processos cartogràfics iniciats en anys anteriors i, d'altra banda, 
s'han iniciat noves sèries, s'han elaborat nous projectes cartogràfics i s'han realitzat 
diverses actualitzacions. 

L'estat dels documents cartogràfics que s'han treballat durant aquest any, a nivell 
d'aquests processos és el següent: 
- Sèries cartogràfiques iniciades en anys anteriors: 

• Ortofotomapa de Catalunya E 1:5 000 : 816 fulls publicats i 365 fulls en procés 
de realització . 

• Ortofotomapa de Catalunya E 1 :25 000: 41 fulls publicats i 60 fulls en procés 
de realització. 

• Mapa de Catalunya d'Imatge Satèl·lit E 1:100000: 17 fulls publicats (sèrie fina-
138 litzada). 
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- Sèries cartogràfiques iniciades l'any 1987: 
• Mapa de Catalunya d'Imatge SatèHit E 1:250 000 (publicat en un sol full). 
• Mapa de Catalunya d'Imatge SatèHit E 1:500000 (publicat en un sol full). 

Ortofotomapa de Catalunya 1 :5 000 

Núm. Títol Núm. total Núm. 
full full ortofotomapes ortofotomapes 

MTN MTN publicats 
l'any 1987 

254 Gósol 96 88 
255 la Pobla de Lillet 96 89 
361 Guissona 96 95 
362 Calaf 96 61 
363 Manresa 96 87 
364 la Garriga 96 
365 Blanes 96 
387 Fraga 30 
391 Igualada 96 92 
392 Sabadell 96 88 
393 Mataró 95 48 
394 Calella 96 
497 el Perelló 95 91 
522 Tortosa 91 13 complert 
523 Buda 9 9 complert 
546 Ulldecona 33 6 
547 Alcanar 59 49 

Total 1372 816 

Total aproximat d'ortofotomapes 1:5000 de Catalunya: 6307 

Fulls ortofotomapa publicats l'any 1987: 
- Total de fulls publicats durant l'any 1987: 816 
- Percentatge de fulls publicats durant l'any 1987, 

respecte al total de la sèrie : 12,93% 

Fulls ortofotomapa en fase de realització (31-12-1987): 
- Total de fulls treballats durant l'any 1987: 365 

Núm. 
ortofotomapes 

en fase de treball 
l'any 1987 

8 
7 
1 

35 
9 

88 
86 
29 

4 
8 

47 
28 

4 

10 

365 

- Percentatge de fulls treballats sobre el total de la sèrie: 5,78% 

Fulls ortofotomapa publicats (31 -12-1987): 
- Total de fulls publicats: 1533 
- Percentatge de fulls publicats respecte al total de la sèrie: 24,30% 
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Mapa d'estats de I'Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000 31-12-1987 

D Publicat els anys 1985 i 1986 

D Publicat l'any 1987 

• 
Fase de treball 
(anàlisi geotoponímica i fotomecànica) 

Escala 1:2150000 

20 20 •o 60km 

• Ortofotomapa de Catalunya E 1 :50 000: 1 full publicat i 1 full en procés de rea
lització. 

• Mapa Comarcal de Catalunya E 1 :50 000: 5 fulls en procés de realització. 

- Altres documents cartogràfics: 
Mapa Turístic de Catalunya E 1:500000: procés finalitzat de la realització de 
les bases cartogràfiques per a la seva publicació. 
Mapa Turístic de Catalunya E 1:650000: procés finalitzat de la realització de 
les bases cartogràfiques per a la seva publicació. 
Mapa d'Europa Occidental E 1:3 500 000: procés finalitzat de la realització de 
les bases cartogràfiques per a la seva publicació. 
Mapa de Caça E 1 :500 000: procés finalitzat de la realització de les bases carto-

140 gràfiques per a la seva publicació. 
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Ortofotomapa de Catalunya 1 :25 000 

Núm. Títol Núm. total Núm. Núm. 

full full ortofotomapes ortofotomapes onofotomapes 
MTN MTN publicats en fase de treball 

l'any 1987 l'any 1987 

293 Berga 6 1 
294 Manlleu 6 2 
295 Banyoles 6 2 
296 Torroella 

de Montgrí 6 1 
331 Puig-reig 6 1 4 
332 Vic 6 2 
333 Santa Coloma 

de Farners 6 1 2 
334 Girona 6 1 1 
358 Almacelles 3 1 
359 Balaguer 6 2 
360 Agramunt 6 3 
361 Guissona 6 1 1 
362 Calaf 6 2 
363 Manresa 6 3 
364 la Garriga 6 3 
365 Blanes 6 3 · 
366 Sant Feliu 

de Guíxols 6 1 
387 Fraga 3 1 1 
388 Lleida 6 3 
389 'Fàrrega 6 2 
390 Cervera 6 2 3 
391 Igualada 6 3 3 
392 Sabadell 6 3 
393 Mataró 6 4 1 
394 Calella 5 2 1 
415 Mequinensa 4 1 
416 . Maials 6 1 
417 l'Espluga 

de Francolí 6 1 

418 Montblanc 6 3 1 
419 Vilafranca 

del Penedès 6 5 1 
420 l'Hospitalet 

de Llobregat 6 1 2 
421 Barcelona 4 1 1 141 
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Núm. Títol Núm. total Núm. Núm. 
full full ortofotomapes ortofotomapes ortofotomapes 

MTN MTN publicats en fase de treball 
l'any 1987 l'any 1987 

470 Gandesa 6 1 
496 Horta 

de SantJoan 6 1 
497 el Perelló 6 3 2 
521 Beseit 6 2 
522 Tortosa 6 4 
546 Ulldecona 3 2 

Total 214 41 60 

Total aproximat d'ortofotomapes 1:25 000 de Catalunya: 451 

Fulls ortofotomapa publicats l'any 1987: 
-Total de fulls publicats durant l'any 1987: 41 
- Percentatge de fulls publicats durant l'any 1987, 

respecte al total de la sèrie : 9,09% 

Fulls ortofotomapa en fase de realització (31-12-1987): 
- Total de fulls treballats durant l'any 1987: 60 
- Percentatge de fulls treballats sobre el total de la sèrie: 13,30% 

Fulls ortofotomapa publicats (31-12-87): 
- Total de fulls publicats: 59 
- Percentatge de fulls publicats sobre el total de la sèrie: 13,08% 

• Castilla-León. lmagen LANDSAT-5 . E 1:250000: 8 fulls en procés de realitza
ció. 

~ Mapa Comarcal de Catalunya E 1 :500 000 -1987-: procés finalitzat de la realit
zació de les bases cartogràfiques per a la seva publicació. 

També s'ha treballat en l'actualització de la xarxa de carreteres, i s'està treballant en 
l'actualització planimètrica del mapa comarcal del Vallès Oriental. 

5.3.3.2. Disseny Cartogràfic 
El Negociat de Gestió de Cartografies Bàsiques ha desenvolupat l'àrea de disseny 

142 cartogràfic. En concret, s'ha treballat en la realització de les maquetes dels cloeu-
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Mapa d'estats de I'Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000 31-12-1987 

D Publicat l'any 1986 

D Pubticat l'any 1987 

• 
Fase de treball 
(finalitzada fase de geotoponimia) 

Escala 1 :2150 000 

20 20 60km 

ments cartogràfics següents: 
• Mapa Topogràfic de Catalunya E 1:5000. 
• Mapa Forestal de Catalunya E 1:5000. 
• Mapa guia de Castilla-León. 
• Ortofotomapa de Catalunya E 1:50000 (full MTN 359, Balaguer). 

• Ortofotomapa de Catalunya E 1:50000 (full MTN 388, Lleida). 

• Mapa de la Conca Mediterrània E 1:3500000. 

• Mapa d'Europa Occidental E 1 :3 500 000. 
• Mapa Comarcal de Catalunya E 1:50000 (Vallès Oriental). 

• Mapa Comarcal de Catalunya E 1:50000 (Vallès Occidental). 

• Mapa Comarcal de Catalunya E 1:50000 (Maresme). 

• Mapa Comarcal de Catalunya E 1:50000 (Barcelonès). 

• Mapa Comarcal de Catalunya E 1:50000 (Anoia). 143 
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Imatge satèHit de Catalunya 1:100000 

Núm. del full Títol del full 

16-4 Vielha 
17-4 Art i es 
16-5 Benasc 
17-5 la Seu d'Urgell 
18-5 Puigcerdà 
19-5 Maçanet de Cabrenys 
20-5 Portbou 
16-6 Graus 
17-6 Tremp 
18-6 Berga 
19-6 Olot 
20-6 Figueres 
16-7 Balaguer 
17-7 Agramunt 
18-7 Manresa 
19-7 Vic 
20-7 Girona 
16-8 Lleida 
17-8 . Tàrrega 
18-8 l'Hospitalet de Llobregat 
19-8 Barcelona 
16-9 Flix 
17-9 Tarragona 
18-9 Vilanova i la Geltrú 

16-10 Tortosa 
17-10 l'Hospitalet de l'Infant 
16-11 Vinaròs 

Data de publicació 

1987 
1986 
1987 
1986 
1986 
1986 
1986 
1987 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1987 
1987 
1986 
1987 
1987 
1987 
1987 
1986 
1987 
1987 
1987 
1986 
1987 
1987 

Total sèrie imatge satèHit 1:100000: 27 fulls. Sèrie finalitzada. 
Percentatge de fulls publicats l'any 1987 respecte al total de la sèrie: 55,55% 

Imatge satèHit de Catalunya 1:100000. fulls especiats 

Títol del full 

Barcelona i el seu entorn 
Delta de l'Ebre 
Girona i el seu entorn . 

Data de publicació 

1987 
1987 
1987 
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D Publicat I" any 1986 _ 

• Publicat !"any 1987 

Escala 1 :2150 000 

20 20 40 

• Mapa Comarcal de Catalunya E 1:50000 (Bages). 

• Mapa Comarcal de Catalunya E 1:50000 (Garraf). 

• Mapa Comarcal de Catalunya E 1:50000 (Baix Llobregat). 

• Mapa Comarcal de Catalunya E 1:50000 (Alt Penedès). 

• Mapa Comarcal de Catalunya E 1 :50 000 (Baix Penedès). 

• Mapa Comarcal de Catalunya E 1:50 000 (Garrotxa). 

• Mapa Comarcal de Catalunya E 1:50000 (Tarragonès). 

També s'han actualitzat les bases dels mapes guies de l' ortofotomapa escala 1 :5 000, 

i escala 1:25000 que s'han realitzat durant aquest any. 145 
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Map.a de Catalunya d'lmotge sa tel lli 1 :100 000 

5.3.3.3. Arxiu 

Delta do t'Ebre 
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Una altra de les· àrees de treball desenvolupades pel Negociat de Gestió de Carto
grafies Bàsiques ha estat l'arxiu de tota la documentació cartogràfica que es realitza 
a l'ICC, s'ha elaborat una fitxa cartogràfica d'utilització manual i s'està treballant 
en l'obtenció d'un programa informàtic que tindrà vàries funcions a més de servir 
de fitxer informatitzat. 
S'han fet 1353 fitxes cartogràfiques corresponents als següents documents: 
- Imatge Satèl·litde Catalunya E 1:100000,29 imatges 

-Ortofotomapa de Catalunya E 1 :5 000, 1265 ortofotomapes 
-Ortofotomapa de Catalunya E 1 :25 000, 59 ortofotomapes 

5.3.3.4. Fotocomposició 
S'ha donat abast a tota la producció tipogràfica de l'ICC i també s'ha treballat en 
encàrrecs d'altres departaments de la Generalitat. 

Els treballs realitzats es classifiquen en els grups següents: 
- Documents cartogràfics: 

• Ortofotomapa de Catalunya E 1 :5 000. S'ha treballat en els 13 blocs següents: 
254,255,361,362,363,387,391,392,393,497,522,523,547. 

• Ortofotomapa de Catalunya E 1 :25 000. S'ha treballat en la toponímia dels 20 
fulls següents: 293, 295, 331, 333, 334, 361, 387, 390, 393, 394, 418, 419, 420, 

146 421, 470, 496, 521, 522, 523, 546. 
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• Mapa d' imatge satèl-lit de Catalunya E 1:100000. S'ha treballat en els 15 fulls 

següents: 17-9, 16-9, 16-1 , 16-4, 18-7, 18-8, 17-9, 16-7, 17-1, 18-9, 16-8, 16-5, 

17-7, 19-7, 16-6. 

• Ortofotomapa de Catalunya E 1:50000. S'ha treballat en 2 fulls: 359 (Balaguer) 

i 388 (Lleida). 

• Mapa gravimètric de Catalunya E 1:500000. 

• Mapa de la Conca Mediterrània E 1 :3 500 000. 

• Mapes de l'Avantprojecte del Túnel de Vallvidrera TABASA núms. 1-7. 

• Palau de la Generalitat (restitució de la façana). 

• Atlas Climàtic de Catalunya. 

• Mapa Turístic de Catalunya E 1:500000. 

• Mapes Comarcals de Catalunya E 1:50000. 

• Mapa d'Imatge Satèl-lit de Catalunya E 1 :250 000. 

• Mapa d'Imatge Satèl-lit de Catalunya E 1 :500 000. 

• Mapa d'Imatge SatèHit de Catalunya E 1 :600 000 (calendari de la Caixa de 

Sabadell). 
• Caràtules del Mapa Castilla-León. lmagen LANDSAT-5. E 1:250000. 

- Documents bibliogràfics: 

• Inventari Cartogràfic de Catalunya. S'ha treballat en els 13 volums correspo

nents a les següents comarques: Osona, Anoia, Alt Penedès, Baix Llobregat, 

Ripollès, Vallès Occidental, Maresme, Vallès Oriental, Baixa Cerdanya, Berga, 

Bages, Alt Empordà, Baix Empordà. 

• Memòria de l'ICC 1986. 

• Contribució geomorfològica a l'estudi dels espais supraforestals p1rmencs. 

Gènesi, organització i dinàmica dels modelats glacials i periglacials de la Cerda

nya i l'Alt Urgell. 
• Catàleg de Vols. 2• edició. 

• Guia d'Horaris del Transport a Catalunya 1987-88. 

• Guia d'Horaris del Transport de Tarragona. 

• Guia d'Horaris del Transport de Lleida. 

• Manual de Teledetección. 

• Mapa Topogràfic de Catalunya E 1 :250000; 2• edició. 

- Revistes: 
• Revista Catalana de Geografia. S'ha treballat en els números 4, 5 i 6. 

• Butlletí d'Informàtica núm. 2. 

• Butlletí Sismològic 1986. 

- Altres : Calendari 1 9 8 8. 

5.3.3.5. Impressió 
La impremta de l'ICC ha continuat les tasques d'impressió de publicacions i 

d'abastament per a l'ICC de paper d'oficina de tota mena. Els treballs realitzats 147 
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són, doncs, de dos tipus: 
- Impressió de documents cartogràfics i bibliogràfics . Cal destacar : 

• Palau de la Generalitat de Catalunya (restitució de la façana). 
• Mapa de la Conca Mediterrània E 1 :3 500 000. 
• Mapa dels petits estats del món. 
• Ortofotomapa de Catalunya E 1:50000 (full359 Balaguer). 
• Mapes Comarcals E 1:100 000 de les comarques següents: Ripollès, Alt Urgell, 

Solsonès, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Garrotxa. 
• Mapes de l'Avantprojecte del Túnel de Vallvidrera: fulls 3, 4 i S. 
• Mapa d'Imatge SatèHit de Catalunya E 1 :250 000. 

- Realització de proves d'impressió de documents cartogràfics i bibliogràfics . Cal 
destacar: 
• Mapa de la Conca Mediterrània E 1 :3 500 000. 
• Mapa de Catalunya d'imatge satèl-lit E 1:250000. 
• Mapa de Catalunya d'imatge satèl·lit E 1 :500 000. 
• Atlas Climàtic de Catalunya (8 fulls) . 
• Mapa d'Imatge Satèl·lit de Castella-Lleó (1 0 combinacions diferents de canals). 

- Abastament de paper d'oficina. Com en anys anteriors, els treballs realitzats en 
aquest camp s'han adreçat a cobrir les necessitats de l'ICC en matèries diverses: 
• Targetes de visita. 
• Talonaris de. comandes, factures, etc. 
• Diversos tipus de carta de Seccions de l'ICC. 
• Sobres i carpetes. 
• Blocs d'informes i de recull de camp de toponímia. 
• Fitxes diverses. 
• Impresos: Full Informatiu núm. 1 de la Cartoteca de Catalunya, Diplomes del 

Curset de Fotogrametria, Tarifes de publicitat i full de subscripció de la Revista 
Catalana de Geografia, etiquetes . 

5.3.3.6. Laboratori Fotocartogràfic 
La producció del laboratori fotocartogràfic durant l'any 1987 ha experimentat un 
notable increment respecte de l'any anterior. Aquesta línia ascendent és conseqüèn
cia de la gran quantitat de comandes que arriben al laboratori des de les diferents 
Seccions i Negociats de l'Institut i de l'exterior. Les tasques habituals que es realit
zen es poden classificar en diferents apartats segons la procedència de les comandes: 
- Distribució i Vendes. Durant l'any 1987 s'han realitzat en total 17 391 contactes 

en paper, 956 contactes en pel·lícula, 145 ampliacions transparents i 2526 amplia
cions en paper de diferents mides . 

- Fotogrametria (Restitució analògica). La producció global destinada a les sec
cions de territorial, urbana i vial, incrementa diàriament la qualitat i varietat del 

148 material lliurat mitjançant el control sistemàtic dels aparells utilitzats per tal de 
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mantenir els diferents tipus de paràmetres que requereixen les distintes feines 

encomanades. 

Cal esmentar que per a comandes d'aquesta Secció s'han realitzat 2 560 contactes 

en paper i 800 contactes en peHícula. 

- Restitució Digital i Ortorestitució. Aquesta àrea requereix un control molt acu

rat, ja que cal obtenir parells d'una gran qualitat fotogràfica per tal que la resolu

ció de la imatge sigui la màxima, amb unes densitats plenament controlades com 

a resposta a les estrictes exigències dels aparells analítics a les quals van destina

des . Aquest sistema comporta un control de qualitat exhaustiu, la qual cosa exi

geix que el personal del laboratori esmerci una part molt important del seu temps 

en aquestes feines. Cada passada de vol s'ha de densificar i treure'n una densitat 

mitjana, perquè el producte obtingut no sobrepassi els paràmetres establerts, a 

més a més de controlar el temps, el revelat, el gradient i la temperatura de la pro

cessadora i de la tiradora de contactes (imprescindible per a aquest tipus de treballs) . 

Tot i així, la producció global de 1987 és notablement superior a l'exercici del 

1986. S'han realitzat 5 752 contactes en paper, 4 508 contactes en pel·lícula i 21 

ampliacions en paper. 

D'altra banda, també s'ha treballat en la realització de còpies en paper de totes les 

imatges digitalitzades (projecte Diniralt) de l'Ortofotomapa de Catalunya escala 

1 :5 000 i escala 1 :25 000 realitzant 724 contactes en paper per al primer i 31 con

tactes en paper per al segon. 

- Vols. L'oficina de vols requereix, principalment, dos tipus de feines: 

• Control, programació i processat de rotlles de fotografia aèria. 

• Positivat en paper i pel·lícula de la gran majoria dels rotlles revelats. 

Pel que fa al primer punt s'han revelat 103 rotlles . En la tasca de processament 

de fotografia aèria es continuen mantenint estrictament tots els paràmetres, per 

tal que la qualitat final sigui la desitjada. 

Els coneixements que sobre el procés automàtic de fotografia aèria te l'equip del 

laboratori, així com la qualitat obtinguda, estan al nivell dels més reconeguts 

equips internacionals, cosa que ha estat ratificada després de la comparació de 

processos i resultats, per la direcció tècnica d'alguna de les grans fàbriques inter

nacionals d'emulsions fotogràfiques. 

En el segon punt la producció ha estat superior a la de l'any 1986. S'han realitzat 

28 839 contactes en paper, 852 contactes en pel·lícula, 24 ampliacions en paper i 

pel·lícula mat i 314 fulls de stripping per muntar gràfics de vol. 

- Gestió de Cartografies Bàsiques. S'han obtingut imatges tramades dels ortofoto

mapes dels següents fulls: 
MTN 254-núm. ortos = 96 + negatiu + mat 

MTN 255-núm. ortos = 96 +negatiu+ mat 149 
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Resum de l'any 1987 

Vendes 
Positius paper 
Positius pel·lícula 
Ampliacions paper 
Ampliacions peHícula 

Fotogrametria analítica 
Positius paper 
Positius pel·lícula 
Ampliacions paper 

Ortofotogrametria 
Positius paper 
Orto E 1 :5 000 
Orto E 1 :25 000 

Fotogrametria analògica 

Teledetecció 

Vols 

Positius paper 
Positius pel·lícula 

Ampliacions paper 
Positius pel·lícula 
Positius paper 
Proves color 

Positius paper 
Positius pel·lícula 
Rotlles 
Ampliacions paper 
Strippings 

Gestió de Cartografies Bàsiques 
Mats Ortofotomapa E 1 :5 000 
Ampliacions pel·lícula 
Ampliacions paper 
Reduccions 
Retoc d'Ortofotomapes E 1 :5 000 
Retoc d'Ortofotomapes E 1 :25 000 
Tramats d'Ortofotomapes E 1:5000 
Negatius i positius en pel·lícula 

17391 
956 

2526 
145 

5752 
4508 

21 

'724 

31 

2560 
800 

8 
16 
14 

113 

28839 
852 
103 
24 

314 

982 
449 
240 
242 
49 
16 

206 
206 
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En conjunt, s'ha augmentat la producció respecte de l'any 1986. Cal destacar l'aug

ment experimentat en la realització de positius en paper (un 56% més de produc

ció), positius en peHícula (un 39.% més) i en ampliacions en paper (un 14% més) . 

Durant l'any 1987 s'han realitzat, també, altres tasques . Algunes d'elles són noves 

i d'altres són la continuació de treballs habituals ja realitzats anteriorment: 

- Proves en color: L'any 1987 s'ha incorporat una nova tasca al laboratori fotogrà

fic, la reproducció de proves en color. Aquest treball es realitza mitjançant la 

superposició dels fotolits que intervenen en una selecció de color-tricromia o 

quatricromia, combinant-los amb unes peHícules amb pigment de color cian, 

magenta, groc i negre que es processen amb una màquina de revelar on el sistema 

de transport incorpora un rodet-raspall que arranca l'emulsió que no ha rebut 

exposició. Després es traspassa amb una pel·lícula receptora d'imatge per una ter

moimpressora que arrossega les pel·lícules amb una pressió de 4,5 kg/ cm2 i una 

temperatura de 125 ±7,5 °C. El resultat final es pot aconseguir en qualsevol base 

plana, ja sigui paper, cartró, planxa d'alumini, roba etc., amb una qualitat d'im

pressió que només té un guany d'un 5% respecte de la impressió normal, tenint 

en tot moment una visió molt ajustada del que pot ser el tiratge final. 

- Realització de fulls de distribució de l'Ortofotomapa de Catalunya: 

• Ortofotomapa E 1:5000 (39 models): 

254, 255, 293, 295, 32~ 330, 331, 333, 334, 335, 358, 361, 362, 363, 365, 366, 

38~ 390, 391, 392, 393, 394, 41~ 418, 419, 420, 421, 446, 44~ 470, 473, 496, 

497,498,521,522,523,546,547. 

Ortofotomapa E 1 :25 000 (27 models): 

293, 295, 327, 330, 331, 333, 334, 335, 358, 361, 366, 387, 390, 391, ~92, 393, 

394,418,419,420,421,470,496,497,521,522,546. 

- Muntatge de publicacions bibliogràfiques: 

• Inventari Cartogràfic de Catalunya (8 models): Anoia, Vallès Occidental, 

Vallès Oriental, Alt Penedès, Maresme, Baix Llobregat, Ripollès, Berguedà. Se 

n'ha realitzat el muntatge de les cobertes . 

• Revista Catalana de Geografia. S'han foradat i contratipat imatges de les revis

tes núms. 4, 5, i 6. A més, s'ha treballat en els anuncis de publicitat, mapes, 

fotos i peus d'imatge. 
• European Conference of Ministers Responsible for Regional Planning. Com

mittee of Experts on Cartography, Statistics and Terminology. Vlth European 

Seminar. Computer Assisted Cartography and land use policy. S'ha realitzat el 

muntatge de la coberta. 
- Muntatge de documents cartogràfics: 

• Mapa guia del Mapa d'Imatge SatèHit de Catalunya E 1:100000 corresponent 

als fulls de Girona i el seu entorn i Delta de l'Ebre. 

• Mapes de l'Avantprojecte del Túnel de Vallvidrera TABASA núms. 3, 4 i 5. 

• Mapa de Catalunya d'Imatge Satel·lit E 1:250000 (3 versions) . Aquest mapa 151 
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consta de quatre imatges satèHit de les quals s'ha hagut de dur a terme una 
complexa tasca de retoc per tal que una vegada empalmades no es notessin dife
rències de color. A més a més, s'ha realitzat un complicat procés de màscares 
perquè en el resultat final no es noti cap ensolapament o filet i les quatre imat
ges empalmin a la perfecció. Tenint en compte que la mida final del mapa és de 
1 OS x 108 cm, s'ha hagut d'utilitzar el sistema de claus de registre per tal que la 
toponímia interior foradada no tingués cap vorell o doble imatge. D'aquest 
mapa se'n van fer tres versions, una d'elles portava el mar postís, l'altra el mar 
en blanc i la darrera la llegenda foradada. 

• Corbes de nivell i rius E 1:50000 de les comarques de Catalunya corresponents 
a la Regió I. 

• Realització dels fulls de Lleida i Balaguer de l'Ortofotomapa de Catalunya E 
1:50000. 

• Mapa Comarcal de Catalunya E 1:500000 1987. 
• Full de la façana del Palau de la Generalitat. 
• Atlas Climàtic de Catalunya. 
• Mapes de la Memòria de l'ICC 1986. 

- Altres: 
• Muntatge del Calendari 1988 i del dietari de la Caixa de Sabadell. 
• Pàgines interiors del Butlletí d'Informàtica núm. 2. 
• Anuncis de l'ICC a diferents mides. 
• Muntatge del tríptic corresponent a les conferències del Prof. Ebner. 
• Muntatge del díptic corresponent a la conferència del Prof. Frederiksen. 
• Realització dels negatius i positius del Calendari 1988 de l'ICC. 
• Realització de mosaics de l'Ortofotomapa de Catalunya E 1:5 000: 547-3-1 /9-

1/ 10-1 / 11-1/ 9-2/ 10-2/ 7-5/ 7-6/ 8-5 523-1-4/ 1-5/2-5/ 3-5/2-6/3-6/3-7 
• Realització de fitxes, cartes, targetes de visita, talonaris de comandes, factures etc., 

per tal de cobrir les necesitats de l'ICC. 

5.3.3.7.Toponímia 
Dins del Negociat de Publicacions Cartogràfiques, les tasques relacionades amb la toponímia i amb la correcció de textos, es classifiquen en dos grups : 

a) Correcció, traducció i revisió de textos, relacions de topònims, proves d'im
premta, procedents de diverses unitats de l'ICC i també d'altres departaments de la Generalitat de Catalunya. 
- Correcció de textos. S'han corregit textos corresponents a: 

• Revista Catalana de Geografia. 
• Fulls informatius de la Secció de la Cartoteca de Catalunya. 
• Opuscles sobre el curs de Fotogrametria. 

152 • Publicacions bibliogràfiques diverses de l'ICC. 
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• Publicacions cartogràfiques diverses de l'ICC. Cal destacar: Mapes de 

l'Avantprojecte del Túnel de Vallvidrera, Mapa de Catalunya d'Imatge 

SatèHit E 1:100 000, Ortofotomapa de Catalunya E 1 :50 000 (imatge de 

satèl·lit SPOT-1). 
• Altres: Calendari 1988. 

- Revisió de la toponímia que apareix en documents bibliogràfics i cartogràfics 

de treball o per a ser publicats. D'aquests darrers cal destacar: 

• Ortofotomapa de Catalunya E 1 :25 000 ( 46 fulls): 

Bloc Núm. d'ortos Bloc Núm. d'ortos 

293 1 394 2 
294 1 418 3 
295 2 420 1 
331 5 421 1 
332 2 470 1 
333 3 496 5 
334 1 497 5 
361 1 521 2 

387 1 522 4 

391 3 546 2 

393 4 

• Ortofotomapa de Catalunya E 1 :50 000 (imatge de satèHit SPOT -1 ). 

• Mapa de Catalunya d'Imatge Satèl·lit E 1:100000. 

• Mapa de la Conca Mediterrània E 1 :3 500 000. 
• Mapa d'Europa Occidental 1:3 500 000. 
• Mapes de l'Avantprojecte del Túnel de Vallvidrera (3 fulls). 

• Atlas Climàtic de Catalunya. 
• Mapa Topogràfic de Catalunya E 1:250000. S'ha treballat en la revisió gene-

ral per a preparar-lo per a la següent edició. 
• Mapa de Catalunya d'Imatge SatèHit E 1:250000. 
• Mapa de Catalunya d'Imatge SatèHit E 1:500000. 

• Mapa dels petits estats del món. 
• Mapa d'àrees de caça de Catalunya E 1:500000. 
• Mapa del Vallès Oriental E 1:50 000. 
• Palau de la Generalitat de Catalunya (restitució de la façana). 

b) Creació de bases toponímiques. Cal destacar els següents projectes: 

- Ortofotomapa de Catalunya E 1 :5 000. S'ha treballat en el recull de camp de 

toponímia, la seva revisió i la posterior informatització. 153 
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• Recull de camp: 

Bloc Núm. d'ortos 

149 Isil 82 
150 Noarre 27 
181 Esterri d'Àneu 96 
182 Tírvia 87 
183 Andorra la Vella 4 
214 Sort 96 
215la Seu d'Urgell 93 
216 Bellver de Cerdanya 85 
217 Puigcerdà 63 
218 Molló 54 
220 la Jonquera 77 
258 Figueres 94 
290 Isona 96 
293 Berga 96 
294 Manlleu 96 
330 Cardona 96 
331 Puig-reig 96 
332 Vic 96 
333 Santa Coloma de Farners 96 

· 361 Guissona 96 
362 Calaf 96 
363 Manresa 96 
364 la Garriga 96 
365 Blanes 96 
366 Sant Feliu de Guíxols 52 
387 Fraga 30 
391 Igualada 96 
392 Sabadell 96 
393 Mataró 95 
394 Calella 41 
415 Mequinensa 42 
416 Maials 96 
420 l'Hospitalet de Llobregat 96 
421 Barcelona 35 
443 Favara 44 
444 Flix 96 
448 el Prat de Llobregat 48 
471 Móra d'Ebre 96 

154 Total 2973 ortos 



• Revisió: 

Bloc 

213 el Pont de Suert 
251 Areny 
258 Figueres 
259 Roses 
289 Benavarri 
290 Isona 
331-Puig-reig 
333 Santa Coloma de Farners 
334 Girona 
360 Bellvís 
361 Guissona 
362 Calaf 
363 Manresa 
364 la Garriga 
365 Blanes 
366 Sant Feliu de Guíxols 
387 Fraga 
388 Lleida 
391 Igualada 
392 Sabadell 
393 Mataró 
394 Calella 
420 l'Hospitalet de Llobregat 
421 Barcelona 
444 Flix 
448 el Prat de Llobregat 
496 Horta de SantJoan 

Total 

• Informatització : 

Bloc 

254 Gósol 
255 la Pobla de Lillet 
259 Roses 

Núm. d'ortos 

30 
29 
94 
29 
44 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
52 
30 
96 
96 
96 
95 
41 
96 
35 
96 
48 
69 

2036 ortos 

Núm. d'ortos 

96 
96 
29 
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Bloc Núm. d'ortos 

297 Torroella de Montgrí 14 
331 Puig-reig 96 
335 Palafrugell 22 
361 Guissona 96 
362 Calaf 96 
363 Manresa 96 
364 la Garriga 96 
365 Blanes 96 
366 Sant Feliu de Guíxols 52 
387 Fraga 30 
388 Lleida 96 
389 Tàrrega 96 
391 Igualada 96 
392 Sabadell 96 
393 Mataró 95 
394 Calella 41 
421 Barcelona 35 
496 Horta de SantJoan 69 

Total 1539 ortos 

A més, s'han revisat els mapes-guia corresponents a 54 blocs. 

- MTN E 1 :25 000. S'han confeccionat 14 fulls i s'ha revisat 1 full ja publicat. 
A més, s'ha treballat en el recull de camp de toponímia corresponent a 3 blocs. 
• Confecció dels fulls següents: 

118 bis Canejan 
148-III Hospital de Benasc 

180-I Benasc 
180-II Espitau de Vielha 

180-III Castilló de Sos 
180-IV Barroera 

327-1 Camporrells 
327-II À ger 

327-III Castillonroi 
327-IV Os de Balaguer 

359-1 Almenar 
359-IV Balaguer 
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D Recull de camp 

D Recull de camp i revisió 

• Recull de camp, revisió I informatització 

Escala 1:2150000 

o Revisió sobre el mapa publicat del ~11 següent: 

334-I Girona 

o Recull de camp de toponímia dels fulls següents: 

180 Benasc 
327 Os de balaguer 
387 Fraga 157 
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- Incorporació de toponímia a mapes línia E 1 :5 000 (38 fulls) i E 1 :2 000 
(11 fulls). 
• la Molina 9 fulls 
• Valls 14 fulls 
• l'Aldea 15 fulls 
• Polígon Seat 11 fulls 

(E 1:5 000) 
(E 1 :5000) 
(E 1 :5000) 
(E 1 :2000) 

5.3.3.8. Inventari Cartogràfic de Catalunya 
Una altra àrea de treball del Negociat de Publicacions Cartogràfiques és l'Inventari 
Cartogràfic de Catalunya. 

El 1987 és, pel que fa a l'Inventari Cartogràfic de Catalunya, l'any de la publicació 
dels primers volums comarcals. El gruix, però, del treball s'ha centrat, especial
ment, en el tractament de dades i en l'entrada d'aquestes. Durant el1987 també s'ha 
treballat en completar la recerca de dades. 

a) Recerca de dades: 
Com a continuació de la tasca realitzada durant el1986, la recerca de dades s'ha 
dut a terme també per mitjà de la consulta directa de la documentació existent 
a una sèrie d'.entitats i organismes on s'hi troba la major part de la cartografia 
d'àmbit urbà i municipal (ajuntaments, delegacions d'Urbanisme, d'Hisenda i 
també entitats excursionistes) . Durant el 1987 s'ha visitat: 
- 137 ajuntaments de les comarques del Vallès Occidental, la Noguera, l'Urgell, 

el Baix Camp, la Selva, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. També s'ha visitat la 
major part dels ajuntaments del Tarragonès. 

- El Servei Territorial a Tarragona de la Direcció General d'Urbanisme (Gene
ralitat de Catalunya) . 

- 15 entitats excursionistes de les comarques del Vallès Occidental, el Barcelo
nès, la Noguera, el Baix Camp i la Terra Alta. 

b) Entrada de dades: 
Iniciada durant el 1986, s'ha completat l'entrada de dades de les 26 comarques 
que es troben en fases superiors (tractament, edició i publicació -excloses les 3 
primeres-); són les següents: l'Anoia, el Berguedà, el Vallès Occidental, el 
Maresme, el Vallès Oriental, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Bages, el 
Garraf, el Barcelonès, l'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Selva, la Garrotxa, el 
Gironès, el Solsonès, l'Alt Urgell, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, la Vall 
d'Aran, les Garrigues, el Segrià, l'Urgell, la Segarra, la Noguera i el Baix Pene-

158 dès. Pel que fa a les 9 comarques que resten, l'entrada de dades s'ha iniciat. 
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Mapa d'estats de l'Inventari Cartogràfic de Catalunya 31-12-1987 

e) Tractament de dades: 

D Entrada de dades 

D Tractament de dades 

D Edició 

Publicat 

Escala 1:2150000 

20 20 40 60km 

El tractament de dades comprèn dues parts: en primer lloc la preparació dels fit

xers, consistent en la selecció i homogeneïtzació de la informació que contenen 

les fitxes; en segon lloc el tractament pròpiament dit, és a dir, l'elaboració de la 

segona part del text de cada volum (els mapes resum, les taules estadístiques de 

superfícies cartografiades, i els índexs toponímic i de fitxes). 

Per la primera part (preparació del fitxer) han passat les 12 comarques següents: 

la Garrotxa, el Gironès, el Solsonès, l'Alt Urgell, el Pallars Jussà, el Pallars Sobi

rà, la Vall d'Aran, les Garrigues, el Segrià, l'Urgell, la Segarra i la Noguera. Cal 

afegir-hi el Baix Penedès (1 • part iniciada) i les 16 comarques que es troben en 

fases superiors. 159 
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A la segona part, és a dir la de tractament pròpiament dit, hi ha entrat la comarca 
de la Selva¡ hi han passat les que s'esmentaran més e·ndavant (fases superiors). 

d) Edició: 
A la fase d'edició (elaboració de les galerades, de les proves compaginades i de 
les pel·lícules) hi han entrat 4 comarques: el Garraf, el Barcelonès, l'Alt 
Empordà i el Baix Empordà. 

e) Publicació: 
A partir del maig de 1987 s'han publicat 11 volums comarcals; per ordre d'apa
rició: la Baixa Cerdanya, Osona, el Ripollès, l'Anoia, el Berguedà, el Vallès 
Occidental, el Maresme, el Vallès Oriental, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat i el 
Bages. 

5.3.3.9. Publicacions 
A més de l'àrea de correcció de textos i de toponímia i de l'àrea de l'Inventari Car
togràfic de Catalunya, s'ha treballat en la preparació de publicacions bibliogràfi
ques de l'ICC, ja editades o encara en fase de realització i en d'altres tasques diver
ses, de les que cal destacar la continuació dels treballs relacionats amb la formació 

160 del banc de dades geocartogràfiques. 
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a) Publicacions bibliogràfiques. Les tasques fonamentals que s'hi han realitzat són : 

redacció i revisió dels textos, notes i peus d'il·lustracions, preparació dels textos 

per a fotocomposició i actualització de les dades . 

S'ha treballat en les següents publicacions : 

• Memòria 1986. 
• Memòria 1986 per a la memòria del Departament. 

• Catàleg de Publicacions de l'ICC. 

• Llista de preus de les publicacions de l'ICC. 

• Catàleg de cartografia vial, territorial i urbana. 

• Cataleg de vols. 2• edició. 

• Contribució geomorfològica a l'estudi dels esp~is supraforestals pirinencs . 

Gènesi, organització i dinàmica dels modelats glacials i periglacials de la Cer

danya i l'Alt Urgell. Antonio Gómez Ortiz. 

• Creixement urbà i agents de la producció de l'espai : el cas de la ciutat de Llei-

da. Joan Vilagrasa i Ibarz. 

• Mapa Topogràfic de Catalunya E 1:250000. 2• edició. 

• Revista Catalana de Geografia. 

• Butlletí d'Informàtica. 

• Manual de Teledetecció. 

• Area model d'estudis geocartogràfics. 

• Memòria 1987. 
Al llarg de l'any, s'ha mantingut actualitzada la informació sobre les publica

cions de l'ICC. 

b) Formació d'un banc de dades geocartogràfiques . S'ha treballat fonamentalment 

en el projecte del Mapa Hidrogràfic, per al qual s'ha fet un buidat de la informa

ció hidrogràfica de 29 blocs E 1:50000 : 

259 Roses 
288 Fonz 
289 Benavarri 
290 Osona 
291 O liana 
292 Sant Llorenç de Morunys 

293 Berga 
294 Manlleu 
295 Banyoles 
296 Torroella de Montgrí 

326 Montsó 
327 Os de Balaguer 

328 Artesa de Segre 
161 
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e) 

329 Ponts 
330 Cardona 
331 Puig-reig 
332 Vic 
333 Santa Coloma de Farners 
334 Girona 
335 Palafrugell 
358 Almacelles 
359 Balague~ 
360 Bellvís 
361 Guissona 
362 Calaf 
363 Manresa 
364 la Garriga 
365 Blanes 
366 Sant Feliu de Guíxols 

Participació i realització d'altres tasques diverses: 
• Informes diversos 
• Sortides de camp i col-laboració amb el Negociat de Suport Tècnic en els tre

balls de reconeixement de vèrtexs geodèsics. 
• Col-laboració amb el Negociat de Suport Tècnic en els treballs relatius al 

model d'elevacions del terreny. (classificació del terreny de Catalunya). 
• Preparació d'un text de presentació de la sèrie d'imatge satèl·lit de Catalunya 

E 1:100000. 
• Col-laboració en la determinació de la línia de terme municipal entre els muni

cipis de Pals i de Begur. 
• Atenció de consultes externes. 

5.3.3.1 0 Revista Catalana de Geografia 
Al llarg de l'any 1987 la Revista Catalana de Geografia, complint amb la seva perio

dicitat quadrimestral, ha publicat els números 4, 5 i 6 corresponents als mesos de 
març, juliol i novembre, respectivament. 

En el número 4 hi ha els següents articles : Cap Verd. Resultats i reflexions entorn 
d'un viatge d'estudis; Detecció i avaluació de les superfícies forestals cremades 
durant l'any 1984 a Catalunya, mitjançant tècniques de teledetecció; La qualitat de 
la cartografia; Aspectes tèrmics comparatius entre algunes conques hidrogràfiques 
catalanes i la conca granadina del riu Geni!; i, obrint una nova secció de debat, 
Mites i ritus. Reflexions sobre la pèrdua de la rellevància social de la geografia espa-
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El número 5 està compost pels articles següents: Enclavaments i integració espacial 

a Nicaragua. Notes sobre una investigació; La generació de talls geodèsics en la car

tografia de Catalunya per a escales 1:50000 i més grans; Política de l'habitatge i 

promoció privada a Lleida (1940-1980); La difusió de la geografia a Espanya a la fi 

de la dècada 1910-1920: El suplement d'història i geografia del diari El Sol; La 

Camanchaca. Captacions d'aigua al desert d'Atacama; La muntanya com a recurs 

didàctic en geografia . Aquest darrer article obre una nova secció, no regular, dedi

cada a problemes de didàctica de la geografia. 

En el número 6 s'inclouen els següents articles: Biogeografia i desenvolupament 

econòmic als Tròpics; 1987: La divisió territorial de Catalunya. Una visió geogràfi

ca; Poder local i estat al Quebec, el Canadà; La reforma administrativa de Polònia 

i les seves conseqüències; El mapa geogràfic E 1:100 000: Un projecte cartogràfic ins-

titucional a Catalunya (1914-1941); Passat i present de les hipòtesis biogeogràfiques. 163 
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En aquests exemplars de la Revista s'hi ha inclòs publicitat. 

La Revista Catalana de Geografia té una tirada de 3 000 exemplars. Aquests. es dis
tribueixen per 289 llibreries de Catalunya, aproximadament en 400 quioscs de la 
província de Barcelona i a la botiga de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 

Després de les altes i les baixes experimentades, es manté la quantitat de 320 subs
criptors, i es participa en un intercanvi amb 77 revistes d'arreu del món. 
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Publicacions 

6.Publicacions 

- Ortofotomapa de Catalunya E 1:5000. Sèrie Ortofotomapa E 1:5000; 79 x 60 cm. 

Durant l'any 1987 se n'han publicat 781 fulls. 
- Ortofotomapa de Catalunya E 1:25000. Sèrie Ortofotomapa E 1 :25000; 64 x 50 cm. 

Durant l'any 1987 se n'han publicat 41 fulls. 

- Ortofotomapa de Catalunya E 1:50000. Sèrie Ortofotomapa E 1:50000. 60 x 100 cm. 

S'ha publicat el full Balaguer 359 (32-14). 
- Mapa de Catalunya d'imatge satèl·lit E 1:100000. Sèrie Mapa de Catalunya d'imatge 

satèHit LANDSAT; 60 x 85 cm. Durant l'any 1987 se n'han publicat 17 fulls. 

- Mapa de Catalunya d'imatge satèl·lit E 1:500000. CoHecció E 1 :500000; Barce

lona 1987; 62,5 x 65 cm; RGC núm. 108, any 1987. 

- Mapa de Catalunya d'imatge satèHit E 1:250000. CoHecció E 1 :250000; Barce

lona 1987; 115 x 119 cm; RGC núm. 109, any 1987. 
- Mapa gravimètric de Catalunya E 1:500000 (mapa i llibre). Pel Servei Geològic 

de Catalunya. CoHecció E 1:500000; Barcelona 1987; Llibre: 135 pàg, 21 x 15 cm, 

ISBN 84-393-0740-3; Mapa: 59 x 57 cm; RGC núm. 8, any 1987. 

- Automatització de la Biblioteca de l'ICC. Manual de l'usuari. Per Caterina 

Gomila i Portella. CoHecció Manuals; Barcelona 1987; 64 pàg; 18 x 13 cm; ISBN 

84-393-0741-1. 
- Característiques climatològiques de la precipitació en la franja costera mediterrà

nia de la Península Ibèrica. Per Javier Martín-Vide. CoHecció Tesis; Barcelona 

1987; 245 pàg; 24,5 x 17,5 cm; ISBN 84-393-0739-X. 

- Inventari Cartogràfic de Catalunya. Baixa Cerdanya. Per Enric Camps i Soria. 

CoHecció Estudis; Barcelona 1987; 265 pàg; 21 x 15 cm; ISBN 84-393-0785-3. 

- Inventari Cartogràfic de Catalunya. Osona. Per Enric Camps i Soria. CoHecció 

Estudis; Barcelona 1987; 280 pàg; 21 x 15 cm; ISBN 84-393-0783-7. 

- Inventari Cartogràfic de Catalunya. Ripollès. Per Enric Camps i Soria. CoHec-

ció Estudis; Barcelona 1987; 198 pàg; 21 x 15 cm; ISBN 84-393-0784-5. 169 
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- Inventari Cartogràfic de Catalunya. Berguedà. Per Enric Camps i Soria. Col-lec
ció Estudis; Barcelona 1987; 203 pàg; 21 x 15 cm; ISBN 84-393-0797-7. 

- Inventari Cartogràfic de Catalunya. Anoia. Per Enric Camps i Soria. Col-lecció 
Estudis; Barcelona 1987; 266 pàg; 21 x 15 cm; ISBN 84-393-0805-1. 

- Inventari Cartogràfic de Catalunya. Vallès Occidental. Per Enric Camps i Soria. 
CoHecció Estudis; Barcelona 1987; 461 pàg; 21 x 15 cm; ISBN 84-393-0782-9. 

- Inventari Cartogràfic de Catalunya. Maresme. Per Enric Camps i Soria. CoHec
ció Estudis; Barcelona 1987; 468 pàg; 21 x 15 cm; ISBN 84-393-0838-8. 

- Inventari Cartogràfic de Catalunya. Vallès Oriental. Per Enric Camps i Soria. 
Col-lecció Estudis; Barcelona 1987; 519 pàg; 21 x 15 cm; ISBN 84-393-0855-8. 

- Inventari Cartogràfic de Catalunya. Alt Penedès . Per Enric Camps i Soria. 
CoHecció Estudis; Barcelona 1987; 240 pàg; 21 x 15 cm; ISBN 84-393-0861-2. 

- Inventari Cartogràfic de Catalunya. Baix Llobregat. Per Enric Camps i Soria. 
CoHecció Estudis; Barcelona 1987; 330 pàg; 21 x 15 cm; ISBN 84-393-0871-X. 

- Inventari Cartogràfic de Catalunya. Bages. Per Enric Camps i Soria. CoHecció 
Estudis; Barcelona 1987; 480 pàg; 21 x 15 cm; ISBN 84-393-0872-8. 

- Memòria de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 1986. CoHecció Institucional; 
Barcelona 1987; 216 pàg; 24 x 17 cm. 

- European Conference of Ministers Responsible for Regional Planning. Commit
tee of Experts on Cartography, Statistics and Terminology. Vlth European 
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Publicacions 

• 

Seminar. Computer Assisted Cartography and land use policy. CoHecció 

Monografies; Barcelona 1987; 328 pàg; 24 x 17 cm; ISBN 84-393-0820-5. 

- Les ciutats petites i mitjanes a Catalunya: evolució recent i problemàtica actual. 

lla Setmana d'Estudis Urbans a Lleida. CoHecció Monografies; Barcelona 1987; 

656 pàg; 24 x 17 cm; ISBN 84-393-0814-0. 

- I Reunión Científica del Grupo de Trabajo en Teledetección. Barcelona, 10-11 

de diciembre de 1986. Barcelona 1987; 445 pàg; 23,5 x 16,5 cm; ISBN 84-00-

06610-3. 
- Calendari 1988. La contribució del Chevalier de Beaulieu a la Guerra dels Sega

dors (1640-1652). CoHecció Calendaris; Barcelona 1987; 79 x 54 cm. 

- Revista Catalana de Geografia. CoHecció Revistes; Barcelona 1987; 27 x 20 cm; 

ISSN 0210-6000. Durant l'any 1987 s'han publicat els núms. 4, 5 i 6. 171 
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7. Convenis 

Els convenis signats l'any 1987 són : 

- Conveni amb la Universitat de Barcelona, Departament de Geografia Humana, 
signat el20 de febrer, per a que es dipositi un exemplar de cada full de producció 
cartogràfica de l'ICC a la Cartoteca de la Facultat de Geografia de la Universitat 
de Barcelona. 

- Conveni amb l'Institut für Geodaesie und Photogrammetrie de la Universitat de 
Zuric, signat 1'1 de juny, per al desenvolupament d'una fotogrametria moderna, 
analítica i digital. 

- Conveni amb la Universitat Politècnica de Catalunya, Càtedra de Ponts i 
Camins, signat el25 de maig, per al desenvolupament per part de la UPC de pro
grames de càlcul per ordinador d'aplicació a ponts i altres estructures d'enginye
ria civil per a ús de l'ICC i del DPTOP. 

- Conveni amb la Universitat Politècnica de Catalunya, signat el22 de juny, per al 
subministrament de les dades necessàries per a la realització dels mapes de radia
ció solar i de velocitat del vent. 

- Conveni amb el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria del 
Ministerio de Economía y Hacienda (Lleida), signat el 9 de novembre, per a la 
cobertura aèria amb fotografia vertical a escala 1 :5 000 de 200 nuclis urbans de la 
província de Lleida. 
Conveni amb la Diputació de Girona, signat el 29 de setembre, per a la digitalit
zació de mapes topogràfics de les comarques gironines . 
Conveni amb la Direcció General de Política Territorial, signat el 13 de juliol, 
per a la realització del mapa d'usos del sòl1987 a escala 1:250000. 175 
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- Conveni amb la Direcció General de Producció i Indústries Agro-alimentàries, 
signat el29 d'octubre, per a la realització d'un pla plurianual per tal d'abordar la 
situació dels cultius herbacis a Catalunya. 

- Conveni amb el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributària del 
Ministerio de Economía y Hacienda (Lleida), signat el 9 de novembre, per a la 
cobertura aèria a escala 1 :22 000 de la província de Lleida. 
Conveni amb la Universitat de Barcelona, Departament de Geologia Dinàmica, 
signat el29 d'octubre, per a la delimitació i mesura de les glaceres actuals del Piri
neu a partir del sensor TM del satèl-lit LANDSAT-5 . 
Conveni amb la Sra. Maria Fontserè, signat el desembre, per a la cessió de docu
mentació del fons del Sr. Eduard Fontserè. 

- Conveni amb l'Instituta Geogrdfico Nacional, signat el desembre, per a la repro
ducció i còpia de les Actas de deslindes dels municipis de Catalunya, fetes el pri
mer quart del segle. 





Viatges a conferències i simposis 

8. Viatges i assistències a conferències i simposis 

a) Gener 
1. LLOC: Estats Units 

DATES: 11-16 de gener de 1987 
PERSONES: Jaume Miranda (Direcció) i Josep L. Colomer (Servei de 
Desenvolupament i Sistemes) 
- Visita a les instal-lacions Intergraph (Interpro 32). 
- Visita a les instal-lacions Bentley Systems (Microstation) 
- Visita a les instal-lacions CNR (micro-IGDS, C-CADD) 

,2: LLOC: Madrid 
DATES: 22 de gener de 1987 
PERSONES: Jaume Massó (Secció d'Edicions Cartogràfiques) 
Comissió de treball per a gestionar la publicació del Format Marc. 

3. LLOC: Palma de Mallorca 
DATES: 28 de gener de 1987 
PERSONES: Benjamí Sabiron (Servei de Producció Cartogràfica) 
- Aconseguir les bases, en format digital, dels mapes de les masses vegetals 

de Catalunya que EMISA havia digitalitzat per a ICONA. 
- Veure Ja possibilitat d'emprar un programa, desenvolupat per aquesta 

empresa, que permet d'introduir a l'ordinador VAX les dades obtingudes 

amb un T -2000. 

b) Gener-febrer 
1. LLOC: Copenhaguen (Dinamarca) 

DATES: 31 de gener-6 de febrer de 1987 
PERSONES: Joan Torres (Secció de Suport Analític) 
Visita a la Technical University of Denmark per a: 
- Sotmetre a la valoració dels experts· en Models Digitals del Terreny els tre

balls duts a terme a l'ICC sobre MDT Gestalt. 
- Comentar certs aspectes sobre MDT i ortofotos: anàlisi de MDT, estudi 

d'errors, control de qualitat de MDT i ortofotos. 181 
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e) Febrer 
1. LLOC: Regió d'Úmbria (Itàlia) 

DATES: 4-6 de febrer de 1987 
PERSONES: Jaume Miranda (Direcció), Josep L. Colomer (Servei de 
Desenvolupament i Sistemes) 
Estudiar la viabilitat de fer un projecte pilot de cartografia 3D a escala 1:5 000 
que pugui servir també per a fer estudis d'impacte visual d'obra pública. 

2. LLOC: Madrid 
DATES: febrer de 1987 
PERSONES: Maria Macau (Secció de Suport Analític) 
- Assistència al IV Curs de Geodèsia Superior organitzat per l'Instituta de 

Astronomía y Geodesia (IAG) de la Facultat de Matemàtiques de la Uni
versidad Complutense de Madrid, en coHaboració amb el Consejo Supe
rior de Investigaciones Cientificas (CSIC). 

- Realitzar alguns ajustaments a la xarxa de la Corporació Metropolitana de 
Barcelona i comentar aspectes de la prova pilot de densificació de la xarxa 
de 4rt ordre i qüestions tècniques de Geodèsia. 

3. LLOC: Palma de Mallorca 
DATES: febrer de 1987 
PERSONES: Benjamí Sabiron (Servei de Producció Cartogràfica) 
Es visità l'Empresa Municipal d'Informàtica (EMISA) per analitzar el seu 
paquet de software anomenat TDT i veure la seva possible aplicació a uns tre-
balls cartogràfics que s'havien de fer per a l'Ajuntament de Bilbao. . 

d) Febrer-març 
1. LLOC: Zuric (Suïssa) 

DATES: 16 de febrer-20 de març de 1987 
PERSONES: Ismael Colamina (Secció de Suport Analític) 
Formació general en fotogrametria i recollida de material; programació d'al
gunes extensions del programa de triangulació aèria AFO; discussió dels arti
cles a presentar a Baltimore (congrés ASPRS-ACSM) i a Interlaken (confe
rència de l'ISPRS); simulacions amb blocs i dades GPS; visita a l'empresa 
Wild per a sol· licitar una simulació amb el programa Bingo i, per últim, visita 
al professor Ebner de la Universitat Politècnica de Munic. 

e) Març 
1. LLOC: València 

DATES: març de 1987 
PERSONES: Romà Arbiol i Joan Romeu (Secció de Teledetecció) 
Assistència a un curset sobre les possibilitats de la Teledetecció com a eina 
d'informació territorial i visita al Laboratori de Teledetecció del Departa-

182 ment de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de València. 
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2. LLOC: Lisse (Països Baixos) 

DATES: 3-4 de març de 1987 

Viatges a conferències i simposis 

PERSONES: Francesc Conforto (Secció de Centre de Càlcul) 

Assistència a la primera trobada de Mdnagers de Sistemes a nivell europeu, 

organitzada per lntergraph. 

3. LLOC: Madrid 
DATES: 25-27 de març de 1987 

PERSONES: Cristobal García (Secció de la Cartoteca) 

Es visità l'Instituta Geológico y Minera de España, el Servicio Geogrdfico del 

Ejército i l'Instituta Geogrdfico Nacional, amb l'objectiu de completar les 

coHeccions existents a la Cartoteca de Catalunya. 

4. LLOC: Madrid -

DATES: 30 de març de 1987 

PERSONES: Jaume Massó (Secció d'Edicions Cartogràfiques) 

Visita a l'Instituta Geogrdfico Nacional per tractar els següents temes: 

- Recollir les actes de límits de Parets del Vallès. 

- Límits entre Sant Pere de Vilamajor i Santa Maria de Palautordera. 

- Publicació del manual MARC. 

- Estructuració per a l'any de 1987 de la producció de fulls MTN 1 :25 000 de 

Catalunya. 
- Sol·licitar informació dels treballs geodèsics a Catalunya. 

5. LLOC: Madrid 
DATES: 31 de març de 1987 

PERSONES: Ramon Masip (Secció de Sistemes d'Informació) 

Assistència a FUNDESCO-CIEIS (Círculo para el intercambio de Experien

cias en Ingeniería del Software), a la xerrada: Informdtica grdfica aplicada a 

la cartografía. 

6. LLOC: Frankfurt (Alemanya) 

DATES: març de 1987 
PERSONES: Benjamí Sabiron (Servei de Producció Cartogràfica) 

Visita a l'empresa Dr. Würth per tal de valorar el seu equip denominat DIOS, 

aplicable al processament d'informació digital. 

7. LLOC: Bilbao 
DATES: març de 1987 
PERSONES: Benjamí Sabiron (Servei de Producció Cartogràfica) 

Seguiment dels treballs de realització de la cartografia E 1 :500 del municipi 

de Bilbao. 

f) Abril 
1. LLOC: Hoopdorf (Països Baixos) 

DATES: 6-9 d'abril de 1987 183 
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PERSONES: Ramon Masip (Secció de Sistemes d'Informació) i]ordi Sendra 
(Secció de Geodèsia) 
Visita a la seu europea d'Intergraph per a veure i avaluar el sistema de restitu
ció assistida lntermap Analytic. 

2. LLOC: Madrid 
DATES: 6-10 d'abril de 1987 
PERSONES: Maria Macau (Secció de Suport Analític) 
Assistència al cicle de conferències sobre els treballs geodèsics a l'Estret de 
Gibraltar celebrat a l'Instituta Geografico Nacional. 

3. LLOC: Valladolid 
DATES: 27 d'abril de 1987 
PERSONES: Benjamí Sabiron (Servei de Producció Cartogràfica) 
Assistència i participació a un acte públic sobre ordenació i representació del 
territori junt amb membres d'altres Comunitats Autònomes i del Servicio 
Geografico del Ejército. 

4. LLOC: Madrid 
DATES: 30 d'abril de 1987 
PERSONES: Jaume Massó (Secció d'Edicions Cartogràfiques) 
Preparació del programa de toponímia MTN E 1:25 000 per a l'any 1987. 

g) Maig 
1. LLOC : Milà (Itàlia) 

DATES : 2-3 de maig de 1987 
PERSONES: Benjamí Sabiron (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita a la fira d'Arts Gràfiques per tal d'assabentar-se de les darreres nove
tats pel que fa a l'autoedició i al disseny. 

2. LLOC : Avignon (França) 
DATES : 13-15 de maig de 1987 
PERSONES: Jaume Miranda (Direcció) i Romà Arbiol (Secció de Teledetec
ció) 
Assistència al 7è Congrés Expert Systems and their applications, on s'estudia
ren nous productes d'inteHigència artificial. Se'n podrien destacar dos: 
- Un sistema fet pel grup de treball del Centre d'Estudis Avançats del CSIC 

a Blanes, sobre una aplicació de la diagnosi mèdica. 
- Demostració d'una aplicació d'assistència a la lluita contra incendis, de 

l'Escola de Mines de Sophia-Antipolis. 
3. LLOC: Toulouse (França) 

DATES: 13-15 de maig de 1987 
PERSONES: Vicenç Palà (Secció de Teledetecció) 
El motiu de l'estada se centra en l'interès per conèixer amb profunditat les 
característiques del sistema BELIMA de tractament d'imatges desenvolupat 

184 pel Sr. Lowitz, que treballa a la casa MATRA. 
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4. LLOC: fviadrid 

DATES: 14 de maig de 1987 

PERSONES: Jaume Massó (Secció d'Edicions Cartogràfiques) 

Comissió de treball per a complimentar la publicació del Format Marc. 

5. LLOC: Copenhagen (Dinamarca) 

DATES: 19-27 de maig de 1987 . 

PERSONES : Joan Torres (Secció de Suport Analític) 

Els motius de l'estada a Copenhagen foren dos: 

-:- Assistència al col·loqui internacional organit~at per la International Society 

for Photogrammetry and Remate Sensing (ISPRS), Working Group III I 3 

sobre el tema Progressin Terrain Modelling, que es va celebrar a la Techni

cal University of Denmark. 

- Visita a l'I nstitute o f Surveying and Photogrammetry per tal de concretar 

alguns detalls amb el Professor Paul Frederiksen sobre la classificació del 

terreny de Catalunya. 

6. LLOC: Madrid 

DATES: 27 de maig de 1987 

PERSONES: Josep L. Colomer (Servei de Desenvolupament i Sistemes) i 

Ramon Masip (Secció de Sistemes d'Informació) 

Visita a Prime Ibérica per a assistir a la presentació del sistema d'informació 

geogràfica ARC/INFO. 

7. LLOC: Madrid i Valladolid 

DATES: 27-29 de maig de 1987 

PERSONES: Romà Arbiol i Joan Romeu (Secció de Teledetecció) 

- Madrid: Es va passar per Madrid per visitar la CONIE, cercar unes imat

ges que mancaven per completar 1'1 :250000 de Castilla y León, i assaben

tar-se de les novetats sobre NOAA, EOSAT i LANDSAT. 

- Valladolid: L'estada a Valladolid tenia per objecte desenvolupar una sèrie 

de temes sota el títol Teledetección y Cartografía Automdtica; que era la 

darrera sessió del Curso de Teledetección, Tratamiento de la Imagen y 

Ciencias de la Tierra, organitzat per la Dirección General de Urbanismo y 

Media Ambiente de !ajunta de Castilla y l:.eón. 

8. LLOC: Madrid 

DATES: 28 de maig de 1987 

PERSONES: Ignasi Augé (Negociat de Distribució Cartogràfica i Vendes) 

Entrevista personal, respecte a temes de distribució de publicacions, amb els 

següents proveïdors: Instituta Geogrdfico Nacional, Servicio Geogrdfico del 

Ejército, Ministerio de Agricultura i Phoebe. També es visitaren diversos 

clients per tal de presentar-los les nostres publicacions. 

h) juny 
1. LLOC: Interlaken (Suïssa) 185 



Viatges a conferències i simposis 

DATES: 2-4 de juny de 1987 
PERSONES: Jaume Miranda (Direcció), Josep L. Colomer (Servei de 
Desenvolupament i Sistemes), Romà Arbiol (Secció de Teledetecció) i Ismael 
Colamina (Secció de Suport Analític) 
L'objecte va ésser assistir a les conferències de la Intercomission Conference 
on Fast Processing of Photogrammetric Data i presentar l'article que s'havia 
preparat sobre el disseny d'un sistema fotogramètric digital per a la generació 
d'ortofotos digitals. 

2. LLOC: Regió d'Úmbria i Costa Smeralda (Itàlia) 
DATES: 16-21 de juny de 1987 
PERSONES: Jordi Sendra (Secció de Geodèsia) 
- Regió d'Úmbria: discussió del calendari i altres punts referents al treball 

que l'Institut fa per a l'Oficina del Pla Urbanístic Territorial de la Regió 
d'Umbria. 

- Costa Smeralda : l'objecte de la visita fou, d'una banda, tractar els temes 
pendents per tal de clausurar definitivament el projecte 1:1 000 i, d'altra, 
seguir les converses per a iniciar el projecte 1 :500. 

3. LLOC: Madrid 
DATES : 17 de juny de 1987 
PERSONES : Jaume Massó (Secció d'Edicions Cartogràfiques) 
Recull d'exemplars de la publicació Format Marc i presentació al Secretari 
Tècnic del Consejo Superior Geogràfica de la publicació del primer volum de 
l'Inventari Cartogràfic de Catalunya. 

4. LLOC: Londres (Regne Unit) 
DATES: 19-25 de juny de 1987 
PERSONES: Montserrat Galera (Secció de la Cartoteca) 
Assistència a la reunió anual organitzada per IMCO'S; contactes amb una 
empresa fabricant de plàstic especial per a conservació de material cartogràfic 
i amb un corresponsal que l'Institut té a les subhastes de material cartogràfic 
antic. També es dugueren a terme sessions de treball a la British Library. 

5. LLOC : Mataró (Maresme) 
DATES: juny de 1987 
PERSONES: Joan Sendra (Secció d'Organització Administrativa i Assump
tes Generals) i Jaume Massó (Secció d'Edicions Cartogràfiques) 
Assistència a l'obertura dels plecs de condicions per realitzar la cartografia 
territorial del municipi. 

i) Juny-juliol 
4. LLOC: Sidney (Austràlia) 

DATES :juny-juliol de 1987 
PERSONES: Benjamí Sabiron -(Servei de Producció Cartogràfica) i Josep 

186 Manrubia (Negociat de Vols) 
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L'objectiu d'aquest viatge a Sidney era seguir de prop la posada a punt del 

nou avió adquirit per l'Institut i, posteriorment, portar-lo cap a Barcelona. 

j) juliol 
1. LLOC: Madrid 

DATES: 7 de juliol de 1987 
PERSONES: Ramon Masip i Anna Lleopart (Secció de Sistemes d'Informa-

~) . 
Assistència a la presentació d'IBM del sistema d'informació geogràfica GFIS 

d'INFOTER. 
2. LLOC: Girona 

DATES: juliol de 1987 
PERSONES: Jaume Massó (Secció d'Edicions Cartogràfiques) 
Preparació de les condicions del conveni de coHaboració entre la Diputació 

de Girona i l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 
3. LLOC: Bilbao-Valladolid 

DATES: juliol de 1987 
PERSONES: Benjamí Sabiron (Servei de Producció Cartogràfica) 

En primer lloc es viatjà a Bilbao per a dur a l'Ajuntament de Bilbao algunes 

produccions dels treballs programats i establir un calendari de les futures rea

litzacions. Posteriorment es va aprofitar el viatge per a visitar als responsables 

de cartografia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León i concretar els 

terminis d'uns treballs que l'ICC realitzarà per dita Comunitat. 

4. LLOC: Estats Units 
DATES: juliol de 1987 
PERSONES: Jaume Miranda (Direcció) i Josep L. Colomer (Servei de 

Desenvolupament i Sistemes) 
Visita a l'ARC/INFO. 

k) Agost 
1. LLOC: Brighton (Regne Unit) 

DATES: 16-27 d'agost de 1987 
PERSONES: Montserrat Galera (Secció de la Cartoteca) 
Assistència a les conferències IFLA i visites a biblioteques de Londres, a la 

British Library, a l'Ashmolean Museum d'Oxford, a la Petworth House, a 

l'Ordnance Survey de Southampton i d'altres. 

l) Setembre 
1. LLOC: París (França) 

DATES: 7-12 de setembre de 1987 
PERSONES: Montserrat Galera (Secció de la Cartoteca) 
Assistència al 12è Congrés d'Història de la Cartografia. També es va aprofi- 187 
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tar per visitar la Biblioteca Nacional i per contactar amb un llibreter francès, 
possible agent de subhastes per a la Cartoteca de Catalunya 

2. LLOC: BrusseHes (Bèlgica) 
DATES: 13-19 de setembre de 1987 
PERSONES: Jordi Sendra i Francesc Sales (Secció de Geodèsia) 
L'ICC col·laborà en la definició dels equips informàtics i preparació de l'ex
posició d'un stand que la Direcció General de Carreteres va situar a l'exposi
ció La informàtica i la carretera, del Congrés ROAD 87 que tingué lloc a 
BrusseHes. També es va contactar amb les cases de software per a disseny 
assistit de carreteres més importants per tal de valorar la nostra situació res
pecte del mercat internacional. 

3. LLOC: els Tremolencs, Roca-sentella i Montbui (Vallès Oriental) 
DATES: 22 de setembre de 1987 
PERSONES: Enric Camps, Assumpta Lleonart i Ramon Baiaderes (Secció 
d'Edicions Cartogràfiques) i Ismael Colamina i Maria Macau (Secció de 
Suport Analític) 
Reconeixement de 5 vèrtexs geodèsics, 4 de la xarxa de tercer ordre (els Tre
molencs, Roca-sentella, Montbui i Ros) i 1 de segon ordre (Castellet) per al 
projecte de densificació de la xarxa geodèsica (quart ordre); es varen visitar 
els 3 primers vèrtexs, deixant-se els altres dos per una sortida posterior. 

4. LLOC: Münic (Alemanya) 
DATES: 27 de setembre de 1987 
PERSONES: Josep L. Colomer (Servei de Desenvolupament i Sistemes) ·i 
Ramon Masip (Secció de Sistemes d'Informació) 
L'objectiu d'aquest viatge fou l'assistència a l'ARC!INFO User's Group i la 
visita a les instaHacions d'ARC/INFO (el producte ARC/INFO és un sis
tema amb eines suficients per a construir un Sistema d'Informació Geogrà
fic). 

m) Octubre 
1. LLOC: Lyon (França) 

DATES: octubre de 1987 
PERSONES: Joan Fernandez Ramera (Secció de Fotogrametria) 
El motiu del viatge fou assistir a les sessions celebrades al Palau Internacional 
de Congressos de Lyon, organitzades per l'Associació Francesa del Fòrum 
Internacional d'Instrumentació i d'Informació Geogràfiques i relacionades 
amb els mètodes i les tècniques més avançades de la cartografia i de les seves 
aplicacions. 

2. LLOC: Phoenix (EUA) i Mèxic 
DATES: octubre de 1987 

188 PERSONES: Josep L. Colomer (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
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Una companyia americana ha desenvolupat un sistema de restitució assistida 

per ordinador basat en un PC i AutoCad. L'objectiu de la visita fou avaluar 

l'estació de restitució. 

També s'assistí al Congrés de l'Associació Cartogràfica Internacional (ICA), 

que és el Congrés més important a nivell internacional sobre cartografia, que 

se celebrà a Mèxic i on, junt amb el Sr. Benjamí Sabiron (Servei de Producció 

Cartogràfica), es presentà la comunicació El Mapa de Catalunya d'Imatge 

Satèl·lit 1:100000. 

3. LLOC: Madrid 
DATES: 20-21 d'octubre de 1987 

PERSONES: Francesc Conforto (Secció de Centre de Càlcul) i Ramon 

Masip (Secció de Sistemes d'Informació) 

Assistència a la reunió d'usuaris d'Intergraph d'Espanya i Portugal. 

4. LLOC : Begur (Baix Empordà) 

DATES: 21-22 d'octubre de 1987 

PERSONES: Jaume Massó, Isabel Ticó i Assumpta Lleonart (Secció d'Edi

cions Cartogràfiques) i Jordi Sendra (Secció de Geodèsia) 

Realització de l'atermenament i Acta de la línia divisòria entre els municipis 

de Pals i Begur a partir de la fita núm. 3 fins al mar. 

S. LLOC: Ros i Castellet (Vallès Oriental) 

DATES: 23 d'octubre de 1987 

PERSONES: Enric Camps (Secció d'Edicions Cartogràfiques), Ismael Colo

mina i Maria Macau (Secció de Suport Analític) 

Reconeixement de S vèrtexs geodèsics, 4 de la xarxa de tercer ordre (els Tre

molencs, Roca-sentella, Montbui i Ros) i un de segon ordre (Castellet), per 

al projecte de densificació de la xarxa geodèsica (quart ordre); es varen visitar 

els vèrtexs de Ros i Castellet. 

n) Novembre . 

1. LLOC: BrusseHes (Bèlgica) i Estocolm (Suècia) 

DATES: 9-13 de novembre de 1987 

PERSONES: Ramon Masip (Secció de Sistemes d'Informació) 

Projecte Iberia. Es visità la central europea de Scitex a BrusseHes, per tal de 

veure i avaluar el sistema Scitex 280. Posteriorment, a Estocolm, es va visitar 

la companyia aèria SAS per conèixer el seu sistema de producció de cartogra

fia aeronàutica assistida per computador. 

2. LLOC: París (França) 
DATES: 23-27 de novembre de 1987, 

PERSONES: Joan Romeu i Vicenç Palà (Secció de Teledetecció) 

Assistència al col·loqui internacional SPOT-1, utilisation des images, bilan, 

resultats, sobre la utilització del satèl·lit SPOT -1 per a elaborar DTM (Mo-

dels Digitals del Terreny), ortoimatges, etc. 189 
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3. LLOC: Madrid 
DATES: novembre de 1987 · ~ 

PERSONES: Benjamí Sabiron (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita a l'Instituta Geogrcífico Nacional per tal de parlar amb el Cap del Ser
vei Tècnic de l'Atlas Nacional de España de les qüestions tècniques relaciona
des amb la producció de l'esmentat Atlas . 

o) Desembre 
1. LLOC: Madrid 

DATES: 17 de desembre de 1987 
PERSONES: Maria Macau (Secció de Suport Analític) 
Assistència a la conferència The European Geodetic VLBI Project: means, 
goa/s and objectives celebrada a l'Instituta Geogrcífico Nacional i donada pel 
Prof. J. Campbell del Geodaetisches Institut de la Universitat de Bonn. 

2. LLOC: València 
DATES: 18-19 de desembre de 1987 
PERSONES:Romà Arbiol, Oriol Viñas, Joan Romeu i Vicenç Palà (Secció 
de Teledetecció) 
Assistència al Congrés li ]ornadas de Teledetección, d'on es destaca l'alt 
nombre i el bon nivell de les comunicacions. Es mantingueren converses 
sobre productes satèl·lit i orto de l'ICC i es va fer una assemblea amb la fina
litat de constituir la Asociación Española de Teledetección. 

3. LLOC : Bilbao-Valladolid 
DATES : desembre de 1987 
PERSONES: Benjamí Sabiron (Servei de Producció Cartogràfica) 
De la mateixa manera que al mes de juliol, es realitzà una altra visita a l' Ajun
tament de Bilbao i a la Comunidad Autónoma de Castilla-León, per tal de 
donar a ambdós clients les darreres produccions de les seves feines i posar al 
dia els calendaris respectius. 
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ANNEX: Llei 1111982 de 8 d'octubre, de éreació de l'Institut Carto
gràfic de Catalunya 

El President de la Generalitat de Catalunya 

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, 

en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut 

d'Autonomia, promulgo la següent 

LLEI 
Article 1. 

Es constitueix l'Institut Cartogràfic de Catalunya com a organisme 

autònom comercial, industrial i financer, adscrit al Departament de Polí

tica Territorial i Obres Públiques, amb la finalitat de dur a terme les tas

ques tècniques de desenvolupament de la informació cartogràfica en 

l'àmbit de les competències de la Generalitat de Catalunya. 

Article 2. 
L'Institut Cartogràfic de Catalunya gaudirà de personalitat jurídica prò

pia, autonomia administrativa i econòmica i plena capacitat d'obrar per 

al compliment de les seves finalitats. 

Article 3. 
1) Són funcions de l'Institut Cartogràfic de Catalunya: 

a) L'elaboració, reproducció i difusió de treballs cartogràfics de base. 

b) La creació, estructuració i organització de la Cartoteca de Catalu

_nya, la qual coordinarà la recollida i l'estudi de la documentació 

geogràfica i cartogràfica existent, i s'encarregarà de la seva conser

vació i difúsió directament o en col-laboració amb altres entitats 

públiques o privades. 
e) La formació d'un banc de dades cartogràfiques amb la finalitat 

d'utilitzar sistemes automàtics en el traçat de la cartografia. 

d) La coordinació tècnica dels treballs cartogràfics que facin entitats 

públiques i privades, si s'escau, i la col·laboració amb organismes 

públics i entitats privades d'anàloga finalitat. 195 
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e) La coordinació dels seus treballs cartogràfics amb els organismes 
d'anàloga finalitat al nivell d'Estat. 

f) La publicació i difusió dels treballs realitzats per l'Institut que es 
jutgi convenient pel seu interès públic, científic o d'una altra natu
ralesa. 

2) L'Institut realitzarà els serveis cartogràfics de caràcter oficial i d'inte
rès general per a la Generalitat amb càrrec al seu propi pressupost, i 
amb aplicació als crèdits pressupostaris dels diferents Departaments 
si es tractés de treballs específics d'interès per a un d'aquests. 

3) Sens perjudici de l'actuació prevista en el paràgraf anterior, la qual en 
tot cas tindrà caràcter preferent, l'Institut podrà, a més, realitzar estu
dis i treballs encomanats o sol· licitats per entitats públiques o particu
lars, mitjançant la contraprestació que a aquest efecte es concerti. 

Article 4. 
1) Per a l'exercici de les seves funcions l'Institut Cartogràfic de Catalu

nya podrà: 
a) Fer convenis amb els organismes competents, especialment amb 

les entitats locals que hagin de coadjuvar, per raó de la seva compe
tència, al millor èxit de la seva gestió. 

b) Formar consorcis amb altres entitats públiques per al desenvolupa
ment de les finalitats pròpies de l'activitat cartogràfica. 

e) Crear societats anònimes, així com participar en qualsevulla altres 
societats constituïdes amb limitació de les responsabilitats per ens 
públics o particulars per al desplegament de finalitats de naturalesa 
cartogràfica. 

2) La creació de consorcis o societats anònimes o la participació o inte
gració de l'Institut en les ja constituïdes, haurà d'ésser autoritzada pel 
Consell Executiu de la Generalitat. 

Article 5. 
1) Correspon al Parlament de Catalunya aprovar el pressupost de l'Ins

titut. 
2) Correspon al Consell Executiu de la Generalitat : 

a) Aprovar les disposicions adequades per a la coordinació dels treballs 
cartogràfics a Catalunya, en el marc de les seves competències. 

b) Aprovar el projecte de pressupost. 
e) Dictar les normes adequades per exercir el control de caràcter eco

nòmico-financer i d'eficàcia de l'Institut en el marc de les disposi
cions generals aplicables a la Generalitat. 

Article 6. 
1) L'Institut Cartogràfic de Catalunya es regirà pels òrgans següents: 

a) Consell Rector. 

.,. 
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b) Direcció. 
e) Comissió Tècnica. 

2) L'Institut disposarà, a més, dels serveis interiors que es determinin 
reglamentàriament. 

Article 7. 
1) El Consell Rector serà format pel President, el Vice-president, els 

Vocals i el Secretari. 
2) Serà President el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques . 

El Vice-president serà designat pel Conseller, d'entre els represen
tants del punt 3, apartat a), d'aquest mateix article, auxiliarà el Presi
dent en les seves funcions i el substituirà en els casos d'absència o 
impossibilitat. 

3) Els Vocals del Consell seran els següents: 
a) Un representant de cada un dels Departaments d'Economia i 

Finances, d'Indústria i Energia, d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i 
de Governació, el Director General d'Estadística, el Director 
General d'Urbanisme, el Director General de Política Territorial i 
el Director General de Carreteres. 

b) Quatre Vocals representants de les corporacions locals. El procedi
ment de designació es determinarà reglamentàriament. 

e) Dos Vocals de lliure designació pel Consell Executiu entre perso
nes d'acreditada competència en el camp de la cartografia. 

d) El Director de l'Institut. 
4) El Secretari serà designat pel Consell Rector, a proposta del seu 

President. 
Article 8. 

1) El Consell Rector ostenta les més àmplies facultats en l'actuació, la 
gestió i la representació de l'Institut. 

2) Les deliberacions del Consell seran presidides i dirigides pel seu Pre
sident. Perquè les deliberacions o els acords del Consell siguin vàlids 
calla presència, si més no, de la meitat més un dels .seus membres . 

3) Els acords es registraran en el llibre d'actes amb la firma del President 
i del Secretari. 

Article 9. 
1) A- Correspon al Consell Rector elaborar i proposar: 

a) El pla anual de treball i gestió. 
b) Els pressupostos de l'Institut. 

B- Correspon al Consell Rector conèixer i informar: 
a) L'administració dels recursos que integren el patrimoni de 

l'Institut. 
b) Tots els afers relacionats amb la competència de l'Institut. 

2) El President del Consell tindrà les atribucions següents: 197 
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Primer: Ostentar la representació del Consell. 
Segon : Convocar-ne les reunions, assenyalant lloc, dia i hora de cele
bració i ordre del dia d'aquestes. 
Tercer: Presidir i dirigir les deliberacions i dirimir amb el seu vot de 
qualitat els empats . ' , 
Quart: Qualsevol que li sigui reglamentàriament atribuïda. 

3) El Secretari aixecarà l'acta de les sessions i estendrà certificacions dels 
acords que s'hi hauran adoptat, autoritzant amb la seva firma les unes 
i les altres. 

Article 10. 
1) El Director de l'Institut és nomenat pel Consell Executiu de la Gene

ralitat a proposta del Conseller de Política Territorial i Obres Públi
ques. Li corresponen la direcció de l'Institut i l'execució dels acords 
del seu Consell. Exercirà, a més, la direcció del personal. 

2) El Director de l'Institut, per delegació del President del Consell Rec
tor, mantindrà contactes amb els òrgans de l'Administració de l'Estat 
competents en la matèria i els proporcionarà informació sobre la car
tografia realitzada o en curs d'execució. 

Article 11 . 
1) Sota la presidència del Director de l'Institut es constitll1ra una 

Com~ssió Tècnica, integrada per persones expertes en cartografia o ~ 
que tinguin al seu càrrec serveis cartogràfics dependents d'entitats 
públiques del territori de Catalunya. La composició de la Comissió 
es determinarà reglamentàriament. 

2) Correspon a la Comissió: 
a) Assessorar l'Institut. 
b) Elaborar criteris tècnics per tal de coordinar els treballs cartogràfics. 
e) Proposar les mesures necessàries per evitar que es produeixin repe

ticions de treballs o duplicitat de tasques . 
d) Vetllar per la posada al dia i la conservació dels treballs cartogràfics 

d'importància general i permanent per a Catalunya. 
e) Proposar les mesures precises i necessàries perquè la nomenclatura 

i la simbologia utilitzades per l'Institut siguin les mateixes en les 
entitats cartogràfiques que coordina. 

f) En general, estudiar i proposar les normes necessàries per impulsar 
i coordinar tots els treballs i estudis encaminats a l'execució de la 
cartografia d'interès per a Catalunya. 

Article 12. 
1) Els recursos de l'Institut Cartogràfic de Catalunya seran els següents : 

a) Tots els que són ·actualment adscrits al Servei Cartogràfic del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 

b) Els rendiments dels béns compresos en l'apartat anterior. 
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e) L'assignació que es fixarà al pressupost de la Generalitat per al 
compliment de les finalitats de l'Institut i els crèdits que aquest uti

litzi dels previstos en aquest pressupost per a l'execució de treballs 
cartogràfics. 

d) Els ingressos que obtingui pels estudis o treballs que realitzi en el 

desenvolupament de les seves funcions o per la venda de les seves 

produccions a organismes diferents de la Generalitat. 
e) Les participacions o els ingressos que procedeixin dels consorcis o 

societats en què intervingui, segons el que preveu l'article 4. 

f) Les subvencions, les aportacions o les dotacions que concedeixin 

al seu favor entitats o particulars. 

g) Tots els recursos no previstos en els apartats anteriors que puguin 

ésser-li atribuïts per disposició legal o reglamentària. 
2) El pressupost de l'Institut serà anual i se subjectarà a les disposicions 

legals sobre els pressupostos dels organismes autònoms . 

3) L'Institut gaudirà de les exempcions i beneficis fiscals de què gaudeix 
l'Administració de la Generalitat. 

Article 13. 
La contractació d'obres, serveis i subministraments per l'Institut Carto

gràfic de Catalunya en el desplegament de les seves funcions s'acomo

darà a la legislació que serà aplicable en virtut del què disposa l'Estatut 
de Catalunya. 

Article 14. 
1) Contra els actes administratius de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 

seran procedents els recursos previstos en les normes de procediment 

administratiu aplicables a Catalunya, amb les peculiaritats que s'esta-
bleixin tot seguit. · 

2) Tots els actes administratius de l'Institut podran ésser objecte de 

recurs d'alçada davant el Conseller de Política Territorial i Obres 

Públiques, excepte els extraodinaris de revisió, els quals s'interposa

ran sempre davant el Consell Executiu de la Generalitat. 

3) La interposició del recurs contenciós administratiu serà procedent 

segons el que estableix la Llei d'aquesta jurisdicció. 
4) L'exercici d'accions civils i laborals es regirà per les normes de general 

aplicació i la reclamació prèvia s'adreçarà sempre al Consell Rector. 

DISPOSICIO ADDICIONAL 

1. S'incorporen a l'Institut Cartogràfic de Catalunya el personal i material 

del Servei Cartogràfic actualment dependent del Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques. 
2. El Consell Executiu i el Conseller de Política Territorial i Obres Públi-

ques, dins de l'àmbit de les seves respectives competències, dictaran les 199 
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disposicions necessàries per portar a terme en un termini de tres mesos 
la incorporació a què es refereix l'apartat anterior. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera.- El que estableix aquesta Llei s'entendrà sens perjudici de les 
competències que puguin correspondre a l'Administració central de l'Estat 
i, en especial, al Consejo Superior Geogd.fico, a l'Instituta Geogd.fico 
Nacional, al Servicio Geografico del Ejército de Tierra, a l'Instituta Hidro
grafico de la Marina i al Servicio Cartografico del Ejército del Aire. 
Segona.- El Consell Executiu de la Generalitat resta facultat per dictar les 
normes necessàries per al desenvolupament i execució de la present Llei. 
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta 
Llei, cooperin al seu .compliment i que els Tribunals i Autoritats als quals 
pertoqui la facin complir. 

Barcelona, 8 d'octubre de 1982 

JORDI PUJOL 
President de la Generalitat de Catalunya 

JOSEP M. CULLELL i NADAL 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
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