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Presentació del Conseller de PTOP 

Aquest exercici ha constituït per a l'Institut Cartogràfic de Catalunya un pas més en el 
camí de produir la cartografia tècnica i de gestió que el país demana. En aquesta con
juntura de creixement, el projecte, genèricament parlant, demana mètrica cartogràfica 
amb una gran varietat d'escales i continguts; és per això que la tasca de l'Institut té un 
ressò i, a la vegada, un compromís quotidià en els projectes de la Conselleria de Política 
Territorial i Obres Públiques. 

Cal que aprofundim en la superació dels dèficits d'informació territorial. Aquest és un 
esforç necessàriament lent, car i compromès, ja que alhora es demana que sigui sòlid, 
acurat i exhaustiu. El rigor en el compliment dels terminis és la lluita diària a·què és 
sotmès l'Institut i cal dir que l'esforç tecnològic ha estat important i que els desenvo
lupaments tecnològics i productius són evidents. 

Però encara no és suficient. Cal demanar a la Direcció i personal de l'Institut perseverança 
en l'esforç emprès. A fi de mantenir aquesta tensió productiva i tècnica, tindrà tot el nos
tre suport, per tal que Catalunya s'apropi als estàndards d'informació cartogràfica de 
la nostra àrea natural europea. 

Fem el que cal fer, que és molt però possible. 

Joaquim Molins i Amat 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
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Introducció del Director de l'ICC 

Per tal de donar al lector un missatge sintètic de les fites assolides en aquest exercici, po
dem llistar deu punts que han estat importants durant l'any 1989: 

1. Finalització i posada en funcionament de la base aèria situada en un hangar ubicat 
a l'Aeroport de Barcelona, que consolida i facilita les operacions dels vols fotogramè
trics, primera matèria de la producció cartogràfica. 

2. S'han signat 15 convenis institucionals. 

3. S'han aerotriangulat 3 385 models estereoscòpics. 

4. S'han publicat 796 fulls de l'Ortofotomapa a E 1:5 000 i 35 a E 1:50 000. · 

5. En total ja s'han publicat més de 3 000 fulls de la sèrie Ortofotomapa de Ca
talunya a E 1:5 000. 

6. El fons fotogràfico-fotogramètric té ja 125 341 fotogrames d'escales i característiques 
tècniques diverses. 

7. A escales grans s'han restituït 3 691 ha (E 1:500), 8 591 ha (E 1:1 000) i 6 289 ha 
(E 1:2 000) en diferents projectes. 

8. A escala 1:5 000 s'han restituït 399 928 ha de mapa topogràfic tridimensional, la qual 
cosa representa un 12,4% del territori de Catalunya. 

9. L'autofinanciació de la despesa corrent ha superat el48% i el retorn de les trans
ferències per inversió d_el DPTOP supera el 50%. 

10. La formació i desenvolupament tecnològics han crescut substancialment. 

Aquestes fites no s'han ordenat per importància, donat que és difícil per la seva hete
reogeneïtat, però mostren un horitzó de creixement amb precaució per tal de servir la 
demanda del nostre Departament i de les Institucions amb les quals ens relacionem, sense 
deixar de tenir cura del ciutadà que demana productes cartogràfics. 19 
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Introducció del Director de l'ICC 

Podríem esmentar altres fites no menys importants, com són la futura seu a Sant Cugat 
del Vallès, la Cartoteca, la recuperació de les actes de la divisió territorial, la docència 
etc.; però el lector interessat té tota la informació a l'abast en aquest document ja que, 
com és norma en aquest Institut, procurem que la Memòria sigui un veritable atles de 
les activitats succeïdes i produïdes durant l'exercici. 

Mercès. 

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 tècniques 
de desenvolupament de la informació cartogràfica en l'àmbit de les competències de la 
Generalitat de Catalunya, per la qual cosa gaudeix de personalitat jurídica pròpia, au
tonomia 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 
tot Catalunya. 
- El primer programa és la cartografia d'ortofotomapa a escala 1:5 000 que té com 

a finalitat cobrir el territori amb un mosaic d'aproximadament 6 000 fulls generats 
pel tall del MTN E 1:50 000. 

- La realització de l'ortofotomapa a escala 1:2 000 en les àrees de conreu per suportar 
el cadastre rústic a Catalunya. 

- La realització de cartografia urbana a escala 1:500 conjuntament amb l'administració 
local a Catalunya. 

b) La densificació i conservació, conjuntament amb l'Instituta Geografico Nacional, de 
la Xarxa Geodèsica de segon i tercer ordre. 

e) La consecució dels projectes de cartografia vial necessaris per a la realització dels pro
jectes de carreteres i obres públiques a Catalunya. 

d) L'execució de programes de desenvolupament de la cartografia temàtica i la cartografia 
destinada a l'avaluació de recursos. L'ICC fa cada any desenvolupaments tecnològics 
en l'aplicació de les tècniques de Teledetecció: estimació d'àrees afectades per incendis, 
usos del sòl, geologia, etc. 
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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 existent i s'encarrega 
de la seva conservació i difusió, directament o en col-laboració amb altres entitats pú
bliques o privades. 

f) La formació d'un banc de dades cartogràfiques amb la finalitat d'utilitzar sistemes 
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 cartografia de base, sinó 
també l'explotació immediata d'aquesta cartografia per serveis com són les obres pú
bliques, 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 fi
nalitat. Així com, també, la coordinació dels seus treballs cartogràfics amb els orga
nismes que tenen les mateixes finalitats 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. 





Consell Rector 

2. Consell Rector 

Al llarg del 1989 han estat substituïts dos vocals del Consell Rector: el senyor Xavier 
Munuera i Bassols ha deixat el seu lloc al nou delegat de l'Instituta Geogrdfico Nacional 
a Catalunya, senyor Miguel Chaves López. El segon canvi ha estat la incorporació del 
senyor Ernest Maragall i Mira, com a representant de la Federació de Municipis de Ca
talunya, en el lloc de la senyora Carmen Sanmiguel Ruibal. 

Composició del Consell Rector a 31 de desembre del 1989: 

PRESIDENT 
Hble. Sr. Joaquim Molins i Amat 

VICE-PRESIDENT 
Sr. Joan A. Solans i Huguet 

VOCALS 
Sr. Jau me Amat i Curtó 

Sr. Agustí d' Arana i Sagnier 

Sr. Vicenç Franch i Casabó 

Sr. Pere Feliu i Mir 

Sr. Eduard Bonet i Guinó 

Sr. Miguel Chaves López 

Sr. Joan Payola i Riera 

Conseller de PT i OP 
Membre nat 

Director General d'Urbanisme 
Membre nat 

Director General de Carreteres 
Membre nat 
Director General de Planificació i 
Acció Territorial 
Membre nat 
Sots-director General de Coordinació 
Membre nomenat 
Cap del Servei de Pressupostos Generals 
Membre nomenat 
President del Consorci d'Informació i 
Documentació de Catalunya 
Membre nomenat 
Director del Servicio Regional de Catalunya de l'IGN 
Membre nomenat 
Alcalde de Palau de Plegamans 
Membre nomenat 
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ConseU Rector 

Sr. Antoni Renart i Cava 

Sr. Manel Rodríguez i Muñoz 

Sr. Lluís Hernàndez i Alcocer 

Sr. Ernest Maragall i Mira 

Sr. Albert Serratosa i Palet 

Sots-director General de Prevenció 

Membre nomenat 
Alcalde de Premià de Mar 

Membre nomenat 1 

Alcalde de Santa Coloma de Gramenet 

Membre nomenat 
Conseller-delegat d'Informació 

Cartogràfica i de Base, SA 
Membre nomenat 
President de l'ITEC 
Membre nomenat 

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

Membre nomenat 

Sr. Jaume Miranda i Canals 

SECRETARIA: 
Sra. Glòria Bardají i Pascual 

Director de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 

Membre nat 

Cap del Servei Jurídic del DPTOP 

Membre nomenat 

Sessions convocades durant l'any 1.989 

Sessió de 23 de maig 
La Direcció presentà la Memòria Financera de l'Institut corresponent a l'any 1988, que 

fou aprovada pel Consell. Igualment exposà l'estat dels projectes en curs d'execució i 

exhibí el Pla de Treball Quadriennal (1989-1992), elaborat d'acord amb les demandes 

exteriors i les pròpies previsions de l'Institut. Així mateix, exposà l'avantprojecte d'edifici 

de l'Institut a Sant Cugat del Vallès i comunicà la finalització de les obres de l'hangar 

que l'Institut té ubicat a l'Aeroport de Barcelona. 

Sessió de 26 de juliol 
En aquesta sessió, que se celebrà a la seu física de la Cartoteca de Catalunya, s'estudià 

la Memòria 1988 de l'Institut i es presentaren les .bases econòmiques per al pressupost 

de 1990, trameses a la Secretaria General del Departament. La Direcció sol· licità l'apro

vació d'un conveni amb el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria per 

a la venda de cartografia ortofotogràfica. El Consell Rector autoritzà el Director de l'Ins

titut a endegar el projecte de creació d'una empresa de cartografia conjuntament amb 

Nixdorf Cornputer, S.A. Finalment, es tractà la sol·licitud de la Direcció de crear la Secció 

de Delimitació Territorial i s'informà el Consell de la producció del primer semestre de 

l'any i de les característiques del Fons Cartogràfic. 

Sessió de 14 de novembre 
Una vegada llegida i aprovada l'acta corresponent a la sessió anterior, la Direcció exposà 

un resum de la producció cartogràfica i bibliogràfica en el període gener-octubre, així 

corn dels convenis i concursos signats o en tràmit i, finalment, informà sobre els vols 



I 

I 

I 

I 

Consell Rector 

realitzats durant l'any 1989 i el Pla per al1990. Igualment proposà sengles convenis de 

col-laboració a realitzar amb l'Instituta Geografico Militar d'Argentina i amb Telefónica. 
S'examinà la proposta presentada en el Consell Rector anterior sobre la creació d'una 

empresa participada per Nixdorf Computer, S.A. i l'Institut, així com la d'organització 

per part de l'ICC del congrés ACI-ICA a Barcelona, el1995. 
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Gestió de personal 

3. Gestió de personal 

El1989 s'han incorporat a la plantilla de l'Institut Cartogràfic 56 empleats i han causat 
baixa 18 (5 baixes per excedència voluntària), essent per tant el creixement net de la plan
tilla de 38 persones. La plantilla mitjana ha estat de 131 persones, situant-se al31 de de
sembre en 138, amb una edat mitjana de 30,13 anys. 

- Distribució de les altes i baixes per Serveis: 

Altes: 
7 Direcció 
4 Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa 

18 Servei de Desenvolupament i Sistemes 
24 Servei de Producció Cartogràfica 
3 Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica 

Baixes: 
3 Direcció 
3 Servei de Desenvolupament i Sistemes 

12 Servei de Producció Cartogràfica 

- Càrrecs i estructura: 

Nomenaments: 
1 Cap de Servei 
2 Caps de Secció 
8 Caps de Negociat 

Cessaments per baixes voluntàries o per promoció: 
1 Cap de Servei 
3 Caps de Secció 
3 Caps de Negociat 
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Gestió de personal 

Organigrama actual 

Direcció Servei 

Producció 
Canogràfica 

Programes d' Ac!U<Ició 
Canogràfica 

Secrewia Econòmica 
i Administrativa 

Secció Negociat 



Gestió de personal 

L'estructura de l'ICC s'ha mantingut estable durant aquest any, produint-se sols la creació 
de la Secció de Delimitació Territorial dins del Servei de Programes d'Actuació Cartogrà
fica pel Decret núm 332/89 de 20 de novembre de 1989. La seva creació s'ha degut a la 
necessitat d'organitzar i coordinar el recull de la documentació referent a la delimitació 
municipal de Catalunya. 

Plantilla ICC 

Homes Dones Total 

Personal laboral 53 35 88 
Funcionaris Generalitat 17 11 28 
Funcionaris transferits 4 2 6 
Funcionaris interins 7 9 16 

Total 81 57 138 

Distribució per Serveis: 

Funcionaris 
Laborals Total 

In ter. Gener. Transf. 

Direcció 4 4 2 7 17 
Desenvolupament i Sistemes 4 14 16 34 
Producció Cartogràfica 2 3 1 41 47 
Programes d'Actuació 2 4 1 12 19 
Secretaria Econòmica 4 3 2 12 21 

Total 16 28 6 88 138 

Distribució per categories: 

Nivell A B e D E 

Personal laboral 16 4 68 
Funcionaris Generalitat 26 1 1 
Funcionaris transferits 1 2 3 
Funcionaris interins 8 1 4 1 2 

Total 51 7 76 1 3 
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Gestió econòmica 

4. Gestió econòmica 

Amb la finalització de l'any 1989, l'Institut Cartogràfic de Catalunya completa la dècada 
dels anys 80 i es prepara per a l'última desena d'anys del segle xx. Aquest any 1989 ha 
comportat la continuació de les inversions per tal d'afermar les línies de producció pròpies 
a nivell cartogràfic. Aquestes inversions s'han portat a terme sota les directrius del De
partament de Política Territorial i Obres Públiques, del Consell Rector i de la Direcció 
de l'Institut. 

Durant l'exercici de 1989, el Departament d'Economia i Finances ha realitzat l'auditoria 
de l'exercici de 1988 per tal de donar compliment a la normativa vigent. Al mateix temps 
s'han incorporat les observacions realitzades per la Sindicatura de Comptes en l'informe 
realitzat sobre els anys 1983 a 1986. 

L'aplicació del Catàleg de Llocs de Treball del Personal Funcionari i la segona Convo
catòria de Funcionaris del Cos de Cartògrafs han marcat d'una manera especial el curs 
dels fets administratius. 

Des de l'òptica empresarial cal destacar la constitució durant l'any 1989 d'una societat 
anònima de coHaboració amb l'empresa d'informàtica Nixdorf Computer SA. Aquesta 
societat, participada al 50% per cada soci promotor, té com a objectiu social la comer
cialització d'equips informàtiès gràfics, hardware i software, així com la prestació de ser
veis de tot ordre dins del mercat cartogràfic. 

Pel que fa a aquesta memòria financera de l'exercici 1989, hem de dir que el seu objectiu 
és plasmar, en unes poques xifres, l'activitat econòmica, la qual resumeix l'esforç realitzat 
a la Institució, tant a nivell humà com empresarial. 

A manera d'índex, la memòria financera consta de les següents parts: 
- - Anàlisi de l'entorn sòcio-econòmic 

- Consideracions inicials a l'ICC 
- Resultat econòmic de l'any 1989 
- Gràfics comparatius 43 
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- Activitats de la gestió econòmica i de personal 
Societat participada Nixdod/ICC 

- Conclusions 

a) Anàlisi de l'entorn sòcia-econòmic 
L'any 1989 s'ha caracteritzat per un creixement econòmic notable, marcat per una 
petita desacceleració en el darrer trimestre de l'any com a conseqüència de les mesures 
econòmiques preses pel Govern Central. Aquestes mesures perseguien aconseguir 
la contenció de la despesa (limitació de crèdit al sector privat) a fi de frenar els de
sequilibris que amenaçaven l'estabilitat del creixement, a saber: la inflació i el dèficit 
exterior per compte corrent. 
Durant l'any el dèficit comercial va créixer un 33,6% en pessetes, segons les decla
racions de Duanes, augment que no ha pogut ser compensat pel molt contingut su
peràvit de serveis, que en termes absoluts va superar els 3,2 bilions·de pessetes. 
El ritme de creixement de les importacions va ser del20,2%, increment que correspon 
tant als béns de consum com als béns de capital i als béns intermedis. 
El dèficit públic ha estat reduït de manera substancial durant l'exercici, com a efecte 
del ràpid creixement econòmic i el consegüent avenç de la recaptació fiscal per sobre 
del previst, restant la taxa a 1'1,7% del producte interior brut. 
La inversió privada mostra una clara desacceleració, fet que es constata en la dismi
nució de l'índex de producció industrial de béns d'equip pel que fa als 11 primers 
mesos de l'any: 4,9% enfront del1 0,7% del mateix període de l'any anterior. 
L'obra pública ha possibilitat al llarg de 1989 una gran expansió del sector de la cons:. 
trucció. 
Els nivells d'ocupació han continuat augmentant durant els tres primers trimestres 
de l'any però, en el quart, el descens de l'ocupació agrària ha provocat un canvi en 
la tendència d'increment de la població activa que es venia produint des de 1985. 
No obstant, al llarg de 1989 s'han creat 488 700 nous llocs de treball. 
En aquest entorn plenament expansiu, però amb senyals de canvi de tendència, s'ha 
desenvolupat l'activitat de l'Institut. 

b) Consideracions inicials a l'I CC 
L'Institut Cartogràfic de Catalunya, com a organisme autònom comercial, industrial 
i financer adscrit al DPTOP, porta a terme les activitats dins del marc de la seva Llei 
de Creació i del Reglament que la desenvolupa. 
Amb l'aprofitament més acurat possible de les diverses eines disponibles, tant a nivell 
de gestió com a nivell tècnic, així com amb l'anàlisi més exhaustiva possible de l'evo
lució dels mercats tecnològics relatius als aspectes cartogràfics, l'activitat de l'Institut 
ha comportat un conjunt d'actuacions les quals tenen un component directe amb els 
resultats econòmics que s'exposen en aquesta memòria financera. 
D'altra banda, i més en relació amb les tasques administratives, cal esmentar que en 
l'exercici 1989 s'ha continuat utilitzant l'aplicació de comptabilitat desenvolupada en 
IDMS, la qual cosa ha permès de comptabilitzar els fets econòmics esdevinguts a l'Ins
titut 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 i dels anteriors, facilitant així tota mena 
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de consultes mitjançant la recerca de documents o d'informacions de les més diverses 
característiques i a partir de criteris varis. 
S'han completat, durant l'any 1989, 8 653 assentaments per partida doble, que es re
flecteixen en un únic diari i en els estats comptables corresponents a l'activitat econò
mica de l'Institut. Aquesta xifra d'assentaments representa un augment del34,78% 
respecte de la mateixa dada de l'any anterior. 

e) Resultat econòmic de l'any 1989 
L'exercici de 1989 es caracteritza per un augment molt pronunciat de l'activitat de
senvolupada a l'Institut Cartogràfic, atès que d'un pressupost global de 855 054 247 
ptes l'any 1988, el total pressupostari per l'exercici analitzat és de 1 370 611 184 ptes. 

Com a fets importants i que, d'altra banda, seran comentats a continuació, cal recalcar 
la materialització i el contingut de les inversions i el volum d'ingressos propis assolit 
en el període, tenint en compte el comentari realitzat en l'apartat del pressupost sobre 
la classificació de les operacions amb el DPTOP. 

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

terior, donat el fet que a final d'any restaven per invertir 111 624 ptes. 
- La consolidació del Fons Cartogràfic de l'Institut, el qual reuneix les realitzacions 

de la Institució en matèries cartogràfiques i que aquest any s'ha nodrit amb les di
ferents materialitzacions dels programes de treball en l'àmbit de Catalunya pel que 
fa al període de 1989. 

En relació als ingressos propis, la xifra assolida durant l'any 1989 representa un 8,91% 
en relació amb el total de l'any anterior. Cal fer esment, un cop més, que la xifra d'in
gressos propis tindria en compte les operacions amb el DPTOP compensades amb 
transferències, de no haver-se canviat el concepte pressupostari corresponent. 

- El balanç a 31 de desembre de 1989 
A continuació s'inclou el balanç de l'ICC, tancat a 31 de desembre de 1989. La com
posició del mateix té l'estructura següent: 

Composició del balanç 

Actiu 

Immobilitzat 
Existències 
Deutors 
Comptes financers 

Total 

Passiu 

Finançament bàsic 
Creditors 

Total 

1 384 890 495 70,52% 
132 338 731 6,74% 
410 072 882 20,88% 
36 619 148 1,86% 

1 963 921 256 100,00% 

1 569 526 779 79,92% 
394 394 477 20,08% 

1 963 921 256 100,00% 
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Aquests percentatges mostren la composició de les masses financeres del balanç de 
l'Institut. 
L'immobilitzat incorpora les inversions de l'any i hi apareixen dos conceptes nous: 
- Adaptació de terrenys i béns naturals, que correspon al primer pagament per a l'ad-

quisició d'una parceHa en el terme municipal de Sant Cugat del Vallès a l'Institut 
Català del Sòl. La resta de compromís de pagament queda reflectida en el corres
ponent compte d'ordre. 

- Accions sense cotització oficial, que correspon al SO% del capital de la societat anò
nima "Servicios y Sistemas Informaticos Graficos SA", societat creada conjunta
ment amb Nixdorf Computer SA. 

Per partides separades trobem els valors de les amortitzacions de l'immobilitzat ma
terial i immaterial. Aquestes amortitzacions s'han realitzat segons criteris acceptats 
pel Servei de Control Financer del Departament d'Economia i Finances. Com a per
centatge d'amortització de les instaHacions s'ha aplicat un 10% atesa la necessitat 
d'amortitzar més ràpidament que en anys anteriors l'esmentada partida pel fet de l'ob
solescència de funcionament demostrada en la pràctica. Els percentatges aplicats són 
els següents: 

Maquinària i ordinadors 
Utillatge 
Transports 
Instal·lacions 
Mobiliari 
Màquines d'oficina 
Fons cartogràfic 

20% 
15% 
10% 
10% 
10% 
20% 
10% 

El criteri d'amortització pel que fa a la temporalitat de l'adquisició del bé i la data en 
què es començà a amortitzar ha estat el de l'any vençut, la qual cosa es justifica en el 
sentit que les materialitzacions de l'any no comencen a tenir un rendiment positiu fins 
al cap d'un temps, atesa la complexitat de l'entorn informàtic en què es desenvolupa 
la Institució. 
En relació al Fons Cartogràfic, cal esmentar que durant l'any s'han continuat comp
tabilitzant les incorporacions que ha tingut, subdividides en els següents subcomptes, 
per tal d'aclarir la seva composició i d'acord amb els programes d'inversió plurianyals 
de l'Institut: 

- Fons de Cartografia Digital - Cartografia Derivada 
- Cartografia Topogràfica - Cartografia Temàtica 
- Ortofotomapes - Monografies 
- Cartografia Bàsica - Atlas 

Quant a les existències, han estat valorades pel seu preu de cost, d'acord amb estudis 
basats en les dades comptables i en coHaboració amb els serveis de l'Institut i degu
dament comprovades per la seva administració. Es contempla el sistema FIFO com 
a criteri general referent al control de les unitats que resten a l'Institut de cada re
ferència. 



Balanç a 31 de desembre de 1989 

Actiu 

[rnmobilizat 

203 Maquinària, instaHacions i utillatge 
204 Elements de transport 
205 Mobiliari 
206 Equips per a procés d'informació 
208 Altre immobilitzat material 
214 Altre immobilitzat immaterial 
230 Adaptació de terrenys i béns narura]s 
232 Edificis i altres construccions en curs 
250 Accions sense cotitZació oficial 

234 528 542 
155 193 906 
54 329 599 

531 384 643 
66594981 

844 246 790 
4 462 050 

30 427 861 
15 000 000 

280 Amortització acumulada immobilitzat material (342 088 520) 
281 Amortització acumulada immobilitzat inmaterial (209 189 357) 

Total immobilitzat 

Existències 

300 Comercials 
31 O Productes acabats 
350 Primeres matèries 

Total existències 

Creditors i deutors per operacions de tràfic 

430 Clients 
432 Clients RCG 
435 Deutors per moratòria 
440 Deutors diversos 
460 Acomptes de remuneracions 
461 Acomptes per viatges 
470 H.P. deutora per conceptes diversos 
471 A1tres entitats públiques deutores 
474 H.P. deutora per TVA 
490 Provisions per insolvència 

Total creditors i deutors per operacions tràfic 

Comptes financers 

540 Fiances a curt termini 
570 Caixa 
571 Caixa moneda estrangera 
572 Bancs 
581 Interessos a cobrar 

Total compres financers 

Total actiu 

Comptes d'ordre 

OIO Avals constituïts 
020 Immobilitzat cedit 
023 Immobiützat en curs 
030 Existències en dipòsit 

Total comptes d'ordre 

I 384 890 495 

3104343 
121 331 893 

7 902 495 

132 338 731 

338 969 843 
415 539 

5714215 

65 000 
51 980 

25 593 326 
44 977 194 
(5 714 215) 

410 072 882 

156 800 
467 298 

I 555 241 
34 393 655 

46154 

36 619 148 

I 963 921 256 

21228406 
499 304 867 

52 254 450 
I 782 440 

574 570 163 

Gestió econòmica 

Passiu 

Finançament bàsic 

100 Transferències capital de la Generalitat 
118 Fons patrimonial 

142 Fons amortització ;obvencions capital 

170 Prèstecs a llarg termini 

Total finançament bàsic 

Creditors i deutors per operacions de tràfic 

400 Proveïdors 
402 Proveïdors factures pendents de rebre 
410 Creditors diversos 
411 Creditors deutes amortitzables rappels compres 
465 Remuneracions pendents de pagament 
475 H .P. Creditora per conceptes fiscals 
477 Organismes 5.5. creditors 
481 Pagaments diferits 
552 Tranfer. corrents a compte d'exercicis futurs 
580 Interessos a pagar 

I 854 779 996 
204 424 660 

(539 677 877) 

50000000 

1569 526 779 

281 950 595 
65 677 061 

7 370 502 
I 549 209 

120 000 
22 989 761 
lO 695 089 
I 950 000 
2 014 767 

77 493 

Total creditors i deutors per operacions tràfic 394 394 477 

Resultats 

890 Pèrdues i guanys 

Torni passiu 

Comptes d'ordre 

040 Creditors per comptes d'ordre 
090 Fons patrimonial cedit 

Total comptes d'ordre 

I 963 921 256 

75 265 296 
499 304 867 

574 570 163 
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Compte d 'explotació 

Existències inicials 

300 Comercials 
310 Productes acabats 
350 Primeres matèries 

Despeses 

Total existències inicials 

Compres i despeses per naturalesa 

600 Compres mercaderies 
602 Compres matèries auxiliars 
610 Sous i salaris 
617 S.S. a càrrec d'empresa 
618 Altres despeses socials 
624 Interessos de prèstecs 
625 Interessos de leasing 
627 Altres despeses financeres 
630Tributs 
640 Arrendaments 
641 Reparacions i conservació 
642 Subministraments 
644 Remuneracions a agents mediadors independents 

645 Treballs realitzats per altres empreses 
646 Primes d'assegurances 
652 Transports i nòlits 
660 Material d'oficina 
661 Comunicacions 
662 Relacions públiques 
663 Publicitat 
664 Despeses i assessorament jurídics 
665 Serveis auxiliars 
666 Altres despeses 
667 Viatges 
668 Subscripcions tècniques 
669 Material reproducció 

3 021 821 
107 369 198 

9 858 509 

120 249 528 

13 113 902 
51 623 736 

302 228 712 
92 671 817 

4 039 940 
3 864 782 
2 403 563 

950 859 
584 670 

IS 330 552 
70101307 
23 981 23 1 
4 407 280 

84 7681 15 
s 612 713 
s 829 342 
4 463 555 
3 671 430 
I 474 001 
1 538 668 
2 794 106 
8 174 425 

186 454 
20 604 445 
4 224 228 
1 11 2 545 

Total compres i despeses per natura lesa 729 756 378 

680 Docacions amortització immobilitzat material 104 367 917 

681 Docació amortització immobilitzat immaterial 63 950 709 

693 Dotació a la provisió per moratòria 1 341 476 

Total dotacions 169 660 102 

Resultats 

890 Pèrdues i guanys 

Total despeses 1019666008 

Existències ftnals 

300 Comercials 
310 Productes acabats 
350 Primeres matèries 

Total existències finals 

In gresos 

Vendes i ingressos per naturalesa 

700 Vendes prestació serveis i productes acabats 
738 Altres ingressos 
747 Altres ingressos financers 
750 Transferències corrents Generalitat 

793 Moratòries cobertes amb provisions 

Total vendes i ingressos per naru ralesa 

609 Rap pels dc compres 

739 Ingressos amortirizació subvencions capital 

Resultats 

890 Pèrdues i guanys 

Total ingressos 

3 104 343 
121 33 1 893 

7 902 495 

132 338 731 

340 360 759 
8 690 677 

239 945 
373 199 060 

72000 

722 562 441 

2 246 210 

162 518 626 

1 019 666 008 
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La xifra de clients totalitzà a 31 de desembre 339 38S 382 ptes, amb un increment res
pecte a l'any anterior delS0,36%. Aquest increment és degut al termini de pagament 
mitjà dels clients, que és superior als 120 dies, i, d'altra banda, al creixement de l'ac
tivitat de l'any. 
En l'apartat de creditors i deutors per operacions de tràfic hi figura la xifra global 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 concepte de 44 977 194 ptes, atesos els increments per 
comptabilització en inversions. 
La xifra de 27 1S8 830 ptes, que adeutava Hisenda a l'Institut a final de l'any 1988, 
ha estat cobrada en la seva totalitat durant l'exercici de 1989, 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 ésser 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 714 21S ptes, tenen la seva 
contrapartida de provisió corresponent. 
El total líquid que contemplen els comptes financers a final d'exercici és de 36 619 148 
ptes, però cal fer esment que en part reflecteix la part no utilitzada de la pòlissa de 
crèdit que va ésser subscrita durant l'any 1987. 
Durant l'exercici s'ha amortitzat el SO% de la pòlissa esmentada, essent el total uti
litzable a final d'any de SO 000 000 ptes. 
Al passiu, i dins del finançament bàsic, les transferències de capital de la Generalitat 
tenen la seva corresponent amortització, que es contempla en la partida del fons 
d'amortització de subvencions de capital. La justificació conceptual és de fer contrapès 
amb les amortitzacions de l'actiu que aquestes mateixes subvencions han finançat. 
La partida de préstecs a llarg termini consta-per un import de cinquanta milions de 
pessetes, com a reflex de la resta de capital que manca per amortitzar a 31 de desembre 
de la pòlissa de crèdit subscrita amb el Banc de Sabadell. 
El tipus d'interès és del13,S%, essent prevista pressupostàriament la devolució del 
total pendent l'any 1990. 
Dins del grup de creditors i deutors per operacions de tràfic, cal comentar el deute 
de proveïdors per un total de 281 9SO S9S ptes. En relació amb l'any anterior, el per
centatge comparatiu és d'un 32,SS% d'augment, que té la seva justificació en l'incre
ment d'activitat de l'exercici. 
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 el primer mes de l'any següent. 
El compte de transferències corrents a compte d'exercicis futurs reflecteix en el seu saldo 
el conjunt dels superàvits corrents pressupostaris d'explotació dels exercicis 1986, 1987, 
1988 i 1989 segons procediment recomanat pel Servei de Control Financer de la Inter
venció General del Departament d'Economia i Finances. Aquest compte s'ha incrementat 
en 781 213 ptes, xifra que correspon al superàvit pressupostari corrent de l'exercici. 
El Balanç de l'Institut Cartogràfic de Catalunya en el seu conjunt es mostra equilibrat 
i, per tant, sense guany ni pèrdua. Això es deu al fet que S 800 940 ptes s'han disminuït 
de les subvencions corrents, equilibrant el compte d'explotació. D'altra banda s'han 
traspassat S 019 727 ptes al compte de fons patrimonial, sense perjudici de la seva li
quidació pressupostària, i, la resta, 781 213 ptes, a la partida de transferències corrents 49 
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a compte d'exercicis futurs, compensant en el seu conjunt l'assentament comptable. 
Els Comptes d'Ordre al peu del Balanç reflecteixen els avals constituïts com a garantia 
per a realitzacions cartogràfiques i que restaven pendents de devolució a la data de 
tancament, l'immobilitzat en curs de l'~difici del carrer de Brusi, les existències en 
dipòsit a la Botiga de l'Institut per part de diferents editorials i, finalment, com a xifra 
més important, l'immobilitzat cedit, constituït pel total de les xifres peritades dels 
béns que van ésser cedits en ús a l'ICC. Atès que es tracta d'una cessió en ús no és 
possible la seva incorporació a l'immobilitzat de l' entitat. 
- El compte d'explotació a 31 de desembre de 1989 

Segons la normativa del PGC, es presenten els diversos comptes de despesa i d'in
gressos amb les corresponents explicacions sobre les diferents partides que els com
ponen. 
Les existències inicials i finals consten en el seu lloc corresponent, a fi i efecte d'in
corporar, a nivell de resultats de l'exercici, el guany que comporta la regularització 
d'existències segons l'inventari físic realitzat a l'Institut. L'increment d'existències 
és degut al major saldo que presenta el compte de productes acabats, el qual recull 
bàsicament la valoració de les existències de producció pròpia. 
Després dels comptes de compres de mercaderies, hi trobem reflectit el cost de per
sonal de l'Institut, amb el total de 302 228 712 ptes i la corresponent Seguretat Social, 
amb la quantia de 92 671 817 ptes. Tal com es detallarà en la liquidació pressupostària, 
la totalitat d'aquests costos s'enquadren en el Capítol I del pressupost de l'Institut. 
Els pagaments al personal han devengat en la seva totalitat el corresponent cost de 
Seguretat Social. 

Detallem tot seguit la seva composició: 

Composició de la despesa de personal: 

Personal funcionari 
Consell Assessor 
Personal laboral 
Incentius al rendiment 
Assegurances socials 

Total 

180 618 829 
594 000 

101 410 979 
19 604 904 
92 671 817 

394 900 529 

45,74% 
0,15% 

25,68% 
4,96% 

23,47% 

100,00% 

En el compte 624 consten els interessos del préstec que ha subscrit l'Institut i que a final 
d'any totalitzen 3 864 782 ptes. La taxa teòrica d'interès al llarg d'aquest període ha estat 
d'un 5,15% anyal, si tenim en compte la devolució del SO% del crèdit. La millora res
pecte de l'any anterior en la gestió de la tresoreria en termes absoluts ha estat radical, 
ja que s'ha disminuït la quantitat pagada per aquest concepte en un 61,1 % . 
En realitat, l'Institut ha suportat un cost d'un 5,15% sobre el seu endeutament mitjà 
a llarg termini. La diferència respecte a la taxa nominal del13,5% de la pòlissa de crè
dit es deu a la no utilització o, dit d'altra manera, a l'esforç per mantenir un romanent 
de tresoreria al llarg del període. 
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A nivell aritmètic, si considerem els ingressos per concepte d'interessos financers: 

Ingressos financers 
Interessos de préstecs 

Total interessos (dèficit) 

239 945 
3 864 782 

3 624 837 

Que representa un cost de passiu sobre l'endeutament a llarg termini d'un 4,83%, 

taxa més que acceptable. 
L'apartat de reparacions i conservació inclou els contractes de manteniment dels di

versos equips informàtics de l'Institut, a més de les reparacions normals i les dels 

equips aeronàutics. 
Els treballs realitzats per altres empreses responen, en gran majoria, als diversos tre

balls de camp, com són recolzaments de punts de camp, aixecaments taquimètrics, 

revisió de camp, comprovació de camp, correcció de galerades, etc., que es subcon

tracten externament. 
Com a despesa, figuren també les diverses dotacions per amortització i provisió rea

litzades durant l'exercici. 
S'ha realitzat durant l'exercici una nova provisió per moratòria per un total de 1 341 476 

ptes que correspon a diferents saldos que, per la seva antiguitat, no es poden considerar 

deutes normals . 
A l'apartat d'ingressos, cal considerar el volum aconseguit per les vendes per prestació 

de serveis i productes acabats, amb un total de 349 051 436 ptes, xifra que representa 

un augment d'un 9,31 %sobre l'any anterior. 
En aquest exercici s'ha continuat el control acurat de les diverses partides d'ingrés. 

S'ha començat a utilitzar la sèrie F per aquelles reproduccions de cartografia històrica 

que es realitzen a la Secció de la Cartoteca de Catalunya. La raó bàsica que aconsellava 

la creació d'aquesta nova sèrie és que la Secció de la Cartoteca de Catalunya es troba 

ubicada en un edifici distant de la seu central de l'Institut. Subdividint la facturació 

de l'Institut en sis sèries diferents obtenim el següent detall i descripció: 

Sèrie Descripció Numeració Import % 

A Venda béns botiga 1-10458 24 771 880 7,05 
B Convenis i projectes 1- 104 305 528 244 86,90 
e Subscriptors RCG 1- 286 1 143 307 0,33 
D Distribució publicacions 1- 424 3 995 852 1,14 
E Vendes béns a crèdit 1- 99 4 900 528 1,39 
F Vendes repr. cart. hist. 1- 5 20 948 0,01 

Altres ingressos 11 176 832 ':· 3,18 

Total 11376 351 537 591 100,00 

* Inclou els ràppels per compres i els interessos 
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Anàlisi patrimonial dinàmica: any 1988-1989 

Actiu 

1988 1989 Diferències 

lnmobilitzat material 969 604 714 1 384 890 495 415 285 781 

Obres 
Maquinària 132 434 566 157 103 305 24 668 739 
lnstal-lacions 66 006 361 72 817 032 6 810 671 
Utillatge 2 345 487 4 608 205 2 262 718 
Transports 151504921 155 193 906 3 688 985 
Equips informàtica 256 489 510 531 384 643 274 895 133 
Mobiliari 39 652 733 48 050 550 8 397 817 
Màquines oficina 2 574 388 6 279 049 3 704 661 
Fons cartogràfic 639 507 087 844 246 790 204 739 703 
Biblioteca i Cartoteca 31 087 356 66 594 981 35 507 625 
Adaptació de terrenys 4 462 050 4 462 050 
Edificis en curs 22 031 424 30 427 861 8 396 437 
Accions sense cotització oficial 15 000 000 15 000 000 
Amortització actiu material (228 790 471) (342 088 520) (113 298 049) 
Amortització actiu immaterial (145 238 648) {209 189 357) (63 950 709) 

Existències 120 249 528 132 338 731 12 089 203 

Realitzable curt termini 
Deutors 290 879 092 415 787097 124 908 005 

Clients 225 160 673 338 969 843 113 809 170 
Clients Revista 556 762 415539 (141 223) 
Deutors per moratòria 4 444 739 5 714215 1 269 476 
Deutors diversos 25 910 65 000 39 090 
Acomptes remuneracions 43 480 51 980 8 500 
Règim trans TV A Invers 552 218 o (552 218) 
Altres entitas públiques deutores 32 936 480 25 593 326 (7 343 154) 
HP Deutora per TVA 27 158 830 44 977194 17818364 

Disponibles 
Comptes financers 17317582 36619148 19 301 566 

Caixa efectiu 319 !59 467 298 148 139 
Caixa divises 808 344 1555241 746 897 
Banc d'Espanya 237 073 31 559 748 31 322 675 
Banc dc Sabadell 26 582 686 375 659 793 
Ban de Sabadell (cte crèdit) 14 028 326 1 538 742 (12 489 584) 
Caixa de Pensions 1 634 281 608 790 (1 025 491) 
Fiances a curt termini 244 800 156 800 (88 000) 
Interessos a cobrar no abonats en compte 19 017 46154 27137 

Total actiu pessetes 1 398 050 916 1 969 635 471 571 584 555 
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Passiu 

1988 1989 Diferències 

No exigible 1 143 455 810 1 569 526 779 426 070 969 

Pressupostos inversio ns 1 214 779 996 1 854 779 996 640 000 000 
Fons amortització sub-capital (368 229 119) (531) 677 887) (171 448 758) 
Fons patrimonial 167 904 933 172 924 660 5 019 727 
Fons patrimonial a amortitzar 29 000 000 31 500 000 2 500 000 
Préstecs a llarg termini 100 000 000 50 000 000 (50 000 000) 

Provisions per moratòria 4 444 739 5 714 215 1 269 476 

Provisions per moratòria 4 444 739 5 714 215 1 269 476 

Exigible a curt termini 250 150 367 394 394 477 144244110 

Proveïdors 212 216 171 281 950 595 60 734 424 
Proveïdors fres pendents de rebre 501 964 65 677 061 65175 097 
Creditors diversos 11831978 7 370 502 (4 461 476) 
Creditors deutes amortitzables p/ rap 901 374 1 549 209 647 835 
Acomptes de clients 3418 (3418) 
Pagaments diferits 1 224 980 2 070 000 845 020 
IRPF a pagar 13 369 405 22 989 761 9 620 356 
SS a pagar 6 384 705 10 695 089 4310384 
Trans Generalitat acompte ex futur 1 233 554 2014767 781 213 
Interessos a pagar no carregats en compte 2 482 818 77 493 (2 405 325) 

Total passiu pessetes 1 398 050 916 1 969 635 471 571 584 555 

La sèrie més important pel nombre d'operacions és l'A, atès que la botiga realitza 
més de 10 000 vendes a l'any. No obstant, destaca amb el87% de la facturació l'ac
tivitat desenvolupada per l'Institut en convenis i projectes cartogràfics. 
En el compte 738 s'inclouen els ingressos obtinguts per l'Institut per la seva activitat 
docent en el període, provinents de convenis amb el Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya, amb un import de 7 020 000 ptes. 
Els ingressos per amortització de subvencions de capital, amb la quantitat de 162 518 626 
ptes com a contrapartida de les dotacions per amortització, representen el consum 
per desgast d'unes subvencions que han finançat l'actiu fix. 

- Estats d'origen i aplicació de fons 
El quadre adjunt, després de comparar els balanços de 1988 i 1989, mostra l'anàlisi 
de l'origen i aplicació de fons pel que fa a l'any 1989. 
Es pot observar que les materialitzacions més importants es concreten en els equips 
informàtics cartogràfics i en el fons cartogràfic. D 'altra banda, hi apareixen per pri
mer cop els conceptes d'adaptació de terrenys i d'accions sense cotització oficial, 
¡a comentats anteriorment. 
Com a font de finançament cal destacar els pressupostos d'inversió. S'ha assolit 
també un cert finançament per l'ús de l'exigible a curt termini, encara que es com-
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Aquests percentatges mostren la composició de les masses financeres del balanç de 
l'Institut. · 
L'immobilitzat incorpora les inversions de l'any i hi apareixen dos conceptes nous: 
- Adaptació de terrenys i béns naturals, que correspon al primer pagament per a l'ad-

quisició d'una parcel-la en el terme municipal de Sant Cugat del Vallès a l'Institut 
Català del Sòl. La resta de compromís de pagament queda reflectida en el corres
ponent compte d'ordre. 

- Accions sense cotització oficial, que correspon al 50% del capital de la societat anò
nima "Servicios y Sistemas Informaticos Graficos SA", societat creada conjunta
ment amb Nixdorf Computer SA. 

Per partides separades trobem els valors de les amortitzacions de l'immobilitzat ma
terial i immaterial. Aquestes amortitzacions s'han realitzat segons criteris acceptats 
pel Servei de Control Financer del Departament d'Economia i Finances. Com a per
centatge d'amortització de les instal-lacions s'ha aplicat un 10% atesa la necessitat 
d'amortitzar més ràpidament que en anys anteriors l'esmentada partida pel fet de l'ob
solescència de funcionament demostrada en la pràctica. Els percentatges aplicats són 
els següents: 

Maquinària i ordinadors 
Utillatge 
Transports 
Instal-lacions 
Mobiliari 
Màquines d'oficina 
Fons cartogràfic 

20% 
15% 
10% 
10% 
10% 
20% 
10% 

El criteri d'amortització pel que fa a la temporalitat de l'adquisició del bé i la data en 
què es començà a amortitzar ha estat el de l'any vençut, la qual cosa es justifica en el 
sentit que les materialitzacions de l'any no comencen a tenir un rendiment positiu fins 
al cap d'un temps, atesa la complexitat de l'entorn informàtic en què es desenvolupa 
la Institució. 
En relació al Fons Cartogràfic, cal esmentar que durant l'any s'han continuat comp
tabilitzant les incorporacions que ha tingut, subdividides en els següents subcomptes, 
per tal d'aclarir la seva composició i d'acord amb els programes d'inversió plurianyals 
de l'Institut: 

- Fons de Cartografia Digital 
Cartografia Topogràfica 
Ortofotomapes 

- Cartografia Bàsica 

- Cartografia Derivada 
- Cartografia Temàtica 
- Monografies 
- Atlas 

Quant a les existències, han estat valorades pel seu preu de cost, d'acord amb estudis 
basats en les dades comptables i en col-laboració amb els serveis de l'Institut i degu
dament comprovades per la seva administració. Es contempla el sistema FIFO com 
a criteri general referent al control de les unitats que resten a l'Institut de cada re
ferència. 



Balanç a 31 de desembre de 1989 

Actiu 

Immobilizat 

203 Maquinària, instaJ.Iacions i utillatge 
204 Elements de transport 
205 Mobiliari 
206 Equips per a procés d'informació 
208 Ahre immobilüza.t material 
214 Altre immobilitzat immaterial 
230 Adaptació de terrenys i béns naturals 
232 Edificis i altres construccions en curs 
250 Accions sense cotització oficial 

234 528 542 
155 193906 
54 329 599 

53! 384 643 
66 594 981 

844 246 790 
4 462 050 

30 427 861 
15 000 000 

280 Amortització acumulada immobilitzat material (342 088 520) 
281 Amortització acumulada immobilitzat inmaterial (209 189 357) 

Total immobilitzat 

Existències 

300 Comercials 
310 Productes acabats 
350 Primeres matèries 

Total existències 

Creditors i deutors per operacions de tràfic 

430 Clients 
432 Clients RCG 
435 Deutors per moratòria 
440 Deutors diversos 
460 Acomptes de remuneracions 
461 Acomptes per viatges 
470 H.P. deutora per conceptes diversos 
471 Altres entitats públiques deutores 
474 H.P. deutora per rv A 
490 Provisions per insolvència 

Total creditors i deutors per operacions tràfic 

Comptes financers 

540 Fiances a cun termini 
570 Caixa 
571 Caixa moneda estrangera 
572 Baocs 
581 Interessos a cobrar 

Total comptes financers 

Total actiu 

Comptes d 'ordre 

010 Avals constituïts 
020 lm mobilitzat cedit 
023 Immobilitzat en curs 
030 Existències en dipòsit 

Total comptes d'ordre 

I 384 890495 

3 104 343 
121 331 893 

7 902 495 

132 338 73 1 

338 969 843 
415 539 

5 714 215 

65 000 
51 980 

25 593 326 
44977194 
(5 714 215) 

410 072 882 

!56 800 
467 298 

I 555 241 
34 393 655 

46154 

36 619 148 

I 963 921 256 

21 228 406 
499 304 867 

52 254 450 
I 782 440 

574 570 163 
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Passiu 

Finançament bàsic 

100 Transferències capital de la Generalitat 
11 8 Fons patrimonial 

142 Fons amortització' subvencions capital 

170 Prèstecs a llarg termini 

Total finançament bàsic 

Creditors i deutors per operacions de tràfic 

400 Proveïdors 
402 Proveïdors factures pendents de rebre 
41 O Creditors diversos 
4 11 Creditors deutes amortitzables rappels compres 
465 Remuneracions pendents de pagament 
475 H.P. Creditora per conceptes fiscals 
477 Organismes S.S. credi tors 
481 Pagaments diferits 
552 Tranfer. corrents a compte d'exercicis furors 
580 Interessos a pagar 

I 854 779 996 
204424 660 

(539 677 877} 

50 000 000 

I 569 526 779 

281 950 595 
65 677 061 

7 370 502 
1549 209 

120 000 
22 989 761 
lO 695 089 
1950 000 
2 014 767 

77 493 

Total creditors i deutors per operacions tràfic 394 394 477 

Resultats 

890 Pèrdues i guanys 

Total passiu 

Comptes d'ordre 

040 Creditors per comptes d'ordre 
090 Fons patrimonial cedit 

Total comptes d'ordre 

I 963 921 256 

75 265 296 
499 304 867 

574 570 163 
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Compte d'explotació 

Existències inicials 

300 Comercials 
31 O Productes acabats 
350 Primeres matèries 

Despeses 

Total existències inicials 

Compres i despeses per naturalesa 

600 Compres mercaderies 

602 Compres matèries auxiliars 
61 O Sous i salaris 
617 S.S. a càrrec d'empresa 

618 Altres despeses socials 
624 Interessos de prèstecs 
625 Interessos de leasing 
627 Altres despeses financeres 
630 Tributs 
640 Arrendaments 
641 Reparacions i conservació 

642 Subministraments 

644 Remuneracions a agents mediadors independents 

645 Treballs realitzats per altres empreses 
646 Primes d'assegurances 
652 Transports i nòlits 

660 Material d'oficina 

661 Comunicacions 
662 Relacions públiques 
663 Publicitat 

664 Despeses i asscssoramem jurídjcs 
665 Serveis auxiliars 
666 Altres despeses 

667Viatges 
668 Subscripcions tècniques 
669 Material reproducció 

Total compres i despeses per natura1esa 

680 Dotacions amortització immobilitzat material 
681 Dotació amortització immobilitzat immaterial 
693 Dotació a la provisió per moratòria 

Total dotacions 

Resultats 

890 Pèrdues i guanys 

3 021 821 
107 369 198 

9 858 509 

120 249 528 

13113 902 
Sl 623 736 

302 228 712 
92 671 817 

4 039 940 
3 864 782 
2 403 563 

950 859 
584 670 

IS 330 552 
70 IOl 307 

23 981 231 
4 407 280 

84768 115 
5 612 713 
5 829 342 
4 463 555 
3 671 430 
I 474 001 
I 538 668 
2 794 106 
8 174 425 

186 454 
20 604 445 

4 224 228 
I 112 545 

729 756 378 

104 367 9 17 
63 950 709 

1 341476 

169 660 102 

Total despeses I 019 666 008 

Existències fmals 

300 Comercials 
31 O Productes acabats 
350 Primeres matèries 

Total existències finals 

In gresos 

Vendes i ingressos per naturalesa 

700 Vendes prestació serveis i productes acabats 
738 Altres ingressos 
747 Altres ingressos financers 
750 Transferències corrents Generalitat 

793 Moratòries cobertes amb provisions 

Total vendes i ingressos per naturalesa 

609 Rap pels de compres 

739 Ingressos amortitizació subvencions capital 

Resultats 

890 Pèrdues i guanys 

Total ingressos 

3 104 343 
121 33 1 893 

7 902 495 

132 338 731 

340 360 759 

8 690 677 
239 945 

373199060 

72000 

722 562 441 

2 246 210 

162 518 626 

I 019 666 008 
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La xifra de clients totalitzà a 31 de desembre 339 385 382 ptes, amb un increment res

pecte a l'any anterior del50,36%. Aquest increment és degut al termini de pagament 

mitjà dels clients, que és superior als 120 dies, i, d'altra banda, al creixement de l'ac

tivitat de l'any. 
En l'apartat de creditors i deutors per operacions de tràfic hi figura la xifra global 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 concepte de 44 977 194 ptes, atesos els increments per 

comptabilització en inversions. 
La xifra de 27 158 830 ptes, que adeutava Hisenda a l'Institut a final de l'any 1988, 

ha estat cobrada en la seva totalitat durant l'exercici de 1989, 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 ésser 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 5 714 215 ptes, tenen la seva 

contrapartida de provisió corresponent. 
El total líquid que contemplen els comptes financers a final d'exercici és de 36 619 148 

ptes, però cal fer esment que en part reflecteix la part no utilitzada de la pòlissa de 

crèdit que va ésser subscrita durant l'any 1987. 
Durant l'exercici s'ha amortitzat el 50% de la pòlissa esmentada, essent el total uti

litzable a final d'any de 50 000 000 ptes. 
Al passiu, i dins del finançament bàsic, les transferències de capital de la Generalitat 

tenen la seva corresponent amortització, que es contempla en la partida del fons 

d'amortització de subvencions de capital. La justificació conceptual és de fer co~trapès 

amb les amortitzacions de l'actiu que aquestes mateixes subvencions han finançat. 

La partida de préstecs a llarg termini consta per un import de cinquanta milions de 

pessetes, com a reflex de la resta de capital que manca per amortitzar a 31 de desembre 

de la pòlissa de crèdit subscrita amb el Banc de Sabadell. 
El tipus d'interès és del13,5%, essent prevista pressupostàriament la devolució del 

total pendent l'any 1990. 
Dins del grup de creditors i deutors per operacions de tràfic, cal comentar el deute 

de proveïdors per un total de 281 950 595 ptes. En relació amb l'any anterior, el per

centatge comparatiu és d'un 32,55% d'augment, que té la seva justificació en l'incre

ment d'activitat de l'exercici. 
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 el primer mes de l'any següent. 

El compte de transferències corrents a compte d'exercicis futurs reflecteix en el seu saldo 

el conjunt dels superàvits corrents pressupostaris d'explotació dels exercicis 1986, 1987, 

1988 i 1989 segons procediment recomanat pel Servei de Control Financer de la Inter

venció General del Departament d'Economia i Finances. Aquest compte s'ha incrementat 

en 781 213 ptes, xifra que correspon al superàvit pressupostari corrent de l'exercici. 

El Balanç de l'Institut Cartogràfic de Catalunya en el seu conjunt es mostra equilibrat 

i, per tant, sense guany ni pèrdua. Això es deu al fet que 5 800 940 ptes s'han disminuït 

de les subvencions corrents, equilibrant el compte d'explotació. D'altra banda s'han 

traspassat 5 019 727 ptes al compte de fons patrimonial, sense perjudici de la seva li

quidació pressupostària, i, la resta, 781 213 ptes, a la partida de transferències corrents 49 
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a compte d'exercicis futurs, compensant en el seu conjunt l'assentament comptable. 
Els Comptes d'Ordre al peu del Balanç reflecteixen els avals constituïts com a garantia 
per a realitzacions cartogràfiques i que restaven pendents de devolució a la data de 
tancament, l'immobilitzat en curs de l'~difici del carrer de Brusi, les existències en 
dipòsit a la Botiga de l'Institut per part de diferents editorials i, finalment, com a xifra 
més important, l'immobilitzat cedit, constituït pel total de les xifres peritades dels 
béns que van ésser cedits en ús a l'ICC. Atès que es tracta d'una cessió en ús no és 
possible la seva incorporació a l'immobilitzat de l'entitat. 
- El compte d'explotació a 31 de desembre de 1989 

Segons la normativa del PGC, es presenten els diversos comptes de despesa i d'in
gressos amb les corresponents explicacions sobre les diferents partides que els com
ponen. 
Les existències inicials i finals consten en el seu lloc corresponent, a fi i efecte d'in
corporar, a nivell de resultats de l'exercici, el guany que comporta la regularització 
d'existències segons l'inventari físic realitzat a l'Institut. L'increment d'existències 
és degut al major saldo que presenta el compte de productes acabats, el qual recull 
bàsicament la valoració de les existències de producció pròpia. 
Després dels comptes de compres de mercaderies, hi trobem reflectit el cost de per
sonal de l'Institut, amb el total de 302 228 712 ptes i la corresponent Seguretat Social, 
amb la quantia de 92 671 817 ptes. Tal com es detallarà en la liquidació pressupostària, 
la totalitat d'aquests costos s'enquadren en el Capítol I del pressupost de l'Institut. 
Els pagaments al personal han devengat en la seva totalitat el corresponent cost de 
Seguretat Social. 

Detallem tot seguit la seva composició: 

Composició de la despesa de personal: 

Personal funcionari 
Consell Assessor 
Personal laboral 
Incentius al rendiment 
Assegurances socials 

Total 

180 618 829 
594 000 

101 41 0 979 
19 604 904 
92 671 817 

394 900 529 

45,74% 
0,15% 

25,68% 
4,96% 

23,47% 

100,00% 

En el compte 624 consten els interessos del préstec que ha subscrit l'Institut i que a final 
d'any totalitzen 3 864 782 ptes. La taxa teòrica d'interès al llarg d'aquest període ha estat 
d'un 5,15% anyal, si tenim en compte la devolució del SO% del crèdit. La millora res
pecte de l'any anterior en la gestió de la tresoreria en termes absoluts ha estat radical, 
ja que s'ha disminuït la quantitat pagada per aquest concepte en un 61,1 %. 
En realitat, l'Institut ha suportat un cost d'un 5,15% sobre el seu endeutament mitjà 
a llarg termini. La diferència respecte a la taxa nominal del13,5% de la pòlissa de crè
dit es deu a la no utilització o, dit d'altra manera, a l'esforç per mantenir un romanent 
de tresoreria al llarg del període. 
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A nivell aritmètic, si considerem els ingressos per concepte d'interessos financers: 

Ingressos financers 
Interessos de préstecs 

Total interessos (dèficit) 

239 945 
3 864 782 

3 624 837 

Que representa un cost de passiu sobre l'endeutament a llarg termini d'un 4,83%, 

taxa més que acceptable. 
L'apartat de reparacions i conservació inclou els contractes de manteniment dels di
versos equips informàtics de l'Institut, a més de les reparacions normals i les dels 

equips aeronàutics . 
Els treballs realitzats per altres empreses responen, en gran majoria, als diversos tre
balls de camp, com són recolzaments de punts de camp, aixecaments taquimètrics, 

revisió de camp, comprovació de camp, correcció de galerades, etc., que es subcon
tracten externament. 
Com a despesa, figuren també les diverses dotacions per amortització i provisió rea
litzades durant l'exercici. 
S'ha realitzat durant l'exercici una nova provisió per moratòria per un total de 1 341 476 
ptes que correspon a diferents saldos que, per la seva antiguitat, no es poden considerar 

deutes normals. 
A l'apartat d'ingressos, cal considerar el volum aconseguit per les vendes per prestació 

de serveis i productes acabats, amb un total de 349 051 436 ptes, xifra que representa 
un augment d'un 9,31 %sobre l'any anterior. 
En aquest exercici s'ha continuat el control acurat de les diverses partides d~ingrés. 
S'ha començat a utilitzar la sèrie F per aquelles reproduccions de cartografia històrica 
que es realitzen a la Secció de la Cartoteca de Catalunya. La raó bàsica que aconsellava 

la creació d'aquesta nova sèrie és que la Secció de la Cartoteca de Catalunya es troba 
ubicada en un edifici distant de la seu central de l'Institut. Subdividint la facturació 
de l'Institut en sis sèries diferents obtenim el següent detall i descripció: 

Sèrie Descripció Numeració Import % 

A Venda béns botiga 1-10458 24 771 880 7,05 
B Convenis i projectes 1- 104 305 528 244 86,90 
e Subscriptors RCG 1- 286 1143 307 0,33 
D Distribució publicacions 1- 424 3 995 852 1,14 
E Vendes béns a crèdit 1- 99 4 900 528 1,39 
F Vendes repr. cart. hist. 1- 5 20 948 0,01 

Altres ingressos 11 176 832'~ 3,18 

Total 11376 351 537 591 100,00 

* Inclou els ràppels per compres i els interessos 
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Anàlisi patrimonial dinàmica: any 1988-1989 

Actiu 

1988 1989 Diferències 

Inmobilitzat material 969 604 714 I 384 890 495 415 285 781 

Obres 
Maquinària 132 434 566 157 103 305 24 668 739 
lnstal·lacions 66 006 361 72 817 032 6 810 671 
Utillatge 2 345 487 4 608 205 2 262 718 
Transports 151 504 921 155 193 906 3 688 985 
Equips informàtica 256 489 510 531 384 643 274 895 133 
Mobiliari 39 652 733 48 050 550 8 397 817 
Màquines oficina 2 574 388 6 279 049 3 704 661 
Fons cartogràfic 639 507 087 844 246 790 204 739 703 
Biblioteca i Cartoteca 31 087 356 66 594 981 35 507 625 
Adaptació de terrenys 4 462 050 4 462 050 
Edificis en curs 22 031 424 30 427 861 8 396 437 
Accions sense cotització oficial 15 000 000 15 000 000 
Amortització actiu material (228 790 471) (342 088 520) (1 13 298 049) 
Amortització actiu immaterial (145 238 648) (209 189 357) (63 950 709) 

Existències 120 249 528 132 338 731 12 089 203 

Realitzable curt termini 
Deutors 290 879 092 415 787 097 124 908 005 

C lients 225 160 673 338 969 843 113 809 170 
C lients Revista 556 762 415 539 (141 223) 
Deutors per moratòria 4 444 739 5 714 215 1 269 476 
Deutors diversos 25 910 65 000 39 090 
Acomptes remuneracions 43 480 51 980 8 500 
Règim trans IVA Invers 552 218 o (552 218) 
Altres entitas públiques deutores 32 936 480 25 593 326 (7 343 154) 
HP Deutora per IVA 27 158 830 44977194 17818364 

Disponibles 
Comptes financers 17 317 582 36 619 148 19 301 566 

Caixa efectiu 319 159 467 298 148 139 
Caixa divises 808 344 1 555 241 746 897 
Banc d'Espanya 237 073 31 559 748 31 322 675 
Banc de Sabadell 26 582 686 375 659 793 
Ban de Sabadell (etc crèdit) 14 028 326 1 538 742 (12 489 584) 
Caixa de Pensions 1 634 281 608 790 (1 025 491) 
Fiances a curt termini 244 800 156 800 (88 000) 
Interessos a cobrar no abonats en compte 19 017 46154 27137 

Total actiu pessetes 1 398 050 916 1 969 635 471 571 584 555 
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Passiu 

1988 1989 D iferències 

No exigible 1 143 455 810 1 569 526 779 426 070 969 

Pressupostos inversions 1 214 779 996 1 854 779 996 640 000 000 
Fons amortització sub-capital (368 229 119) (539 677 887) (171 448 758) 

Fons patrimonial 167 904 933 172 924 660 5 019 727 
Fons patrimonial a amortitzar 29 000 000 31 500 000 2 500 000 
Préstecs a llarg termini 100 000 000 50 000 000 (50 000 000) 

Provisions per moratòria 4 444 739 5714215 1 269 476 

Provisions per moratò ria 4 444 739 5 714 215 I 269 476 

Exigible a curt termini 250 150 367 394 394 477 144 244 110 

Proveïdors 212216171 281 950 595 60 734 424 
Proveïdors fres pendents de rebre 501 964 65 677 061 65 175 097 
Creditors diversos 11 831 978 7 370 502 (4 461 476) 
Creditors deutes amortitzables p/ rap 901 374 1 549 209 647 835 
Acomptes de clients 3418 (3418) 
Pagaments diferits 1 224 980 2 070 000 845 020 
IRPF a pagar 13 369 405 22 989 761 9 620 356 
SS a pagar 6 384 705 10 695 089 4 310 384 
Trans Generalitat acompte ex futur 1 233 554 2 014 767 781 213 
Interessos a pagar no carregats en compte 2482 81 8 77 493 (2 405 325) 

Total passiu pessetes 1 398 050 916 1 969 635 471 571 584 555 

La sèrie més important pel nombre d'operacions és l 'A, atès que la botiga realitza 
més de 10 000 vendes a l'any. No obstant, destaca amb el87% de la facturació l'ac
tivitat desenvolupada per l'Institut en convenis i projectes cartogràfics. 
En el compte 738 s'inclouen els ingressos obtinguts per l'Institut per la seva activitat 
docent en el període, provinents de convenis amb el Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya, amb un import de 7 020 000 ptes. 
Els ingressos per amortització de subvencions de capital, amb la quantitat de 162 518 626 
ptes com a contrapartida de les dotacions per amortització, representen el consum 
per desgast d'unes subvencions que han finançat l'actiu fix. 

- Estats d'origen i aplicació de fons 
El quadre adjunt, després de comparar els balanços de 1988 i 1989, mostra l'anàlisi 
de l'origen i aplicació de fons pel que fa a l'any 1989. 
Es pot observar que les materialitzacions més importants es concreten en els equips 
informàtics cartogràfics i en el fons cartogràfic. D 'altra banda, hi apareixen per pri
mer cop els conceptes d'adaptació de terrenys i d'accions sense cotització oficial, 
¡a comentats anteriorment. 
Com a font de finançament cal destacar els pressupostos d'inversió. S'ha assolit 
també un cert finançament per l'ús de l'exigible a curt termini, encara que es com-
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pensa amb les partides corresponents de clients i d'Hisenda pel que fa a l'IV A. 
Menció especial té l'aplicació de 50 000 000 de pessetes a la devolució del SO% del 
crèdit. 
Les amortitzacions, que normalment constitueixen una font de finançament, no 
es poden considerar com a tals donat que tenen una contrapartida en les aplicacions 
pel mateix import, en tractar-se d'un organisme públic. 

- Finançament propi/finançament extern 
Atès que l'Institut Cartogràfic és un organisme autònom comercial, industrial i 
financer, 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 
finançament de l'Institut any darrera any. 
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A tal fi, al gràfic adjunt podem observar l'evolució de l'autofinançament corrent 
de l'ICC: Mesurat com a percentatge, podem veure que es manté dins d'una banda 
que oscil·la entre el40 i el60%. En aquest darrer any, s'ha assolit el percentatge 
del48,12 %, sempre tenint en compte els canvis en el pressupost de l'Institut pel 
que fa a les operacions amb el DPTOP. 

d) Gràfics comparatius 
En les pàgines següents, podem observar l'evolució de les magnituds econòmiques 
en els darrers anys de l'activitat de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 
Com a comentari general, s'observa el creixement, no solament de l'activitat econò
mica, sinó de la consolidació de les inversions i la seva aplicació. 55 
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Així mateix, tant el valor de l'actiu com el creixement de l'actiu fix brut reflecteixen 
la mateixa tendència. 
El valor de les existències ha tingut un lleuger augment en aquest darrer any. 
Per tal d 'aclarir i il-lustrar amb més propietat les dades més rellevants, s'adjunten els 
següents gràfics: 

- Valor de les existències de productes acabats 
- Valor de l'actiu segons balanç 
- Anàlisi de l' endeutament clients/proveïdors 
- Evolució de les tranferències corrents i de capital 
- Evolució dels ingressos propis 

e) Activitats de la gestió econòmica i de personal 
Les activitats de la gestió econòmica i de personal de l'Institut s'han desenvolupat 
dins de diferents àmbits o línies generals: 
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- Comptabilitat general i gestió pressupostària 

Gestió econòmica 

Durant tot l'exercici s'ha seguit utilitzant l'aplicació de comptabilitat desenvolupada 
a l'ICC amb l'eina de programació IDMS. 
L'aplicació multiusuari, implementada sobre l'ordinador IBM 4381/2, ha possibilitat 
un bon control administratiu de l'Institut, ajustant-se a la sistemàtica de la partida 
doble i proporcionant diferents llistats que contemplen les necessitats d'informació 
de l'ICC des de les òptiques de legalitat i de gestió. 
Si bé el disseny d'aquesta aplicació dóna suport a les necessitats comptables de 
l' ICC, acomplint al mateix temps les normes vigents i les demandes d'informació 
de la Direcció de l'Institut, l'experiència ha demostrat la necessitat de portar un 
millor control de l'evolució de la part disposada del pressupost de l'Institut. 
Per tal de solucionar de la millor manera aquesta necessitat, es va decidir imple
mentar una aplicació de comptabilitat pressupostària que complementés, d'una for
ma total, la de comptabilitat generaL 
Atès que el desenvolupament d'una aplicació d'aquest tipus comporta, almenys, 
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un termini d'un any, es va decidir adaptar una còpia de l'aplicació de comptabilitat 
en els següents termes: 
• Les disposicions de crèdit pressupostari o ordres de comanda a proveïdors són 

comptabilitzades mitjançant assentaments per doble partida, amb càrrec al comp
te pressupostari i amb detall de subcompte (quatre dígits) i abonament al sub
compte del proveïdor. 

• Quan es té la factura conformada per entrar a comptabilitat general, es realitza 
un segon assentament amb càrrec al subcompte de proveïdors. 
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• Amb aquesta sistemàtica, el major dels proveïdors ens dóna informació de les 
comandes pendents de rebre d'aquell proveïdor i de les quantitats que li han estat 
comprades durant l'any. 

• D'altra banda, el llistat que normalment relaciona les factures pendents de pagament, 
en la nova aplicació relaciona le~ comandes pendents de rebre, informació molt útil 
per a controlar, juntament amb la comptabilitat, l'evolució del pressupost de l'Institut. 

• S'obté la disposició pressupostària des de l'inici de l'exercici mitjançant el balanç 
corresponent. 59 
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- Compra d'una parceHa en el terme municipal de Sant Cugat del Vallès 
Per tal d'ubicar les noves instaHacions de l'Institut Cartogràfic i d'acord amb les 
instruccions del Consell Rector, amb data 20 de gener es va signar l'escriptura de 
compra-venda amb l'Institut Català del Sòl per una parcel-la de dues hectàrees ubi
cada prop de l'autopista B-30 i, més concretament, enfront de l'Hospital General 
de Catalunya. 
L'Institut Català del Sòl està fent el planejament urbanístic del Polígon i serà el res
ponsable de dur-ne a terme la urbanització. 
Durant aquest any també s'han mantingut contactes amb un arquitecte professional 
per tal de dur a terme un projecte per a la construcció d'un edifici adient per a l'Institut 

- Segona convocatòria del Cos de Cartògrafs 
Durant aquest exercici, la segona generació de Cartògrafs ha vist publicada la seva 
incorporació al Cos promogut per l'Institut: un total de vint persones han incre
mentat la plantilla de funcionaris de l'ICC després d'haver superat les oposicions. 

- Tractament d'informació: xifres estadístiques 
Per tal de tenir coneixement del volum de tasques administratives realitzades durant 
l'any 1989, s'adjunta la següent relació on es reflecteixen les xifres estadístiques més 
rellevants: 

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 

f) Societat participada Nixdorf/I CC 

8 653 
11 399 
2 750 
1 629 

434 
299 

45 
237 

Atesa la conveniència de considerar els punts de connexió entre els mercats de car
tografia digital i el de disseny assistit per ordinador, la seva demanda creixent i els 
avenços tecnològics, es va contemplar la possibilitat de crear una societat de col·la
boració per tal d'atacar un mercat potencial de vastes dimensions, en el que hi ha po
ques empreses preparades per a competir. 
D'aquesta manera, i en coHaboració amb la societat espanyola Nixdorf Computer 
SA, es va realitzar un estudi de viabilitat com a projecte d'empresa, definint l'objecte 
social, els estatuts, l'anàlisi del mercat potencial, les previsions financeres, el sistema 
productiu i la política de personal, administració i ubicació. 
Un cop analitzat l'estudi de viabilitat, el Consell Rector va donar el vist-i-plau al pro
jecte per tal que fos elevat al Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, qui 
va donar la seva aprovació per a la constitució de la societat. 
La societat té com a objecte social la realització i participació, pel mitjà que es cregui 
més adient, en tot tipus de projectes relacionats amb la cartografia, proporcionant 
tots aquells serveis que siguin necessaris dins d'aquest camp, del de la informació grà
fica i del de la documental. 
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Per tal de complir amb aquest objecte podrà elaborar per si mateixa, reproduir, co
mercialitzar, coordinar, vendre, llogar o difondre tot allò que cregui oportú, no estant 
condicionada en el seu funcionament als àmbits de producció, hardware, software 
o tecnològics dels seus socis promotors. 
La seu social és a Barcelona i el capital totalment desemborsat és de trenta milions 
de pessetes. 

g) Conclusions 
De la lectura d'aquest informe financer s'entreveu un resum de l'activitat econòmica 
desenvolupada a l'ICC durant l'exercici de 1989. 
Des del punt de vista de les activitats de l'any, cal remarcar la constitució de la societat 
anònima de coHaboració amb Nixdorf i l'adquisició de la parceHa de terreny a Sant 
Cugat del Vallès. 
Atenent als resultats econòmics de l'any, cal remarcar els alts nivells d'execució pres
supostària i l'increment d'activitat respecte de l'any anterior, tant pel que fa a les in
versions com pel que fa als ingressos corrents. 
Els nivells de despesa s'han mantingut dins de les línies marcades pel pressupost i el 
compte d'explotació es mostra equilibrat en el seu resultat. 
Caldria, d'altra banda, considerar els avenços en el camp tecnològic i en el productiu, 
escenaris que difícilment la terminologia financera pot considerar, però no per això 
esdevenen menys importants. 
Concloent, cal dir que l'exercici econòmic de 1989 confirma l'evolució de l'Institut 
en el seu creixement continuat degut a l'esforç de la Direcció i del seu equip humà. 
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5. Activitats i producció 

5.1. Direcció 

Les actuacions més destacades de la Direcció durant l'any 1989 han estat les següents: 
- Despatx amb el President del Consell Rector. 
- Direcció i seguiment de les activitats dels Serveis de l'Institut. 
- Reunió setmanal del Consell de Direcció de l'Institut. 
- Despatx setmanal amb el Secretari General del Departament. 
- Preparació i realització dels dossiers i reunions del Consell Rector de l'Institut. 
- Preparació i realització dels dossiers i reunions de la Comissió Tècnica de l'Institut. 
- Reunió setmanal amb la Comissió d'Informàtica del DPTOP, de la qual el Director 

de l'Institut Cartogràfic de Catalunya és el Vice-prèsident. 
- Assistència a les reunions de la Comunitat de Treball dels Pirineus, com a representant 

de la Generalitat de Catalunya a la Comissió de Cartografia. 
- Reunions amb la Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección, 

com a Vice-president de Fotogrametria. 
- Assistència a les reunions internacionals d'usuaris de sistemes Intergraph, a les de l'As

sociació Cartogràfica Internacional i al congrés Autocarto. 
- Reunions amb representants de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Ter

ritori del Govern Balear per al seguiment dels contractes entre ambdues institucions. 
- Manteniment de contactes amb d'altres institucions a nivell estatal: Instituta Geografico 

Nacional, Servicio Geografico del Ejército, Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria, Ministerio de Defensa i Diputacions per al seguiment dels convenis mutus 
en execució. 

- Recepció als representants del Serviço Cartogrdfico do Exército de Portugal, que vi
sitaren l'Institut. 

- Assistència a la inauguració de l'Institut Municipal d'Informàtica, del qual el Director 
és membre. 

- Reunions amb l'Instituta Geogrdfico Militar d'Argentina per al seguiment d'un pro
jecte de coHaboració cartogràfica. 

- Reunions amb el Conseller de Cultura d'Andorra i personal tècnic del seu Departa
ment per al seguiment de la realització de l'Atlas d'Andorra. 

- Reunions amb el Gerent de l'Institut Català del Sòl per a la compra d'un terreny per 
a la futura seu de l'Institut. 65 
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- Seguiment setmanal de la construcció d'un hangar a l'Aeroport de Barcelona i instaJ.la-
cions tècruques annexes. 

- Manteniment de converses i generació d'un business game amb la companyia Nixdorf 
Computer SA per a la constitució d'una empresa paritària per tal de promoure la car
tografia digital. 

- Entrevistes amb diverses empreses: Xerox, Intergraph, Nixdorf, Telefónica, Optronics, 
Prime, etc. 

5.1.1. Activitats administratives i de serveis 

Al llarg de l'any es van identificar 4 375 visites. Es van registrar 4 342 entrades de cor
respondència, de les quals 144 eren tèlexs i 389 telefaxs, i 4 616 sortides (266 tèlexs i 300 
telefaxs). Quant a les comunicacions telefòniques, es van realitzar unes 10 700 trucades 
externes mitjançant operador. 

5.1.2. Cartoteca de Catalunya 

Durant l'any 1989les activitats de la Secció de la Cartoteca de Catalunya han tingut la 
doble vessant d'ordre intern i d'ordre extern. 
L'activitat interna ha estat centrada en els punts següents: a) Augment dels diferents fons 
de la Cartoteca; b) Confecció de catàlegs i inventaris; e) Procés de restauració de llibres 
i de mapes i d) Publicacions. 

a) Augment dels diferents fons de la Cartoteca. Aquests fons responen a l'esquema següent: 
- Fons cartogràfic 

Mapes històrics antics (1375-1875) 
Mapes històrics moderns (1875-1960) 
Mapes històrics contemporanis (1960-... ) 

- Fons bibliogràfic 
Llibres i fullets 
Publicacions periòdiques 

- Fons fotogràfic 
Fotografies 
Microfitxes 

Generalitats i quantificació de cada concepte 
- Fons cartogràfic 

Mapes històrics antics (1375-1875). 

Aquest fons té com a objectiu coHeccionar el màxim de peces referides especialment 
a la Península Ibèrica i a Catalunya. El marc cronològic és el període comprès entre 
1375 i 1875. Les peces d'aquest fons -mapes, plànols, vistes- són en principi originals 
d'època. L'adquisició de facsímils de qualitat contribueix en una estimable proporció 
al creixement i formació del fons . 
Cal destacar-ne la incorporació de dues coHeccions: una formada per 56 peces, bà
sicament sobre el Llenguadoc i el Rosselló, i una altra, de 450, sobre Cadis i entorns 
i Gibraltar, amb molt de material sobre els fets bèHics ocorreguts en aquesta zona. 
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I també la reproducció, a partir de les planxes originals, dels 182 fulls de la Carte de 
Cassini (primer mapa de França realitzat per Cassini de Thury a escala topogràfica 
entre 1683 i 1744 amb la tècnica de la triangulació geodèsica). 
Relació de peces incorporades als catàlegs de consulta, amb una pre-classificació: 

Catalunya: vistes de ciutats i cartes nàutiques ...................................... .. 
Espanya: fonamentalment l'àrea andalusa de Cadis 

i l'àrea de Gibraltar ........... .......................... : .. ...................... ........... ..... . 
Europa ......................... ....... .... ............ ....... ....... ............ .. ........... ................ . 
Resta del món ............................................................. .............................. . 
Total .......... .... ..................................... ........ ................ ................................ . 

58 fulls 

524 fulls 
458 fulls 

15 fulls 
1 055 fulls 

Per a la catalogació d'aquest material es treballa amb un petit programa, elaborat pel 
personal informàtic de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, que recull: 

1. Títol 
2. Autor 
3. Data 
4. Àrea geogràfica 
5. Tipus de document 

- Mapes històrics moderns (1875-1960) 
Durant l'any 1989 aquest fons no ha tingut increment. Les adquisicions s'han cen
trat en el fons contemporani, considerat a partir de 1960. 

- Mapes contemporanis 
S'ha continuat l'adquisició de la cartografia produïda actualment pels diferents paï
sos del món de sèries compostes de diferent nombre de fulls. 67 
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L'augment d'aquest fons durant l'any 1989 ha estat d'aproximadament un 20%, pas
sant de 38 029 peces a 44 494. 
Dividint-ho per zones geogràfiques queda reflectit de la següent manera: 

Grans zones geogràfiques 
Diversos mapamundis, atles, continents (Dipòsit Legal) ... ....... ........ ..... . 100 peces 
Amèrica i Oceania 
Estats U nits i Alaska E 1:250 000 ...... ................ ....... ... ... .. .... ...... ..... ... ... . 
Mèxic E 1 :250 000 .. ........ ........ .. ..... ... .... .......... .... ...... ......... .... ......... ......... . 
Perú (satèl·lit) E 1:250 000 .. ... .... ... ...... .......... ........... ......... ............... ...... . 
Argentina E 1:500 000 ................. ........ .... .. .. .... ... ............ ... ............ ... ...... . 
Austràlia E 1:250 000 ............... ....... .... .... .... ....................... ....... .......... ... . . 
Mapes solts (Dipòsit Legal) .... ........... ........ ................ .... .. .............. ....... . . 
Total ... ..... ........... -:: ....... ......................... ............. ................... ........ ........... . . 

Àsia 

428 peces 
125 peces 
94 peces 
74 peces 

798 peces 
26 peces 

1 545 peces 

Japó E 1 :200 000 ...... ..... .... . .. ........ ........ .......... ....... ...... ... .... ..... ........ .... .... ... .... 70 peces 

Europa 
Hongria (diverses escales) ...... ... .. .... ........ ..... ... . .. .... .. .. .. ... . .. ... ........ ............ . 7 4 peces 
Mapes solts (Dipòsit Legal) .. ......... ........... ... ..... ..... ...... ................. ......... .... 26 peces 

68 Total .... ................ ... ... ....... ........ ........ ........ ... .. .............. .... ........ ........ .......... ... 1~0 peces 
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Espanya 
Mapa Topogrdfico Nacional E 1:50 000 ... .... .... .... .... .... ........ ........ ............ 400 fulls 
Mapa de Cultivos y Aprovechamientos 

:s de Clases Agrológicas E 1:50 000 ....... .... ..... ........................................ ..... 900 fulls 
Mapa N acional de Espanya E 1:50 000 de clases agrícolas ........ ........... .. 500 fulls 

:s Donacions. Dipòsit Legal (diversos) .... ....... ........ .. .. ........ .... .. ......... ....... .. 900 fulls 
Total .. ............. ........... .......... .. ....... ........ ........ .... .............. ...... .... .... ..... .......... 2 700 fulls 

Catalunya 
Produccions Institut Cartogràfic de Catalunya 
(Ortofotomapa E 1:50 000, 1:25 000 i 1:5 000) ................. ............ ........ . 
Dipòsit Legal. Donacions (diversos) ..... ........ ........ .......... ........ .. .......... .. . 
Total .... .... .... .... ..... ............ ............. ............. ....... ....... .... .. .... ...... .. .. ...... ...... . 

Total 

1 000 peces 
950 peces 

1 950 peces 

6 465 peces 

Les xifres relatives al material produït per l'Institut Cartogràfic de Catalunya corres
ponen al material duplicat. Els fons del Mapa Topografico N acional d'Espanya i els 
del Ministeri d'Agricultura tenen una proporció aproximada al25% de fons duplicats. 

69 



70 

Activita ts i producció 

- Llibres i fullets 
Augment de l'any 1989: 546 unitats 

El percentatge de procedència és el següent: 
Compra ................ ..... ......... .. ...... .................. ................... ..... ....... ..................... . 
Donacions ........ ....... .................... ...... ... ........... ................ ........ ................... ...... . 
Producció ICC ..... ....... ...... ............. .... .... .... ................. .. ............................ ...... . 

Per temes els percentatges són: ' 
Atles ......... ... ............ .................. ....... ..... ................... .... .......... ... ...... ..... ...... ...... . 
Cartografia .... .......... ..................... ...... .. ........ .......................... ... ............. .... ...... . 
Història de la cartografia ............ ............ ..... _. ............................................ ...... . 
Biblioteconomia ........ ..... ..................... ... ....... ...... ............................................ . 
Viatges ................ ...... ........ ........ ................. ............ ...... ....... ..... .. ........ ........... .... . 
Guies i monografies locals ...................... ........ .... ....... .................................... . 

Altres ········· ········· ····· ········· ····················· ········ ········· ·· ······· ·········· ···· ······· ····· ···.····· 

84,3% 
13,3% 
2,4% 

7,7% 
6,1% 

18,0% 
8,1% 
7,7% 

13,6% 
38,8% 

Cal destacar l'adquisició de 27 obres de geografia i cartografia anteriors al segle XX: 
Seglexrx . . . .. . .. .. . . . . .. . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . .. .. . . . . .. . 19 
Segle XVIII . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. .. . . . . . .. .. .. . . . . . .. . .. . . .. . . . . . 5 
Segle XVII . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . .. .. . . . 2 
Segle XVI .. .... . ........ . .. ............................... . .. ..... . .................. . .......... . ... . ...... . ...... . ......... 1 

Les publicacions periòdiques l'any 1989 augmenten en 12 títols. 
- Fons fotogràfic. 

Fotografies i microfitxes. 
L'augment de l'any 1989 està format per fotografies en diferents suports i per mi
croformes; reprodueix material cartogràfic referit a Catalunya i dipositat en d'altres 
institucions catalanes, de la resta de l'Estat espanyol i de l'estranger. 
L'any 1989 s'ha incorporat a la Cartoteca un dels fons fotogràfics privats més im
portants de Catalunya: el dels germans Cuyàs. El recull aplega un gran nombre 
de vistes geogràfiques, tradicions, monuments, personatges, etc., referits majorità
riament a Catalunya. Tota la col-lecció ja es troba a l'abast del públic. 

Peces incorporades a consulta l'any 1989: 
Fotografies ......... ............. ..... ... ................. .......................... 192 peces 
Microfitxes .... ....... .... .. ..... .......... ........ .... ................ .. ....... ... 100 peces 
Arxiu Cuyàs ................. .......... ....................... .... ................ 20 000 negatius 
Arxiu Cuyàs ......... ...... .... .... ....... ...... .... .. .................. ....... ... 1 O 000 positius 
Total .... .................... ......... .... ............ ........ ................ .. ..... ... 30 292 reproduccions 

- Fons de documentació. 
Aquest fons es va crear l'any 1988. 
És format per: 
- Fons de documentació personal del Dr. Eduard Fontserè, donació de Maria Font

serè, V da. Iglésies: correspondència personal i professional, manuscrits d'escrits 
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acadèmics, material de les institucions de les quals era membre (Servei Meteo
rològic, Societat d'Astronomia ... ), etc. 

- Fons de l'Oficina d'Informació Urbanística (OIU), cedit pel Col·legi d'Arqui
tectes de Catalunya: plans aprovats per les diferents comissions d'urbanisme, 
referents a Catalunya i fins a l'any 1980. 

- Fons de l'exposició L'obra pública a Catalunya 1850-1982: fotografies que il-lus
traven l'apartat històric de l'exposició. 

b) Confecció de catàlegs i inventaris . 
- Confecció de catàlegs. 

S'ha confeccionat un catàleg de bibliografia de la història de la cartografia de Ca
talunya i de l'Estat espanyol que serveix de marc de referència per a possibles estudis 
cartogràfics. Fins al moment el catàleg consta de 2 000 fitxes . 
S'ha iniciat la col-laboració amb la Biblioteca-Museu Balaguer de VIlanova i la Gel
trú per tal de realitzar la pre-catalogació del seu fons cartogràfic d'un total de 451 
peces, compreses entre el segle XVII i el primer quart del segle XX, amb materia1 
imprès i alguns manuscrits. Es tracta d'un fons poc homogeni, tant pel tipus de ma
terial (mapes, plànols, cartes nàutiques i projectes), com per l'àrea geogràfica. Bà
sicament aquesta àrea geogràfica és referida a Espanya, Amèrica del Sud i Amèrica 
Central. 

e) Procés de restauració de llibres i de mapes. 
S'ha anat consolidant el procés de restauració tant de la biblioteca antiquària com dels 
.fons.de cartografia històrica antiga i moderna. E.n total s'han restaurat 98 peces. 

d) Publicacions. 
- Colomer i Preses, Ignasi M. Cartografia de Catalunya i dels Països Catalans. Edició 

revisada i augmentada. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya, 1989. (Amb 
aquest volum s'inicia una sèrie semestral de publicacions relacionades amb el món 
de les cartoteques, que s'inclourà en la col·lecció Monografies de l'ICC.) 

- Galera i Monegal, Montserrat. Carte genera/e des Monts Pyrenées, et partie des ro
yaumes de France et d'Espagne, par !e Sr. Roussel lngenieur du Roy. Barcelona: 
Institut Cartogràfic de Catalunya, 1989. (Facsímil amb opuscle informatiu.) 

- Galera i Monegal, Montserrat. Entorn als centres d'estudi i recerca: les cartoteques. 
Ateneu (Barcelona), 18 (2n trimestre 1989). 

- Calendari 1990. Illes de la Mediterrània. Barcelona: Institut Cartogràfic de Ca
talunya 1989. 

- Full informatiu núm. 3 de la Cartoteca de Catalunya. 

L'activitat externa ha estat centrada en els punts següents: 
a) Servei al públic 
b) CoHaboracions amb altres centres cartogràfics 
e) Presentació de llibres 
d) Participació activa en trobades professionals a nivell nacional i internacional 
e) Visites a la Cartoteca 71 
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a) Servei al públic 
La Cartoteca té per objectiu final de tota la seva activitat posar al servei del públic 
tots els seus fons prèviament tractats des del punt de vista tècnic. 

L'horari de consulta és el següent: 
Dimarts: 
Dimecres: 
Dijous: 
Divendres: 

9al4h 16a18h30 
9a14h 16a18h30 
9 a 14 h 16 a 18 h 30 
9 a 14 h 

Representa una ampliació de 7 1/z h per setmana respecte de l'any anterior. 
S'hi ha atès un total de 309 usuaris, a més d'altres consultes externes per telèfon 
o correspondència. 

Pel tipus de material consultat el perçentatge és el següent: 
Mapes: 
Fotografies: 
Llibres: 

b) Col-laboració amb altres centres cartogràfics. 

51,8% 
22,9% 
25,3% 

En aquest apartat cal assenyalar la col-laboració amb la Biblioteca-Museu Balaguer 
de Vilanova i la Geltrú especificada en l'apartat b de la primera part, dedicada a 
les activitats d'ordre intern de la Cartoteca. <. 

e) Presentació de llibres. 
El dia 2 de juny es presentà a l'Ajuntament d'Igualada el llibre de Mn. Ignasi Maria 
Colomer i Preses editat per l'Institut Cartogràfic .de Catalunya i preparat a la Car
toteca de Catalunya. 
Aquesta obra és el compendi de dos volums del mateix autor publicats anterior
ment: Els cent primers mapes del Principat de Catalunya. Segles XVI-XIX (1966) 
i Els mapes antics de les terres catalanes. Des del segle XI (1967). El contingut d'amb
dues obres ha estat posat al dia (31 de desembre de 1985) per l'autor, de manera 
que els 100 primers mapes de Catalunya han passat a ésser-ne 167 i els 137 de les 
terres catalanes s'han vist incrementats fins a 217. També s'hi va afegir una mostra 
de material referit al Rosselló i al País Valencià. 
L'acte fou presidit per l'alcalde d'Igualada, Sr. Manuel Miserachs, i hi intervingueren 
el director de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, Sr. Jaume Miranda i Canals, el 
cap de Secció de la Cartoteca de Catalunya, Sra. Montserrat Galera i Monegal, i 
el propi Mn. Ignasi Maria Colomer. El Sr. Alcalde clogué l'acte, que comptà amb 
una gran presència de públic representant dels estaments igualadins i de Barcelona. 

d) Participació activa en trobades: 
- Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección. ]ornadas de 

Historia de la Cartografía (les: febrer 1989: Madrid). Ponències: 
- Galera i Monegal, Montserrat. La Cartografía de Cataluña desde sus inicios (s. 

xvm) hasta 1850. 
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- Montan~r i Garcia, Carme. La Cartografía elaborada por las instituciones de go
bierno catalanas en el período 1888-1982. 

- Jornades d'Arxivística de Catalunya (2es: abril1989: Andorra la Vella). 

- IFLA Conseil et conférence générale (SSè: agost 1989: París). Ponència: 

Galera i Monegal, Montserrat. La financiación de las cartotecas de España. 
- Society for }¡{ellenic Cartography. Hy1COSAnnual lnternational Symposium (7è: 

octubre 1989: Atenes). Ponència: Montaner i Garci;a, Carme. Medieval Catalan 
cartography in the Aegean. 

- Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos (35a: novembre 1989: Valls i Vila-rodona). 

Ponència: Galera i MonegaJ, Montserrat. La missió de les cartoteques. Un exem
ple de llurs possibilitats de recerca: l'evolució dels límits del Camp de Tarragona. 
Estudis vallencs, XXIX. 

e) Visites a la Cartoteca de Catalunya. 
S'hi ha atès 13 visites. Els grups han estat constituïts per persones amb diferents 

interessos: estudiants universitaris nacionals i estrangers, estudiants de l'escola de 

fotogrametria, instituts de geografia estrangers, afeccionats, etc. 

També s'hi ha atès consultes de tipus tècnic al voltant del tema d'organització d'una 

cartoteca i referent a problemes i punts de vista de la catalogació i classificació del 

material cartogràfic. 

5.2. Servei de Desenvolupament i Sistemes 

Per introduir el resum d'activitats del Servei cal recordar els punts de la Memòria 1988 

on, també a la part d'Introducció, es parlava de la infrastructura de càlcul de l'Institut 

i de les estacions autònomes de restitució. El gran projecte global de 1989, i que con

tinuarà durant tot 1990, ha estat, precisament, el pas d'una estructura de càlcul centra

litzada a una de fragmentada. Els beneficis en la fiabilitat dels sistemes, ergonomia de 

treball, millora en les interfícies d'usuari i temps de resposta i, en definitiva, productivitat, 

han estat notables en tots els àmbits on s'ha aplicat aquesta estratègia descentralitzadora. 

Llegint el detall de les activitats de les Seccions hom veurà que la reconversió d'entorns, 

mètodes de treball i d'aplicacions realitzada ha esmerçat una bona part dels esforços del 

Servei. En síntesi, ha consistit en: 
- Utilitzar ordinadors personals IBM compatibles per les estacions autònomes de res

titució. 
- Usar ordinadors Apple com a eina de càlcul personal, publicacions i desktop mapping. 
- Utilitzar estacions de treball VaxStation i l'entorn de finestres pel software propi de 

l'ICC. 
- Usar estacions de treball UNIX Intergraph com a estacions per a fotomecànica digital. 

Aquest traspàs es pot considerar quasi completat pel que fa a l'entorn d'ordinadors per

sonals i estacions fotogramètriques, ja que actualment tota la restitució està basada en 

PC, i està força avançat en els dos entorns que resten. No cal dir que tots els sistemes 

estan o estaran connectats en xarxa excepte, potser, les estacions de restitució, i que el 

traspàs s'ha realitzat sense discontinuïtats en la producció. 73 
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Una bona part del mèrit en la continuïtat de la producció rau en els esforços de la Secció 
de Centre de Càlcul, la qual ha estat capaç de mantenir les operacions diàries malgrat 
el tràfec continuat de nous entorns de treball i sistemes que ha calgut instal-lar, provar 
i integrar. U na vegada més, cal ressaltar la seva tasca -potser difícil d'apreciar des de fora
que permet el funcionament continuat d'una Institució tan mecanitzada com la nostra. 
De la Secció de Sistemes d'Informació, cal destacar sobretot l'esforç dedicat a la realització 
de l'Atlas d'Andorra. L'experiència guanyada ha estat positiva en tant que experiència; 
hom espera que les eines basades en l'entorn Apple i ARC/INFO agilitin la realització 
d'encàrrecs d'aquest tipus. 
Precisament l'entorn ARC/INFO ha començat a consolidar-se durant aquest any. El 
projecte d'emmagatzematge de les bases cartogràfiques digitals E 1:50 000 i el que es re
alitza conjuntament amb el Servei d'Agents Rurals del Departament d'Agricultura, Ra
maderia i Pesca estan servint per a posar a punt totes les funcionalitats del sistema. 
Cal comentar que, després d'un any de desenvolupar projectes en l'entorn dels Sistemes 
d'Informació Geogràfics, hom ha constatat, una vegada més, el fet que construir un tal 
Sistema és més un problema de recollida, organització i estructuració de dades que no 
pas un problema tècnic de programació informàtica. És precisament la integració de dades 
el tema més important per al bon desenvolupament del projecte de Sistema d'Informació 
Geogràfic endegat pel Departament, que continua endavant en el seu desplegament entre 
les Direccions Generals interessades. 
Igualment importants són les realitzacions pràctiques de la Secció de Teledete~ció i 
Tractament Digital d'Imatges. A la part de proj~ctes cal destacar l'alt ritme ·de rea
lització de l'Ortofotomapa E 1:50 000 a partir d'imatges del satèl·lit SPOT, que com
plementa les sèries ortofoto E 1:5 000 i E 1:25 000, i també la participació en el projecte 
d'avaluació d'usos del sòl CORINE Land Cover finançat per la Comunitat Econò
mica Europea. 
Altres desenvolupaments i projectes més innovadors realitzats per la Secció inclouen 
la generació de quatre minuts d'animació vídeo per al Museu de la Ciència, tot combinant 
imatges en fals color de satèl·lit i dades d'elevacions del terreny, i les primeres experiències 
en fotogrametria digital (que cal no confondre amb cartografia assistida per ordinador) 
i correlació. Com és costum, la Secció demostra la seva alta activitat i capacitat tecnològica 
amb un abundant seguit de conferències, articles i comunicacions a Congressos. 
Valgui la distinció entre fotogrametria digital i cartografia assistida per introduir algunes 
de les activitats de la Secció de Suport Analític en el tema del nou software de producció 
d'ortofotos a partir d'imatges digitals, cada cop és més complet i adaptat a les necessitats 
reals, fruit de l'experiència de tot un any de producció amb la primera versió. 
Altre cop cal retrocedir a la Memòria de 1988 per reprendre el fil dels sistemes de po
sicionament. Durant 1989la Secció de Suport Analític ha certificat a institucions estran
geres de gran prestigi el programa d'Ajust Combinat de Xarxes que és, potser, el primer 
software d'ajust provat exhaustivament que contempla dades obtingudes amb receptors 
del Sistema de Posicionament Global per Satèl·lit (GPS). També cal destacar que, a finals 
d'any, s'han realitzat les primeres proves GPS en mode cinemàtic a l'Aeroport de Bar
celona, pas previ per a la instal-lació d'un receptor al nostre avió de baixa cota. 
Finalment, i tot reprenent el tema de la fotogrametria digital, la Secció de Teledetecció 
i Tractament Digital d'Imatges i la de Suport Analític col·laboren en el projecte de de
senvolupament d'una Estació Fotogramètrica Digital, que cal considerar de tipus recerca 
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i desenvolupament. Un primer prototipus s'està posant a punt sobre un ordinador per
sonal amb un sistema de visualització d'imatges digitals estèreo. 

5.2.1. Sistemes d'Informació 

Les activitats de la Secció de Sistemes d'Informació es poden classificar, segons el context 
de realització i la naturalesa dels projectes a què estan associades, de la següent manera: 
- Projectes genèrics de la Secció, realitzats conjuntament entre les seves diverses àrees. 
- Activitats realitzades per cadascuna de les àrees de la Secció: Negociat de Sistemes Grà-

fics, Negociat de Bases de Dades Cartogràfiques, grup d'Anàlisi i Programació, grup 
de Cartografia Temàtica i grup de Dibuix Automàtic. 

- Activitats addicionals: viatges, cursos, visites tècniques, etc. 

Com a projectes genèrics de la Secció, cal destacar: 
- Atlas d'Andorra. 

Per a aquest projecte, que degut a la seva importància ha mobilitzat completament 
tots els recursos de desenvolupament i la capacitat de producció pròpia de la Secció 
durant més de dos mesos, s'han realitzat les següents tasques: 
• Procés de transformació de dades provinents de digitalització en dades a punt de 

ser codificades: poligonació de les zones digitalitzades amb software Intergraph, 
codificació dels polígons amb software propi, transformació dels arxius gràfics amb 
les zones poligonades i codificades en arxius de format neutre i, finalment, generació 
dels fitxers raster de color i sobrecàrrega amb software UNIRAS i propi. 

• Generació de diagrames (lineals, de barres, circulars, etc.) a partir de dades estadís
tiques amb el mòdul Bizpak d'UNIRA$. 

• Obtenció dels fotolits de trama a partir dels fitxers raster, i dels fotolits de línia amb 
els límits dels polígons. 

- Generació dels fulls de la província de Girona del mapa topogràfic E 1:50 000 amb 
les nor~es del Mapa Topografico Nacional (MTN) a partir de la Base Cartogràfica 
digital E 1:50 000. 
S'ha desenvolupat el software necessari per a simbolitzar el full i facilitar la col·locació 
de la toponímia i l'edició final. La simbolització consta de processos basats en pro
ductes Intergraph (desenvolupats pel Negociat de Sistemes Gràfics) i processos basats 
en el software ARC/INFO (desenvolupats pel Negociat de Bases de Dades Cartogrà
fiques). La col·locació de la toponímia i l'edició final han estat realitzades pel Servei 
de Producció. 

- Mapa en relleu. 
Durant aquest any s'han donat els passos previs per a la realització d'un mapa en relleu 
a escala 1:100 000 d'una zona que comprèn les comarques de la Regió I, l'Alt Penedès 
i el Garraf. Les dades del model s'extreuen de la Base de Dades d'Elevacions de Ca
talunya. A fi de comprovar la completesa i correcció de les dades, s'ha generat un mo
del d'ombres de la zona d'interès. 

- Mapa hidrogeològic de Catalunya E 1:250 000. 
Les tasques realitzades a fi de mecanitzar el procés de generació del mapa s'assemblen 
força a les que s'esmentaren a la Memòria de 1988 en parlar del Mapa geològic de Ca- 75 
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talunya E 1:250 000. Enguany, la disponibilitat de l'ARC/INFO ha agilitat notable
ment el procés de realització del mapa: definició d'especificacions, disseny de la base 
de dades ARC/INFO, desenvolupament dels processos de sortida d'alta qualitat (color 
i sobrecàrrega) a partir de les dades de la base de dades, i realització de sortides de prova 
de la llegenda (taula de color i sobrecàrregues). 

5.2.1.1. Sistemes Gràfics 
En les realitzacions d'aquest Negociat podem distingir dos tipus d'activitats: les dedicades 
a donar suport a la producció i les dedicades a projectes generals de la Secció i als propis 
del Negociat. 
Les activitats que s'han realitzat per a donar suport a la producció són: 
- Implementació de software de restitució en l'entorn PC. 

Durant aquest any s'han desconnectat la majoria d'aparells de restitució fotogramètrica 
del V AX i s'han connectat a estacions de treball basades en ordinadors del tipus PC. 
Per canviar d'entorn, ha calgut: 
• Modificar els menús de restitució i edició per les escales de treball1:5 000 (3D), 

1:2 000 MMAMB (restitució i edició), 1:2 000 (2D i 3D), 1:1 000 (3D) i 1:500 
(CGCCT). 

• Implementar un menú reduït que conté el subconjunt de comandes del menú estàn
dard Intergraph necessàries per a restituir. 

• Desenvolupar funcions gràfiques especialitzades per a aconseguir una millor fun
cionalitat en els desplaçaments de la finestra de visualització dins de l'arxiu gràfic 
durant la restitució. Bàsicament es tracta d'anar centrant la finestra de representació 
així que l'operador va dibuixant. Això s'aconsegueix de manera diferent segons el 
tipus de comanda (línia, símbol) o el mode de restitució (punt a punt o continu). 

• Estudiar i desenvolupar el software necessari per a la generació automàtica de fulls 
i la col·locació de caràtules dels projectes E 1:2 000 MMAMB i 1:500 CGCCT. 

• Desenvolupar (sobre VAX) el software necessari per a integrar dades provinents 
de restitució en l'entorn PC: processos de generació de certs tramats lineals en arxius 
gràfics tridimensionals, processos per a eliminar elements especials generats pel soft
ware gràfic de l'entorn PC i no compatibles amb el software gràfic de l'entorn V AX, 
i processos per a la recuperació d'arxius gràfics erronis. 

- Millora i manteniment del software existent en l'entorn VAX. 
Malgrat el canvi d'entorn esmentat abans, ha calgut seguir modificant el software de 
procés sobre VAX per als projectes a escales 1:1 000 (2D i 3D), 1:2 000 (3D) i 1:5 000 
(2D i 3D). 

- Finalment, aquest Negociat s'ha encarregat de fer el seguiment dels problemes dels 
sistemes gràfics i, quan no s'hi ha trobat una solució immediata i definitiva, de trans
metre'ls als fabricants o distribuïdors. 

Altres projectes destacats en els quals s'ha participat o bé s'han realitzat íntegrament dins 
del Negociat són: 
- Optimització dels processos de Dibuix Automàtic sobre V AX. Durant aquest any s'ha 

automatitzat el procés de creació de l'arxiu de paràmetre~ (PRF) per a projectes en 
què la seva sistemàtica ho permet: 

L -
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• Perspectives isomètriques i caràtules del projecte Ortofotomapa E 1:5 000. 
• Fulls de projectes a escala 1:1 000 (2D i 3D), 1:5 000 (3D), 1:2 000 (MMAMB) i 1:500 

(CGCCT), per sortides en capçal òptic i en bolígraf. 
• Sortides de línia dels fulls E 1:50 000, per a capçal òptic. 

- Generació d'un disc òptic de gruixos de línia. 
Per a ampliar la gamma de gruixos de línia del capçal òptic i disposar de tots en un 
sol disc, s'ha generat un disc especial que conté obertures rodones i rectangulars des 
de 0,05 mm fins a O, 9 mm amb intervals de 0,05 mm. 

- Imatge satèl-lit E 1:50 000 d'Argentina. 
S'ha generat un model digital del terreny (DTM) d'un full E 1:50 000, a partir de corbes 

de nivell digitalitzades. Per al mateix full s'ha generat, també, una caràtula. 
- Generació de cartografia E 1:25 000 a partir de cartografia E 1:5 000. 

S'han fet proves amb processos que simplifiquen part de la informació existent en els 
fulls E 1:5 000 i s'han estudiat normes complementàries a aplicar en temps d'edició 

dels fulls. 
- Generació d'un model d'elevacions del terreny de malla regular 100 x 100 metres, amb 

recobriment de tot el territori de Catalunya. 
Durant aquest any s'ha acabat el procés d'integració de les dades de la zona nord (per 
damunt del paral·lel42) obtingudes a partir de corbes de nivell digitalitzades, amb les 

dades de què ja es disposava de la zona sud. 
- Mapes d'anàlisi altimètrica i de pendents per a la Direcció General de Planificació i 

Acció Territorial. 
S'ha finalitzat la generació de corbes de nivell a intervals de 100 metres a partir del 
model d'elevacions del terreny de malla regular 100 x 100 metres, ja que mancava la 

zona de Catalunya que es troba situada per sobre el paral·lel42. També s'ha finalitzat, 
per a la mateixa zona, la generació de corbes d'isopendent a partir de les mateixes dades. 

- Cartografia Urbana per a l'Ajuntament de Bilbo. 
Durant aquest any s'ha finalitzat el projecte. Per a facilitar les tasques de revisió i com
provació de dades, s'han generat arxius gràfics que contenen cotes altimètriques a partir 

de dades taquimètriques. 
- Cartografia a escala 1: 500 per al Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària. 

S'ha generat el menú de restitució per a l'entorn V AX i per a l'entorn PC. També s'han 
desenvolupat processos per a la generació automàtica de caràtules per als fulls del pro
jecte en l'entorn VAX. 

- Cartografia a escala 1:10 000 (3D). 
S'ha generat un menú de restitució sobre l'entorn PC i s'ha desenvolupat, en l'entorn 

V AX, el software necessari per a la generació automàtica de corbes de nivell, obtenció 
de fulls i col·locació de caràtules. 

- Mapes de radiació solar. 
Per a aquest projecte s'ha generat la col-lecció de fotolits a partir de dades alfanumè
riques associades a cada estació de mesura i època de l'any. 

- Avaluació del software MicroStation sobre l'entorn UNIX i Mac Il. 
S'ha estudiat aquesta versió del paquet MicroStation sobre estacions de treball. A més, 
s'ha implementat el menú de restitució de cartografia E 1:25 000 en aquest entorn, la 

qual cosa ha permès analitzar amb detall les diferències d'aquest entorn amb els altres 
d<Js-en ús (IGDS sobre VAX i MicroStation sobre PC). 77 
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També s'ha estudiat el mateix paquet gràfic sobre l'entorn Mac, així com les diferències 
que presenta enfront altres entorns: ús dels menús, possibilitat de transferir informació 
a altres paquets residents en Macintosh, etc. 

- Estudi del software sortida raster (Map Publisher). 
Ha estat durant aquest any que s'ha iniciat l'estudi i desenvolupament del software 
que permetrà l'obtenció de fotolits amb tecnologia raster. Això permetrà reemplaçar 
el sistema tradicional de producció litogràfica (processos de fotocomposició i foto
mecànica) per un sistema informàtic que controlarà tot el procés de creació de fotolits 
separats per colors. 
El projecte a desenvolupar serà la mecanització completa de l'Ortofotomapa E 1:5 000. 
Les activitats que s'han iniciat són: 
• Estudi i avaluació del software I/RAS32 que permetrà la visualització d'imatges di

gitals sobre les estacions de treball. Estudi i desenvolupament dels processos de ge
neració automàtica de la informació vectorial continguda en un Ortofotomapa 
E 1:5 000: caràtula, caixetins, textos, símbols, etc. 

• Generació de les llibreries de caràcters de baixa resolució que permetran la col·lo
cació de toponímia sobre les imatges digitals mitjançant un procés d'edició inte
ractiva. 

5.2.1.2. Bases de Dades Cartogràfiques 
En els treballs realitzats pel Negociat de Bases de Dades Cartogràfiques es diferencien 
tres tipus d'activitats: estudi de nous productes, desenvolupament de nous projectes i 
manteniment d'aplicacions existents. En algun d'ells s'ha treballat conjuntament amb 
altres àrees de la Secció. 
- Estudi de nous productes. 

Durant els primers mesos de l'any s'ha finalitzat l'avaluació del software ARC/INFO 
per a Sistemes d'Informació Geogràfica. S'ha donat per acabat l'estudi de les diferents 
funcionalitats del software, s'han fet proves del mòdul LIBRARIAN i s'ha carregat 
un full E 1:50 000 de la Base de Vegetació Alpina, per a la qual cosa s'ha definit una 
taula de color i trames que ha permès fer proves de simbolització automàtica. 
Una vegada donada per acabada l'avaluació d'ARC/INFO i havent resultat positiva, 
el Negociat va començar a desenvolupar projectes amb aquest software. Aquesta va 
ser la tasca principal durant la resta de l'any 1989 i que es detalla a continuació. 

- Base Cartogràfica E 1:50 000. 
El projecte per a la creació d'aquesta base cartogràfica, que residirà a ARC/INFO, 
va començarl'any 1987. Les activitats realitzades durant aquest any són: 
• Definició de l'estructura de la base de dades en l'entorn ARC/INFO. 
• Desenvolupament dels processos de traspàs de la informació digitalitzada en l'entorn 

INTERGRAPH a ARC/INFO. 
• Càrrega d'uns fulls de prova i anàlisi de la problemàtica que presenta el traspàs d'in

formació. 
- Base Cartogràfica de les Divisions Administratives. 

Aquesta és una altra de les bases cartogràfiques que ha de residir a ARC/INFO. Les 
tasques realitzades per aquest Negociat són les següents: 
• Definició de l'estructura de la base de dades. 
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• Desenvolupament del procés de traspàs de les dades de l'entorn INTERGRAPH 
aARC/INFO. 

• Traspàs de la informació i edició (modificació) de la mateixa, a fi d'aconseguir una 
base municipal i comarcal amb topologia poligonal. 

- Índex de la cartografia Ortofotomapa E 1:5 000. 
La finalitat del projecte és generar automàticament índexs d'estat del projecte de car
tografia Ortofotomapa E 1:5 000. Els estats considerats contemplen els diferents estadis 
pels quals passa un ortofotomapa, des que es realitza el vol fins que es publica. Es po
den agrupar en tres fases ben diferenciades: rectificació d'imatge (processos DIR i DI
NIRALT), toponímia i publicació. Les dues primeres es realitzen paraHelament i la 
tercera quan estan finalitzades les anteriors. 
L'aplicació s'ha desenvolupat amb ARC/INFO. Les tasques realitzades durant aquest 
any són les següents: 
• Anàlisi del projecte i definició de l'estructura de dades. 
• Desenvolupament de l'aplicació per a l'entrada de dades corresponents als estats 

de les fases de toponímia i publicació (per a la fase de rectificació d'imatge ja existeix). 
• Desenvolupament del procés de generació automàtica dels següents índexs, segons 

les necessitats de les diferents àrees de l'Institut: 
a) Ortofotos rectificades mitjançant el procés DIR. 
b) Ortofotos rectificades mitjançant el procés DINIRALT. 
e) Índex general de la fase de rectificació d'imatge. 
d) Índex general de tot el procés. 

• Queda pendent la generació de dos índexs més: 
e) Índex de la fase de toponímia. 
f) Índex de la fase de publicacions. 

- Projecte del Servei d'Agents Rurals (SAR). 
La finalitat d'aquest projecte és l'estudi de la viabilitat de la implementació d'un sistema 
informatitzat per a la gestió de les tasques del Servei d'Agents Rurals del Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca utilitzant ARC/INFO. Les fases dutes a terme fins 
a la fi del període per al desenvolupament del prototipus són, com sempre, la definició 
d'especificacions, el disseny de la base de dades i l'inici de la implementació informàtica. 

- Projecte del Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB). 
En el PTMB disposen també del software ARC/INFO. La missió del Negociat és 
col·laborar en el projecte. Fins ara, s'ha donat formació a una persona del PTMB i s'han 
començat a definir les especificacions de la seva Base de Dades. 

- Manteniment d'aplicacions existents. 
• Base de Dades del Model d'Elevacions del Terreny de Catalunya 

Les tasques realitzades aquest any són el desenvolupament d'un procés per a buidar 
zones de la base de dades a partir d'un rectangle donat, les modificacions en el procés 
d'inserció d'un model digital del terreny i l'ampliació del conjunt d'eines de consulta 
de la base de dades. 

• Caràtula del projecte de cartografia Ortofotomapa E 1:5 000 
Les millores realitzades són: el p~océs de tractament de línies ocultes en la generació 
de les vistes isomètriques del relleu per perfils i el procés de generació automàtica 
del requadre en les vistes abans esmentades. 79 
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5.2.1.3. Anàlisi i Programació 
Les activitats d'aquesta àrea, ja sigui desenvolupant projectes propis o donant suport 
a altres àrees, són les següents: 
- Projecte de gestió d'Actes de definició de límits entre Entitats Locals Territorials. 

Aquest és el projecte al qual s'han dedicat la major part dels recursos d'aquesta àrea. 
Seguint les especificacions del projecte definides l'any anterior, durant aquest any s'ha 
realitzat la implementació de l'aplicació. Les activitats realitzades són les següents: 
• Programació de l'aplicació per a escannejar actes. 
• Disseny de la base de dades. 
• Desenvolupament de l'aplicació de consulta. 

- Estudi dels diferents productes sobre Mac II i desenvolupament d'intedícies. 
Aquest és un entorn en el qual s'ha començat a treballar a finals d'aquest any. Les 
tasques realitzades han consistit en l'estudi de diferents paquets de software i el de
senvolupament d'una intedície per passar imatges de format LOA a format TIFF 
(8 bits). 

- Desenvolupament d'una intedície entre INTERGRAPH i ARC/INFO per a tras-
passar informació de la Base Cartogràfica E 1:50 000. 

- Avaluació del software VENTURA d'autoedició. 
- Actualització de la Base gràfica de les Divisions Administratives. 
- Manteniment de les següents aplicacions: 

• Gestió de projectes interns de la Secció. 
• Gestió d'activitats realitzades pel personal de la Secció. 
• Gestió de disquets. 
• Generació de les caràtules dels Ortofotomapes E 1:50 000 SPOT. 
• Intedícies entre cartografia E 1:1 000 (3D) en format INTERGRAPH i format neutre. 
• Intedície entre aquest format neutre i el format MOSS. 
• Gestió del fitxer de. municipis de Catalunya. 

5.2.1.4. Cartografia Temàtica 
Els projectes en els quals ha treballat aquesta àrea, que utilitza com a eina bàsica el soft
ware gràfic UNIRAS, a més de col·laborar en projectes genèrics de la Secció, són els 
següents: 
- Mapa geològic de Catalunya E 1:250 000. 

Durant els primers mesos de l'any es van acabar de generar les bases de dades raster 
a partir de les quals es van obtenir els fotolits per a la impressió del mapa. 

- Mapa aeromagnètic de Catalunya E 1:250 000. 
Aquest projecte, iniciat l'any 1988, s'ha acabat a principis d'aquest any. Seguint les 
especificacions donades, s'han generat els fotolits de color i de línia necessaris per a 
la impressió del mapa. 

- Mapa de Risc d'Incendi Forestal de Catalunya E 1:250 000. 
A partir de les dades de la DGPAT (valors sobre malla regular de 500 x 500 m) s'ha 
realitzat el mapa en color amb sortida d'alta qualitat. 

- Mapes de pendents E 1:20 000. 
Es tracta de mapes isocoroplètics d'intervals de pendent. S'han generat els dels mu
nicipis de Sant Vicenç dels Horts, Castelldefels, Gavà i Viladecans. 
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- Millora del software d'obtenció d'un model d'ombrejat de l'orografia a partir d'un 
model d'elevacions del terreny. 

- Desenvolupament d'aplicacions d'ús general i de millora de l'entorn de treball. 
- Creació d'un driver de visualizació de bases de dades raster per a l'estació de treball 

SUN. 
- Desenvolupament d'una interfície entre dades vectorials d'UNIRAS i INTER

GRAPH. 

5.2.1.5. Dibuix Automàtic 
L'activitat principal desenvolupada per aquesta àrea, durant l'any 1989, ha estat la pro·
ducció diària de dibuixos automàtics. També s'ha ocupat del manteniment primari dce 
les taules Kongsberg, Gerber i Calcomp i de la gestió de producció de dibuixos. 8l 
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Viatges 
- Assistència a la GIS National Conference, del27 de febrer al4 de març a Ottawa (Ca

nadà). 
- Visita a Intergraph Europa pel tema Map Publisher, del19 al21 d'abril a Hoopdorf 

(Holanda). 
- Assistència a la reunió general d'usuaris d'Intergraph, del7 a 1'11 de maig a Huntsville 

AL(USA). 
- Visita tècnica a Wild-System 9, el28 i 29 de setembre a Zuric (Suïssa). 
- Assistència a la reunió d'usuaris d'Europa d'ARC/INFO, del24 al26 d'octubre a Ro-

ma (Itàlia). · 
- Assistència a la reunió d'usuaris d'Espanya d'Intergraph, el2 i 3 de novembre a Bar

celona. 

Cursos 
- Presentació de la sessió: Sistemes d'Informació Geogràfica en el Seminari Europeu de 

Teledetecció i Arqueologia, el14 de setembre a Empúries (Alt Empordà). 
- Assistència al seminari Télédétection et Systèmes d'Information Géographique, del 

20 de novembre a 1'1 de desembre al GDTA, Toulouse (França). 
- Organització i assistència al curs de formació d' ARC/INFO donat pel personal d'EP

TISA a l'ICC del23 d'octubre al3 de novembre. 

5.2.2. Centre de Càlcul 

La Secció de Centre de Càlcul té responsabilitats sobre el Negociat de Sistemes i el d'Ex
plotació, i de les Àrees d'Activitat de Mètodes i Organització i d'Administració i Control 
de Dades. 

5.2.2.1. Sistemes 
El Negociat de Sistemes té encarregada la instaHació 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 instaHació i l'avaluació de noves possibilitats. D'en
tre les feines realitzades durant l'any 1989 podem esmentar: 
- Ampliació del Local server VAX Cluster (LAVC). 

En acabar l'any, el grup (cluster) d'ordinadors consta dels següents elements: 
• CPU VAX 6310 (del Departament, ampliada a partir del model6210) 
• CPU micro-V AX 3900 (ampliada a partir del model3600) 
• 1 xV AXStation 3200 
• 2 x VAXStation 3100 

- InstaHació de software de base. 
Durant l'any s'han instaHat els següents productes de software de base: Sistema Ope
ratiu VMS versions 5.0 a 5.2 
• Compilador FORTRAN versió 5.0 a 5.2 
• Software DEC server-200 
• DECNET end node i DECNET full function (al VAX 6310) 



Activitats i producció 

• Software de finestres per les VaxStation VWS i DECwindows 
:a- • FMS (generador de pantalles) versió 2.4 

_Noves connexions de la xarxa Ethernet-DECNET 
,rf • Connexió de l'estacio SUN emprant software DECNET SUNLINK DNI versió 

5.0 i SUNLINK TE100 (Emulació de terminal amb protocols DECNET). 
lle • Connexió del VAX 11/780 Intergraph a la xarxa DECNET versió 4.6 

• Connexió de PC a DECNET-DOS versió 2.0 
_ Nou material Intergraph (hardware i software). 

o- S'ha posat en marxa un servidor 3005 d'Intergraph i dues estacions de treball UNIX 
model Interpro 125. 

1r- Les dues estacions i el servidor s'han incorporat a la xarxa Ethernet Intergraph amb 
protocol XNS. També s'ha instal-lat el software Intergraph de base i d'aplicacions per 
aquest entorn UNIX: 
• ¡¡Station 32 

:fe • Entorn MGE 
• I/RAS32 

lel • Base de Dades ORACLE 

P-

x

o! 
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• Interplot 
• Sistema Operatiu CLIX 
• Software de comunicacions 

-Nou software per al VAX 11/730 Intergraph. 
S'ha instal-lat la nova versió de Sistema Operatiu VMS versió 4.6. 

- Instal-lació de plòters. 
• Connexió Calcomp 1043 a server de terminals VAX. 
• Connexió Calcomp 1023 a un PC COMPAQ 386/16 amb software MicroStation. 
• Connexió a PC de dos plòters Calcomp 1044. 
• Connexió Calcomp 1023 a l'estació APOLLO. 

- Instal-lació de nous servidors de terminals. 
S'han instal·lat tres servidors DECServer-200 a diferents llocs dins de l'Institut, i nous 
terminals alfanumèrics VT220 i 320, i gràfics Tektronix 4125. 

- Instal-lació d'impressores. 
S'ha connectat la impressora làser XEROX 4045 com a impressora del cluster. 

- Instal-lació d'estacions autònomes de restitució/edició basades en PC. 
• 2 PC COMPAQ 386/25 a Edició Digital amb software MicroStation Intergraph. 
• 5 PC COMPAQ 386/25 a Restitució amb software MicroStation, software Syste

map versió 2.10 i taula digitalitzadora Calcomp 2500. 
• 4 PC COMPAQ 386/33 a Restitució amb software MicroStation, software Syste

map versió 2.10 i taula digitalitzadora Calcomp 2500. 
- Instal-lació d'altres PC. 

• 1 PC COMPAQ 386S al Negociat de Sistemes Gràfics amb software VENTURA 
PUBLISHER, software Handy Scanner HS-2000 i impressora Lasserjet Il. 

• 1 PC COMPAQ 386S al Negociat de Realització Cartogràfica amb software VEN
TURA PUBLISHER, software Handy Scanner HS-2000 i impressora Lasserjet 11 D. 

• 1 PC COMPAQ 386S a la Secció del Centre de Càlcul, connectat a la xarxa amb 
software DECNET-DOS versió 2.0, i placa i software IRMA per connexió a unitat 
de control IBM 3274. 83 
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• 1 IBM PC ATa Sistemes, connectat a la xarxa amb software DECNET-DOS versió 
2.0, 2 discs òptics WORM marca "Storage Dimensions" de 800 Mbytes i software 
COREL versió 3.21. 

- Instal-lació d'equips Apple. 
S'han començat a instal-lar equips Apple. Durant l'any 1989 s'han posat en funcio
nament: 
• 11 Apple Macintosh SE/30 i Mac !Ix. 
• 3 Apple Macintosh !Ix amb 8Mb RAM i 120Mb en disc. Aquests tenen monitor 

d'altes prestacions Miro. 
• 2 Impressores postScript AGFA 3400PS de 400 punts per polzada de resolució. 
• 1 Impressora color QMS per a proves. 
Els Mac i les impressores estan connectats a una xarxa local Apple Talk i, via software 
d'emulació, a totes les xarxes Ethernet. 
El software que s'utilitza en l'entorn Apple és: 
• WordPerfect per a tractament de textos. 
• QuarkXpress per a autoedició. 
• Digital Darkroom per a tractar imatges en tons de gris. 
• PhotoMac (en els !Ix) per a separació de color. 
• ReadStar II per al reconeixement de caràcters (OCR). 
• Freehand i Illustrator per a disseny gràfic i retoc. 
• Excel com a full de càlcul i generador de gràfics comercials (circulars, de barres, etc.). 
• MapMaker com a eina de desktop mapping. 
• MacDraw II com a eina gràfica general de dibuix. 
• Cricket Graph com a eina per a generar gràfics tècnics. 
• MacProject II per al cqntrol de projectes. 

- Desenvolupament de software de sistemes. 
S'ha desenvolupat una aplicació per a la catalogació de manuals i la cadena automàtica 
de procés setmanal de dades de rendiment de tots els equips V AX. 

5.2.2.2. Explotació 
A part de mantenir i operar les cadenes d'aplicació dels ordinadors de l'ICC i del De
partament i gestionar el tema dels processos periòdics de seguretat d'informació, durant 
aquest any s'han format dos nous operadors d'ordinadors. Això ha suposat: 

- Preparar la informació introductòria necessària: introducció a la informàtica, intro
ducció als PC i al sistema MS-DOS, introducció al sistema V AX-VMS, introducció 
al sistema MVS/XA. 

- Ensenyar els temes específics d'operació: operacions amb cintes, cintoteca ICC, co
mandes de pas V AX-PC, comandes JES2, comandes pel control de la xarxa IBM i co
mandes d'operació amb impressores remotes. 

5.2.2.3. Mètodes i Organització 
La missió d'aquest grup consisteix a preparar estratègies de funcionament que permetin 
un aprofitament òptim dels recursos existents, tant humans com informàtics. Cal destacar: 
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_ Posada en producció d'una cadena que transforma els arxius gràfics d'entorn INTER

GRAPH a entorn MOSS per al posterior tractament en una estació APOLLO. 

_ Posada en marxa de la cadena de generació de perspectives isomètriques. Partint de 

la base de dades que resideix al node DAFNE de la xarxa local, es fa una extracció 

de dades i es genera un arxiu gràfic d'entorn INTERGRAPH. 

_ Automatització del procés setmanal de comptabilització de recursos mitjançant una 

cadena en DCL que gestiona les dades que generen els sistemes a cada node de procés 

(ordinador) diàriament. Acumula les dades de cada node en arxius setmanals i ho cen

tralitza tot al node DAFNE. Posteriorment s'extrauen les dades necessàries per tenir 

un resum setmanal. 

5.2.2.4. Administració i control de dades 
S'ha desenvolupat una nova versió de l'aplicació interna de CINTOTECA (versió 4.0), 

que inclou les següents possibilitats: 
- Pas i generació automàtica de còpies d'arxius a cinta. És la cintoteca qui gestiona l'espai 

lliure de les cintes i recomana en cada cas la cinta més adient a l'operació que anem 

a realitzar. 
- Recuperació automatitzada dels arxius que controla la CINTOTECA. A l'arxiu de 

cintes es manté un registre dels arxius que són actius i els que són obsolets, i es restaura 

de manera automàtica els arxius desitjats . 
- Procés de compactació de cintes. Actualment funciona una utilitat que llegeix una cinta 

amb la selecció automàtica dels arxius vàlids d'una cinta. . 

- Pas de projectes a arxiu definitiu (suport òptic). Amb aquesta utilitat s'han passat 57 

projectes declarats com acabats a disc òptic de 12 polzades i 130 projectes a disc òptic 

de 5 polzades. A més s'han generat 69 segones còpies de seguretat en disc òptic de 5 

polzades. En el procés d'emmagatzematge definitiu es comprova que la utilització dels 

noms d'arxius i d'altra informació alfanumèrica sigui correcta, així com que no hi hagi 

duplicitats de noms. 

5.2.3. Teledetecció i Tractament Digital d'Imatges 

La Secció té responsabilitats sobre el Negociat de Teledetecció i Procés d'Imatge i sobre 

les àrees d'activitat d'Interpretació d'Imatges i de Cartografia de SatèHit. 

5.2.3.1. Tractament d'Imatges 
- Simulació de vol. 

S'han desenvolupat algorismes per combinar imatges digitals i Models Numèrics del 

Terreny per a la realització de perspectives. Aquestes perspectives poden ser encade

nades per tal de fer una simulació de vol per animació de seqüències. Aquests algo

rismes s'han utilitzat per generar una simulació de vol de quatre minuts a dues alçades 

diferents utilitzant una imatge de satèl·lit de Catalunya corregida geomètricament i 

un Model Digital del Terreny en el que s'han generat fins a 6 000 [rames de 780 x 576 

pixels. 85 
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- Correlació digital. 
S'ha continuat l'estudi de com extreure el DTM d'un parell estereoscòpic digitalitzat, 
utilitzant eines de correlació digital. Aquestes eines han estat aplicades a parells es
tereoscòpics SPOT i a parells fotogràfics estereoscòpics digitalitzats. 

- Estació fotogramètrica digital. 
S'han desenvolupat eines per a avaluar la capacitat estereoscòpica d'un prototipus ini
cial d'estació fotogramètrica digital format per un PC compatible i un terminal Tek
tronix 3D. Els programes desenvolupats permetran fer tests sobre parells obtinguts 
de fotografia aèria digitalitzada, parells d'imatges SPOT i pseudo-parells estereoscòpics 
creats a partir d'ortofoto. 

- Gestió de l'arxiu d'imatges de satèl·lit. 
S'ha procedit a fer una doble còpia de seguretat de l'arxiu de cintes originals corres
ponents a imatges de satèl-lit. En primer lloc s'ha efectuat una còpia de cinta a cinta, 
per després obtenir una còpia de cinta a disc òptic que permet assegurar la validesa 
de tot el procés. 

- Algorismes de correcció d'imatges. 
S'han desenvolupat algorismes per a la correcció geomètrica de segments sencers 
d'imatgeria SPOT. D'aquesta manera s'eliminen els problemes inherents al mosaic ver
tical d'imatges consecutives ja que tot el segment és tractat com una única imatge i 
es simplifica la recerca de punts de control en disminuir notablement la quantitat ne
cessària. 
S'han desenvolupat algorismes per a l'automatització de la correcció geomètrica d'imat
ges TM, a partir d'una base de dades de punts de control trobats fins ara, de manera 
que es pugui evitar la cerca de punts de control sobre àrees de treball intensiu i repetitiu, 
com ara Catalunya. 

5.2.3.2. Interpretació d'Imatges 
- Projecte CORINE. 

S'ha iniciat el projecte CORINE-Land Cover: Mapa de ocupación del suelo de España 
1:100 000 perfotointerpretació d'imatges LANDSAT-TM dins del marc del conveni 
signat amb l'IGN de Madrid. L'ICC durà a terme la realització de fulls corresponents 
aproximadament a una quarta part del territori espanyol. Actualment es porten car-
tografiats alguns fulls de Múrcia, País Valencià i Catalunya. · 

- Usos del sòl. 
S'ha continuat l'actualització del Mapa d'usos del sòl de Catalunya en col·laboració 
amb la Direcció General de Planificació i Acció Territorial fent classificació multis
pectral d'imatges multi temporals LANDSAT-TM. El procés ha presentat més difi
cultats de les previstes, cosa que farà que s'allargui uns mesos més. 

- Conveni amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. 
S'ha continuat la realització del conveni a 5 anys signat amb el Departament d'Agri
cultura, Ramaderia i Pesca per a l'estudi d'estadístiques agràries dels conreus herbacis 
a totes les comarques on tenen proporcions significatives. Aquest any s'han estudiat 
11 comarques: Urgell, Segarra, Segrià, Noguera, Garrigues, Conca de Barberà, Anoia, 
Bages, Osona, Vallès Oriental i Vallès Occidental. 



Activitats i producció 

L'estudi es planteja com una combinació de l'estudi de camp sobre una mostra de seg
ments estratificada i una anàlisi de les dades de teledetecció que, aquest any, ha estat 
una imatge multitemporal del sensor LANDSAT-TM sencera més un quart. 
També s'ha continuat la coHaboració amb el Departament d'Agricultura per a analitzar 
la dinàmica de regeneració de la vegetació o d'erosió dels sòls de superfícies afectades 
per incendis produïts el 1984 i la quantificació de les superfícies forestals cremades el 
1986 usant com a dades de tractament les proporcionades pel sensor LANDSAT-TM. 

- Altres col-laboracions. 
Continuació de la col-laboració amb el Departament de Geomorfologia de la Uni
versitat de Barcelona fent el tractament d'una imatge LANDSAT-MSS de l'illa Livings
ton a l' Antàrtida. 
Continuació de la .col-laboració amb l'Institut Botànic de Barcelona per a la validació 
de la Cartografia de la Vegetació Alpina de Catalunya per fotointerpretació d'imatges 
LANDSAT-TM. 

5.2.3.3. Cartografia de Satèl-lit 
- Sèrie E 1:50 000. 

S'ha aconseguit una cobertura d'imatges SPOT pancromàtic+multispectral per tot el 
territori de Catalunya que permetrà la finalització de la sèrie E 1:50 000. Amb aquestes 
dades s'han realitzat vint-i-quatre fulls més de la sèrie E 1:50 000 Ortofotomapa B/N 
a partir d'imatges pancromàtiques del satèl·lit SPOT, rectificant-les mitjançant un mo
del de deformació que s'ajusta amb punts de control trobats sobre la imatge i ia car
tografia existent i que té en compte les deformacions del relleu a partir d'un fitxer que 
conté les elevacions sobre una malla regular. 
A més, conjuntament amb l'àrea d'Interpretació d'Imatges, s'ha iniciat un estudi per 
determinar la possibilitat d'actualitzar la cartografia de línia a escala 1:50 000 a partir 
de les ortoimatges SPOT E 1:50 000 B/N. 

- SPOT color. 
Es varen realitzar proves per a l'actualització dels mapes de Cultivo s y Aprovechamientos 
a partir d' ortoimatges SPOT color a escala 1 :50 000, estudi que ha generat una publicació 
a un seminari de treball sobre aportacions de la Teledetecció a l'Agricultura. 

- Altres activitats. 
S'han realitzat tractaments d'imatges per a empreses que treballen en Teledetecció. 
Principalment aquestes tasques han consistit a millorar les imatges, corregir-les geo
mètricament i obtenir-ne productes en paper. 

Cursos impartits 
- Agricultura i Teledetecció. Roman Arbiol, Oriol Viñas i Joan Romeu. Barcelona. 11 

i 12 de febrer. 
Dirigit especialment als tècnics del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

- I er Curs Interuniversitari de Postgrau: Gestió Ambiental al Món Rural. Cartografia 
i Teledetecció. Oriol Viñas i Xavier Baulies. Barcelona (Facultat de Geologia). 2 i 3 
de maig. 

- Seminari Europeu: Teledetecció i Arqueologia. Oriol Viñas. L'Escala (Museu d'Em
púries). 13 de setembre. 87 
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Assistència a Cursos 
- Curs de programació VITEC. V. Palà. Dallas. 7 allS de juliol. 
- Télédétection et SIG. J. Romeu. GDTA Toulouse. 20 d'octubre al3 de novembre. 
- Seminario de Fotointerpretación en el proyecto COR/NE. X. Baulies iJ. Romeu. AlcaLí 

de Henares. 25 i 26 d'abril. 

Contribucions a Congressos 
- Títol: Actualisation du "Mapa de cultivos y aprovechamientos" a partir d'Ortoimages 

SPOT fause couleur 1:50 000. 
Congrés: Télédétection et agriculture. 13 alS de maig, Montpellier (França). J. Romeu. 

- Títol: Application of remate sensing to agricultura/ statistics. 
Congrés: Agriculture and Remate Sensing. 10 i 11 d'octubre, Varese (Itàlia). R. Arbiol, 
J. Romeu. 

- Títol: Aportaciones de la teledetección a la cartografía de la vegetació~ alpina. 
Congrés: li Coloquio internacional de botanica pirenaico-cantabrica. 3-5 de juliol. 
Jaca (Osca). X. Baulies. 

- Títol: Estratificación de los pastizales de verano a partir de las imagenes de satélite. 
Congrés: Rencontres pastora/es pyrénéennes. 23 i 24 de setembn.'!. Iraty (Pyrénées atlan
tiques). X. Baulies. 

- A la III reunió de la Asociación Española de Teledetección celebrada a Madrid es varen 
presentar 2 pòsters i tres comunicacions orals. Els dos pòsters foren: 
• Cartografía de la vegetación alpina de los Pirineos Catalanes por fotointerpretación 

de imagenes TM. X. Baulies. 
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• Mapa 1:250 000 de usos y cubiertas del sue/o de Catalunya a partir de datos TM. 

O. Viñas, X . Baulies, J. Romeu, M. Viña. 
Les comunicacions orals es presentaren sota els següents títols: 

• Búsqueda semiautonratica de puntos de control. J. Romeu, R. Arbiol iV. Palà. 

• Determinación del modelo de elevaciones del terrena mediante correlación digital 

de pares estereoscópicos. R. Arbiol, V. Palà. 
• Animación de imdgenes de satélite. V. Palà. 

Assistència a Congressos 
- 41th Photogrammetric Week. R. Arbiol. 11 allS de setembre. Stuttgart. 

- Colloque sur les "zones humides de la CEE". X. Baulies. 6 al8 de novembre. Rochefort. 

Publicacions 
- Generació de vols simulats a partir d'imatges de satèl·lit. V. Palà. Revista Quaderns 

Tècnics, núm. 20, pàgs. 31-33, març-abril1989. 

5.2.4. Suport Analític 

La Secció té responsabilitats sobre el Negociat de Suport Tècnic i sobre aspectes de de

senvolupament en Fotogrametria, Geodèsia i Modelització del Terreny. L'any 1989 ha 

estat l'any de la renovació de la Secció: quatre noves incorporacions -una d'elles al Ne

gociat de Suport Tècnic- en un total de sis membres que la componen. Això fa q~e una 

part notable de les activitats de la secció hagin estat d'integració del nou personal. 

- Base de dades d'elevacions de Catalunya. 
Acabada l'etapa del desenvolupament de la Base de dades d'elevacions de Catalunya 

recollida a la Memòria d'Activitats de l'any 1988, la Secció s'ha centrat en l'avaluació 

del paquet HIFI-88 adquirit a finals de l'any 1987. De fet, i degut a les dues successives 

baixes dels responsables d'aquesta tasca, només s'ha començat a treballar a partir del 

setembre amb la dificultat afegida de no haver assistit als cursets i de les pròpies de

ficiències de l'HIFI-88. 
S'han realitzat tres coses: 
• Avaluació de la versió original de l'HIFI-88. El resultat és un informe en forma de 

fitxes dels mòduls que presenten problemes. 
• Avaluació de la segona versió rebuda. Encara no s'ha pogut realitzar una instal·lació 

satisfactòria. 
• Interpolació d'una quadrícula amb elevacions batimètriques per al projecte de De

terminació del geoide. 
- Ajust combinat de xarxes. 

Aquest ha estat un dels projectes més importants dels desenvolupats per la Secció. A 

través dels seus dos aspectes -la posada a punt de software i l'avaluació i preparació 

de proves pràctiques- contribueix a la definició i realització del futur Sistema de Po

sicionament de l'ICC. 
Des del punt de vista del software destaca la realització de les dues primeres versions 

experimentals del programa ACX (Ajust Combinat de Xarxes), que serà el cor del 

sistema de càlcul geodèsic de l'ICC i ha d'arribar a substituir l' AFO, el GNA i. el 89 
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TRAVI O. El programa va ésser desenvolupat a l'ICC i al Ifp -Institut für Photogram
metrie- (vegeu apartat Estades i visites a altres centres). Amb l'ACX s'ha pogut calcular 
de forma rigorosa el bloc de test de Flevoland i s'han obtingut resultats que fins ara 
són els millors amb dades d'aquestes característiques. Ha estat comprovat a l'IfP, on 
és instaHat, així com a l'ETH. 
S'ha començat el desenvolupament del programa GAI (Generació d'Aproximacions 
Inicials) que és una variació de l' ACX per a calcular aproximacions inicials que ali
mentin el propi ACX. Es disposa d'una primera versió que ja proporciona resultats 
planimètrics per a blocs fotogramètrics. Des d'un punt de vista operacional el disposar 
d'un programa com el GAI és tan valuós com el fet de tenir l' ACX. 
És també important la definició global d'alguns aspectes de les estructures de dades 
del futur Sistema de Càlcul recollida al document Entorns de l'A CX: implicacions en 
l'estructura dels arxius de dades. 
A més del procés de les dades de Flevoland s'han reprès les activitats de realització de 
la prova pilot de densificació, ara més ambiciosa i amb característiques innovadores ja 
que s'instal·larà un receptor GPS a l'avió. Els objectius són al document GPS-AT Test 
flight que recull l'esperit de l'antiga prova pilot a més de les experiències tretes de Fle
voland i les discussions mantingudes amb els Profs. F. Ackermann i A. Grün. Un dels 
aspectes interessants de la prova és que hi participen diferents institucions europees. 
Cal esmentar la coHaboració amb la Catèdra de Fotogrametria de la Universitat Tèc
nica de Munic en el procés del bloc lN (escala d'imatge aproximada 1:70 000) sense 
punts de recolzament i usant el model digital de Catalunya. Els resultats són, a l'igual 
que en el cas de Flevoland, únics en el seu gènere i van ésser presentats al DGM Se
minar (vegeu l'apartat Assistència a congressos, seminaris i demostracions de productes). 
Finalment, a l'aeroport del Prat de Llobregat, es va realitzar els dies 2 i 3 de novembre 
un experiment estàtic i cinemàtic amb receptors GPS de la casa ASHTEK. Es tractava 
d'un experiment previ a la realització de la prova pilot esmentada abans amb l'objectiu 
de comprovar un mínim de capacitats dels ASHTEK abans d'embolicar-nos en la fei
xuga tasca de la preparació del proper test. Els resultats són, en general, satisfactoris 
encara que no s'han acabat d'analitzar les dades. 

- Manteniment i nova versió del sistema de generació d'ortofotos digitals (estació fo
togramètrica· digital). 
Aquest projecte ha estat desenvolupat al Negociat de Suport Tècnic i és a l'apartat 
corresponent on es descriu. 
Per a la futura estació fotogramètrica digital i en el marc de la coHaboració amb la 
Secció de Teledetecció i Tractament d'Imatges s'han escrit dos documents interns: Ava
luació del cicle de temps real Q. A. Navarro) i Sobre el cicle de temps real en estacions 
digitals (I. Colamina) en els que s'analitzen els costos computacionals del cicle de temps 
real fotogramètric i aspectes geomètrics de la visió estereoscòpica en sistemes digitals. 

- Altres activitats misceHànies. 
S'ha calculat la xarxa de quart ordre de Terrassa i una pseudo-xarxa de tercer ordre 
de l'illa d'Eivissa. En tots dos casos s'ha hagut de desenvolupar software per suplir 
les mancances del GNA. 
S'han analitzat les dades dels tests de precisió geomètrica dels digitalitzadors d'imatges 
Joyce-Loebl i Optronics (dues vegades), per a la qual cosa es va desenvolupar software 
gràfic al Negociat de Suport Tècnic. 
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També, a efectes de referenciació, es van repetir aquests estudis pel Gestalt (dues vegades). 

Finalment, cal esmentar el servei de suport geodèsic donat a altres departaments de 
l'ICC i a professionals externs. El servei ha estat de proporcionar coordenades de la 
xarxa i de respondre a consultes tècniques. 

- Determinació del geoide. 
La determinació del geoide es realitza al Departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi 
de la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona. La participació de la 
secció s'ha limitat a proveir dades i a gestionar-ne l'obtenció en un altre cas. S'ha calculat 

la batimetria i s'està gestionant l'obtenció de dades al Nord dels Pirineus via IGN-France. 

5.2.4.1. Suport Tècnic 
D'entre tots els projectes destaca el que s'articula entorn de l'estació fotogramètrica di
gital, ja sigui per a mantenir-millorar software ja realitzat (millores del DIR, DIR 25, 

nova versió DIR), ja sigui per a avançar sobre nous conceptes i sobre noves plataformes 
hardware (coHaboració en el desenvolupament del cicle de temps real per a la TEKTRO
NIX estereoscòpica). 
- A l'actual sistema de generació d'ortofotos digitals a escala 1:5 000 (DIR) s'han realitzat 

les millores següents: 
• S'ha reipstal·lat el sistema DIR de manera que aprofiti millor els recursos disponibles 

al centre de càlcul de l'ICC. 
• S'han afegit constants millores que incrementin la seva productivitat i fiabilitat. La 

versió actualment disponible és aproximadament tres cops més ràpida que la que 
estava en funcionament l'any 1988. A més a més s'ha assolit un grau molt elevat de 

resistència a errors, evitant així pèrdues de producció. 
• S'ha multiplicat l'espectre de sortides sobre raster-plòter. El desembre d'aquest any 

es va incorporar la possibilitat d'utilitzar aparells SCITEX amb software HANDS
HAKE. 

• S'ha construït una utilitat de generació de cintes per DR. HELL a partir d'ortofotos 

ja realitzades. 
- Sistema de generació d'ortofotos digitals a escala 1:25 000 (DIR25). 

Aquest sistema s'ha construït i instal-lat totalment l'any 1989. Gaudeix de totes les 
millores aplicades al seu bessó per a escala 1:5 000. Per fer un seguiment òptim de la 
producció de DIR25 es va construir i instal-lar la vessant 1:25 000 del sistema TAO. 

- Nou sistema ORTO (Ortofotos Rectificades per Trossos Offline): 
Els resultats aportats pels dos sistemes automatitzats de generació d'ortofotos digitals 
(DIR, DIR25) i l'experiència acumulada durant el seu desenvolupament i explotació 
han fet aconsellable la construcció d'un nou sistema que elimini aquells inconvenients 

que tot nou sistema pateix. L'objectiu a assolir és aconseguir un sistema que produeixi 
ortofotos de qualsevol escala, accepti imatges digitalitzades provinents de qualsevol 
escànner i orientades arbitràriament, sigui capaç de realitzar mosaic o ajudar a fer-lo 
i que gaudeixi de totes les característiques de fiabilitat i productivitat dels seus pre
decessors i elimini, dins del que sigui possible, els seus defectes (sobretot les restriccions 
derivades de la plataforma hardware). El resultat és una nova línia de producció d'or
tofotografies independent d'escales d'imatge i sense restriccions, que incorpora l'opció 
del mosaic i que es pot considerar com una revisió major. 91 
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En el marc d'aquest projecte s'han dut a terine les següents activitats: 
• Disseny i realització d'un gestor genèric de sistemes offline (MASTER). Aquest ges

tor permetrà la producció solapada de diverses ortofotos alhora. 
• Construcció d'un programa per fer orientacions internes (INNER). 
• Disseny i realització d'un nou programa de rectificació d' ortofotos que sigui capaç 

de suportar els requeriments abans exposats (el nou DIR; no confondre aquest pro
grama amb el sistema complet de generació d'ortofotos) . 

• A més a més s'ha afegit la possibilitat de generar stereomates. 
Per fer possible la creació d'aquest software ha estat necessari realitzar tot un seguit 
d'activitats prèvies: 
• Disseny d'un nou estàndard d'arxius d'imatges digitalitzades. 
• Estudis i simulacions de rendiment dels accessos a aquests fitxers. Optimització dels 

paràmetres adients. 
• Realització d'un sistema de lectura i paginació sobre aquesta mena d'imatges. 
• Realització d'una rutina d'inclusió de punts en polígons arbitraris. 
La importància i el volum del projecte ORTO fa que s'estengui a l'any 1990, dins del 
qual es disposarà de la primera versió operativa. 

- Nous conceptes i subsistemes: 
Dins el marc d'aquest darrer projecte s'han fet avaluacions de cost de recursos màquina 
de l'anomenat Cicle de Temps Real (CTR) sobre diferents ordinadors de l'ICC. 

- Manteniment de software (Aplicació TALL). 
S'ha continuat millorant per fer-la més robusta i fiable. 

- Altres tasques de suport (Utilitats gràfiques d'ajut a la producció). 
Des que es va disposar de l'entorn de treball VAX/GPX i VAX 3200 amb el paquet 
gràfic UIS s'han desenvolupat moltes utilitats d'aquest tipus. Les més importants són 
les següents: 
• AXF. Anàlisi de .~arxes Fotogramètriques. Aquest programa s'havia desenvolupat 

prèviament sobre~ entorn INTERGRAPH i sobre un plòter CALCOMP. Permet 
estudiar els resultats de l'ajust d'una xarxa fotogramètrica realitzat amb el sistema 
AFO. 

• COLMET. Visualització en color de models d'elevacions del terreny. 
• PERSP. Visualització en color de perspectives de models d'elevacions del terreny. 
• Projecte ACX. S'han fet petites aportacions en el desenvolupament de softwarP.. 
• S'han dut a terme les ja habituals tasques de suport, tant a clients de l'ICC com al 

propi personal de l'Institut. 
D'entre aquestes darreres cal destacar la instaHació de HIFI-88 i l'ajust de la xarxa 
de Terrassa amb el GNA d'INTERGRAPH. 

Publicacions 
- Combined adjustment of photogrammetric and GPS data (I. Colornina). ,Publicat a 

les actes de la 42. Photogrammetrische Woche. 

Conferències 
- 18.1 .89. El sistema de generación de ortofotos digita/es del ICC (I. Colamina i J. A. 

Navarro) .Jornada Técnica de Sistemas Cartograjicos Españoles: Productos y Desa
rrollos, Madrid. 
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_ 4.4.89. Utilization of GPS Data in Photogrammetric Point Determination (1. Colo
mina). Instituttet for Landmalig og Fotogrammetri. Danmarks Tekniske Hojskole, 
Lyngby (Dinamarca). 

- 26.6.89. Integration of Kinematic GPS-observations into Aerophotogrammetric Net
works (1. Colomina). 
Institut für Geodasie und Photogrammetrie. ETH-Horíggerberg, Zuric (Suïssa). 

- 15.9.89. Combined adjustment of photogrammetric and GPS data (1. Colomina). 42. 
Photogrammetrische Woche, Institut für Photogrammetrie i ZEISS, Stuttgart (RFA). 

- 1.12.89. Fotogrametria i GPS. Situació actual a Catalunya (1. Colomina). Departament 
de Física de l'Atmosfera, As~ronomia i Astrofísica, Universitat de Barcelona, Barce
lona. 

Visites rebudes 
- 5 de gener: C. C. Tscherning (Institut de Geodèsia de Dinamarca), amb qui es va dis-

cutir la marxa dels treballs de determinació del geoide a Catalunya. 
- 27 de gener: P. Gustafson (DBA, Florida, USA). 
- 27 de gener: Departament d'Astrofísica de la Universitat de Barcelona. 
- 14 al16 de juny: W. Mayr (Lehrstuhl für Photogrammetrie, Technische Universitat 

München) per a conèixer el sistema de generació digital d'ortofotos de l'ICC. 
- 22 de setcrmbre: Institut für Photogrammetrie (Universitat de Stuttgart) i INPHO. 
- 2 alS d'octubre: Prof. A. Grün de l'Institut für Geodasie und Photogrammetrie (ETH-

Zuric, Suïssa). 
- 2 i 3 de novembre: M. Cocard de l 'Institut für Geodasie ynd Photogrammetrie (ETH

Zuric, Suïssa) per a assistir a l'experiment GPS realitzat a l'aeroport. 

Assistència a congressos, seminaris i demostracions de productes 
- 12 a 14 d'abril: Assistència al22. DVW-Seminar. Moderne Verfahren der Landes

vermessung (I. Colomina), Neubiberg, RFA. 
- 19 a 21 d'abril: Assistència al DGM Seminar (1. Colomina), Munic, RFA. 

Organització de Conferències 
- Els dies 3 i 4 d'octubre s'organitzaren les conferències New developments in digital 

photogrammetry i Advancements and problems in image matching a càrrec del Pro
fessor A. Grün de l'Institut für Geodasie und Photògrammetrie (ETH-Zuric, Suïssa). 

Convenis amb altres institucions 
- S'ha signat un conveni de col-laboració en l'àmbit de la geodèsia tridimensional amb 

el Departament de Física de l'Atmosfera, Astronomia i Astrofísica de la Universitat 
de Barcelona a través de la Fundació Bosch i Gimpera. 

Estades i visites a altres centres 
- I. Colo mina, a l' Institut für Photogrammetrie (Universitat Stuttgart, de 1'1.2.89 al 

15.4.89) en el marc de l'Àrea Especial d'Investigació Navegació d'Alta Precisió (Son
derforschungsbereich "Hochgenaue Navigation ")de la Fundació Alemanya d'Inves
tigació (Deutsche Forschungs Gemeinschaft) en qualitat de científic convidat (Gast
wissenschaftler ). 93 



94 

Activitats i producció 

- I. Colamina junt amb J. Fernàndez, al Rijkwaterstaat (Delft, Holanda, 13.12.89) per 
a conèixer els detalls de la connexió de receptors GPS a cambres mètriques; en par
ticular per a conèixer com es va instal-lar un fotodíode a una cambra RC-10 i com 
aquest díode va ésser connectat al SERCEL TR55B al test de Flevoland. 

5.3. Servei de Producció Cartogràfica 

Com ja és habitual en aquesta memòria, el conjunt de les activitats del Servei de Producció 
Cartogràfica ve determinat per les tasques desenvolupades en cadascuna de les seves àrees 
d'activitat. 

Pel que fa al Negociat de Vols, aquest any cal destacar la finalització del vol de Catalunya 
a escala 1:22 000 i l'inici de la repetició dels primers blocs que a aquesta escala es van 
volar l'any 1983. S'ha aconseguit, també, una cobertura total de Catalunya a escala 
1:70 000. Un fet important, per a la millora de l'eficàcia d'aquesta àrea, ha estat el trasllat 
dels seus equips tècnics i humans a les instal-lacions de l'Aeroport de Bàrcelona, que per 
a aquest fi es van construir. 

Dins la Secció de Geodèsia, s'ha consolidat l'ús de l'aparell BC1 per a tasques de restitució 
analítica amb la compilació de més de 2 000 hectàrees de cartografia, bàsicament a escala 
1:2 000. Pel que fa a la producció d'ortofoto, aquesta s'ha realitzat totalment utilitzant 
el sistema de generació digital d'imatges rectificades posat en producció a finals de l'any 
passat i que ha donat una producció de 1 283 imatges rectificades corresponents a or
tofotomapes a escala 1:5 000. S'ha iniéiat també la producció d' ortofoto a escala 1:25 000. 
Cal esmentar també que el juliol de 1989 es va signar un conveni amb el Centro de Ges
tión Catastral y Cooperación Tributaria de Madrid per a la realitzacio de 811 176 hectà
rees d' ortofotomapes a escala 1:5 000 del territori de Catalunya. 

Dels projectes realitzats per la Secció de Fotogrametria cal destacar la realització de 
353 696 hectàrees de cartografia topogràfica a escala 1:5 000 del territori de Catalunya. 
Com a projecte important cal comentar l'adjudicació a l'ICC de la cartografia a escala 
1:5 000 dê les illes de Menorca, Eivissa i Formentera per un total de 132 600 hectàrees. 
A escala 1:500 son notables les quasi 3 400 hectàrees realitzades per al CGCCT de Bar
celona. A escala 1:1 000 les 2 129 ha del projecte Cervelló-Vallirana-Corbera i a escala 
1:2 000 les quasi 2 000 ha per a la MMAMB i les 2 584 ha del projecte la Secuita. 

5.3.1. Vols 

Aquest any cal destacar el trasllat, tant del personal del Negociat com dels avions, a les 
noves instal-lacions construïdes per a aquest fi a l'Aeroport de Barcelona. 

A continuació s'exposen els treballs realitzats i la distribució d'hores de vol al llarg de 
l'any. 
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a) Treballs realitzats 
La quasi totalitat dels vols realitzats el present any tenen característiques fotogramè
triques o ortofotogramètriques. En els gràfics adjunts es fa una relació exhaustiva de 
tots els treballs distribuïts per avions. 

- Vols fotogramètrics o ortofotogramètrics 
El vols que s'han efectuat aquest any es poden agrupar en quatre categories: 

-Vols per a la producció de cartografia a gran escala 
-Vols a escala 1:22 000 
-Vols a escala 1:40 000 
-Vols a escala 1:70 000 

- Vols a gran escala 
A l'igual que en anys anteriors, la major part dels treballs realitzats s'inclouen dins 
d'aquest grup. Les escales de vol varien entre 1:3.500 i 1:10 000, essent 1:3 500 i 
1:5 000 les més utilitzades. En tots els treballs s'ha fet servir peHícula Agfa Aviphot 
Pan-200. 
Podem distingir quatre grups, fonamentalment: 
• Vols de nuclis urbans a escala 1:3 500. Aquest any s'han finalitzat els dos vols 

iniciats l'any anterior (Vol de Barcelona TM i Vol d'Hisenda Metropolitana) i 
s'han volat de nous (Mollet del Vallès, Tossa de Mar, Terrassa i Mataró) per encà
rrec de les Administracions locals respectives. Cal destacar l'augment en la de
manda d'aquest tipus de vols. 

• Vols que serveixen com a base per a la realització de noves vies de comunicació 
o modificació de les ja existents. La majoria d'aquests vols són resultat d'un con
veni entre l'ICC i la Direcció General de Carreteres. L'escala predominant ha 
estat 1:5 000. Dins d'aquest grup destaquem els vols de l'Eix Transversal, Xerta, 
Variant Sud d'Igualada, Gandesa, Girona-Banyoles i Cardona-Valls de .Torroella, 
així com l'ampliació del vol realitzat el1988 per al traçat del TGV, per encàrrec 
de Ferrocarrils de la Generalitat. 

• Vols dels caps de terme municipal a escala 1:5 000. Continuant amb el projecte 
iniciat l'any 1987 per l'ICC i mantenint els mateixos criteris de selecció, s'han 
volat un total de 232 nuclis. D'una banda, s'han completat les comarques del 
Montsià, Baix Ebre, Gironès i Pla de l'Estany, una part de les quals havia estat 
volada el1988; i d'altra, s'han volat tots els nuclis corresponents a les comarques 
del Baix Empordà, Garrotxa, Ripollès, Alt Empordà i Cerdanya. 

• Vols per encarrèc de la iniciativa privada. Són minoritaris respecte als encarregats 
per organismes públics i presenten una gran varietat d'escales (1:3 500, 1:5 000, 
1:8 000 i 1:10 000). 

- Vols a escala 1:22 000 
S'han realitzat tres vols d'aquesta escala: 
• Vol de Catalunya (orto) 1:22 000. Continuant amb el projecte encetat l'any 1983, 

aquest any s'ha finalitzat la primera col-leció d'aquest treball que cobreix tot el 
territori de Catalunya: A més a més s'ha començat la repetició dels primers fulls 
volats l'any 1983. S'han mantingut els mateixos paràmetres que l'any anterior 95 
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Vols menors realitzats per l'avió Partenavia P-68 

Nombre Nombre 

Número Nom Comarca Escala Daa Ha passades fo10grames Destinació 

88034 NuclisddMon!Sii Montsià 1:5000 març-m~g-89 2nuclis 28 ICC 

88035 Nuclis dd Baix Ebre Baix Ebre 1:5000 ~g-juny-89 lO nuclis 12 81 ICC 

89001 I'Aibonar (ampl.) Baix Penedès 1:10000 06.03.89 2185 11 Direcció Gral. Indúruia 

89002 Cru nies Baix Empordi B500 14.03.89 152 5 

89003 bS~a(Foixà) Baix Empordà 1:5000 14.03.89 384 Ajuntament de Foixà 

89004 Xena Baix Ebre 1:5000 12.03.89 738 14 Direcció Gral. Carreteres 

89004 Xena Baix Ebre 1:5000 12.03.89 738 14 Direcció G~. Carreteres 

89005 Variant Sud d'Iguü Anoia 1:6000 14.03.89 938 12 Direcció Gral! Carreteres 

89006 St. Fdiu de C.-Castellterçol VaUèsOriental 1:5000 ~g-89 822 16 Direcció G~. Carreteres 

89007 Gandt:S2 Terra Alta 1:5000 m~g-89 576 11 D~ecció Gral. Carreteres 

89008 Tonosa-Amposta Baix Ebre-Monuià 1:8000 27.03.89 4000 34 Direcció G~. Carreteres 

89009 Hisenda Merropo~tana B500 març-maig-89 1)600 45 I 069 CGCCT 

89010 Barcelona TM Barcelonès B500 març-maig-89 3862 18 389 Ajuntament de Barcelo02 

89011 Rim de Cànoves V~lèsOriental 1:8000 01.04.89 1170 I D<partament d'Agricultura 

89012 PoUgon de Vic Osona 1:5.000 01.04.89 1260 li D~ecció G~. Urbanisme 

8901) G~on.a-Banyoles Gironès 1:5000 ~g-89 I 360 2J D~ecció G~. Carreteres 

89014 TGV(ampl.) 1:5000 m~g-juny-89 11486 11 268 FmocarrilsGm~iUt 

89015 Variant d' Anesa de Segre la Noguera 1:6000 m~g-89 840 I 16 Direcció G~. Carreteres 

89016 Ddtadei'Ebre Montsià 1:22000 m~g-89 44100 14 167 D. G~. Ports i Costes 

89017 Vidha-la Bon~gua-Esterri Aran-P. Sobiti 1:6000 m~g-jul-89 4600 lO 12) D~ecció G~. Carreteres 

89018 ScrradeC!at2 la Selva 1:5000 juny-89 )84 Fotogrametri. 

89019 SoliveUa-Sarral Conca de Barbeti 1:5000 juny-89 594 IJ Fotogrametri. 

89020 Nucl~ddG~nès Gironès 1:5000 abril-m~g-89 16nu~ 25 214 ICC 

89021 Nuclis del B~1 Empordà Baix Empordi 1:5000 m~g-juny-89 41 nucl~ 47 278 ICC 

89022 Urbanit. Mas Llunes (Bescanó) Gironès 1:8000 13.06.89 2156 2 lO II19,SA 

89023 Mollet del VaUès V~lèsOriental BSOO juny-89 2150 6 108 Ajuntament de Mollet 

89024 MollerddV~Iès Vallès Orient~ 1:10000 juny-89 3440 18 Ajuntament de Mollet 

89025 Nucl~ de la Ganoaa Ganoaa 1:5000 maig-jul-89 29nuclis )) 209 ICC 

89026 Nucl~ del Pla de l'Estany Pla de l'Estany 1:5000 m~g-juny-89 4nuclis 52 ICC 

89028 Anglès-Serra d'en Planes Selva 1:8000 ju~ol-89 1705 IJ Ajuntam en¡ d'Anglès 

89029 Terrusa V~lès Occidental 1:3500 jul-set-89 4100 I) 440 Ajuntament de Terrassa 

89030 Nucl~ del Ripollès Ripollès 1:5000 juny-oct-89 Jlnuclis )4 166 ICC 

89031 Nuclis de l'Alt Empordi Alt Empordà 1:5000 març-oct-89 69nu~ n 419 ICC 

89032 Nucl~ de la Cerdanya Cerdanya 1:5000 ag~»t-oct-89 29 nucl~ 29 131 ICC 

89033 Costa catalana 1:5000 agost-89 mkm 91 685 D. G~. Ports i Costes 

89034 Gelida Alt Penedès 1:10000 oct-89 1248 Equipo Carrogrífico SA 

89035 l'O~ Baix Llobregat 1:10000 oct-89 960 Equipo Carrogrífico SA 

89036 Eil trwversal Osona-Giro.-Selva 1:5000 jul-set-89 ¡fiJi· 17 262 Direcció G~. Carreteres 

89037 Les-Cledes VMAran 1:4000 juliol-89 600 l 21 Enasa 

89038 S. Can Cosa (ferrassa) V~lès Occidental 1:3500 set-89 700 40 Sorres i Graves Egara,SA 

89041 Matuó Muesme 1:3 500 agost-89 100 84 ICC 

89042 Cardon.a-Valb de Torruella Bages 1:5000 set-oct-89 llOO 145 Direcció G~. Carreteres 

89043 Tossa de Mar bSelva 1:5000 oct-89 1500 I) IOl Ajuntament de Tossa 

89044 Tossa de Mar la Selva 1:3500 oct-89 420 27 Ajuntament dc Tossa 

89045 St. Boi de Lluçanès Osona 1:10000 oct-89 ll20 Ajunt. S. Boi Lluçanès 

89046 Olesa-Espaneguera Baix Llobregat 1:5000 oct-89 1850 Sl Equipo Carrogrífico SA 

89047 Bdlatma-St. Quirze VaUès Occidental 1:3500 oct-89 420 18 Equipo Carrogrifico SA 

89048 Masquefa-Honom Anoia-Alt Penedès 1:8000 oct-89 7700 97 Telefóoica 

Totab ll5 220 564 5949 

89027 Vol de Cat~unya (Ono) FMTN compleu: 1:22 000 juny-oct-89 l587ll Sl lOOl ICC 
219,220,221, 
418,419,472, 
473, 446, 447, 
FMTNparciab: 
362,521,522, 
523, 
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Treballs realitzats per l'avió Cessna Citation I 

Treball Ha 
Nombre Nombre Hores 

Tipus pel·lfcula 
fotogram sobrants vol 

IGN(N) previst: 1.739.059 966 209 39.14 AGFA AVIPHOT PAN-150 

1:70000 volat: 1.739.059 (17,7%) 

Catalunya 1 :70 000 previst: 3.200.000 2065 319 43.53 KODAK PANATOMIC 2412 

2on vol volat: 3.220.000 (13,3%) 

Balears 1 :22.ooo• previst: 447.500 2686 378 59.00 AGFA AVIPHOT PAN-150 

volat: 367.500 (12,3%) KODAK PLUS-X 2402 

Castilla y león previst: 2.350.000 644 167 19.00 KODAK PANATOMIC 2412 

1:70.000 volat: 1.350.000 (20,5%) 

P.N. Aigües Tortes previst: 47.000 58 48 7.21 KODAK PANATOMIC 2412 

1:40.000 volat: 47.000 (45%) 

Altres: Proves pel·lfcules 10.44 

Altres: Avaries, proves pilots, etc 31 .10 

' El vol inclou passades addicionals sobre la I f nia de costa 

pel que fa als recobriments, disseny de les passades, etc., però s'ha canviat la pel·lí
cula utilitzada, que aquest any ha estat Kodak Panatomic. Els 13 FMTN volats 
es distribueixen de la següent manera: 
- FMTN vblats per primera vegada: 219, 220 i 221, complets. 
- FMTN que són una repetició dels primers fulls volats l'any 1983:418,419, 
472, 473, 446, 447 totalment, i 362, 521, 522 i 523 parcialment. 

• Vol de les Illes Balears (orto) 1:22 000. Aquest vol es va començar l'any 1988 per 
encàrrec del Govern Balear. Al llarg del present any s'han acabat de volar les illes 

Resum dels vols realitzats 

Vols Escala 
%sobre Ha Núm. o/o fotogrames Hores 
total vols sobrevolades fotogrames sobre total vol 

9 1:3 500 16,98 26404 2180 15,16 
49,0 

1:4 000 1,88 600 21 0,14 P-68 

23 1:5 000 43,39 31 854 3 214 22,36 P-68 
140,0 

1:6 000 5,66 6 378 151 0,67 P-68 

5 1:8 000 9,43 16 731 173 1,17 P-68 
11,0 

1:10 000 9,43 9153 43 0,29 P-68 

1:22 000 5,66 770 333 4 856 32,96 101,5 P-68 C-I 

1:40 000 1,88 47000 58 0,39 7,3 C-I 

1:70 000 5,66 6 289 059 3 675 24,94 110,5 C-I 

53 100,00 7197 512 14371 100,00 419,0 

97 
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d'Eivissa, Formentera i Menorca i s'han volat 3/4 parts de l'illa de Mallorca. La 
finalització del vol està prevista per a 1990. Per a la realització d'aquest treball s'han 
fet servir dos tipus de peHícula: Agfa Aviphot Pan-150 i Kodak Plus-X 2402. 

• Vol del Delta de l'Ebre 1:22 000. Per encàrrec de la Direcció General de Ports 
i Costes s'ha realitzat un vol fotogramètric d'aquesta zona, amb uns recobriments 
del60% longitudinal i 30% transversal. La pel·lícula utilitzada ha estat Agfa 
Aviphot Pan-150. 

- Vol a escala 1:40 000 
El Vol del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici és l'únic treball 
realitzat a aquesta escala. S'han sobrevolat aproximadament 47 000 ha, amb passades 
de direcció E-W i uns recobriments del 60% longitudinal i 30% transversal. La 
pel·lícula utilitzada ha estat Kodak Panatomic 2412. 

- Vols a escala 1:70 000 
Tres són els vols realitzats a aquesta escala: 
• Vuelo Nacional de España (Zona Norte). Resultat d'un conveni amb l'IGN, es 

va iniciar l'any 1988 i s'ha finalitzat aquest any. La pel·lícula (Agfa Aviphot Pan-
150) i els paràmetres de vol han estat els mateixos que l'any anterior. 

• Vuelo de Castilla y León (orto) 1:70 000. Aquest vol, de característiques ortofo
togramètriques, es va iniciar el1987 en què es va realitzar el 80% del treball. Aquest 
any s'ha volat un 10% aproximadamente i es preveu que el10% restant es fina
litzarà al llarg de 1990. La pel·lícula utilitzada ha estat Kodak Panatomic 2412. 

• Vol de Catalunya ( orto) 1:70 000. Aquest any s'ha aconseguit una cobertura total 
del territori de Catalunya. La pel·lícula assignada ha estat Kodak Panatomic 2412 
d'alta resolució. 

- Vols no fotogramètrics 
Per encàrrec de la Direcció General de Ports i Costes s'ha fet un vol no fotogra
mètric en blanc i negre de tota la costa catalana (515 km aproximadament) amb la 
finalitat de fer un inventari dels vaixells esportius fondejats als ports catalans, així 
com de les instaHacions nàutiques. L'escala del vol ha estat 1:5 000 i la pel·lícula 
utilitzada Agfa Avhipot Pan-200. 
Al final de la temporada i de cara a una futura utilització de pel·lícula en color, es 
van realitzar amb aquest material una sèrie de vols de prova no fotogramètrics. L'es
cala de vol va ésser 1:70 000 i es van fotografiar diverses ciutats de la conca de l'Ebre, 
així com àrees del Pirineu aragonès. 

b) Hores de vol 
Al llarg de l'any 1989 s'han realitzat un total de 469,26 hores de vol, repartides de 
la següent manera: 

- Partenavia P-68 Observer, matrícula EC-DTS (Carto-01): 
- Cessna Citation I 501, matrícula EC-EDN (Carto-02): 

242,37 h. 
226,49 h. 

En els gràfics adjunts s'observa la distribució d'hores de vol per mesos i per treballs 
dels dos avions. 
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Hores de vol 

Hores 

• Partenavia P-68 [;] Cessna Citation-1 

Distribució d'hores de vol per treballs realitzats dè l'avió Cessna Cltatlon I 

Vol del P.N. d'AigOes Tortes i Sant Maurici 
E 1:40 000 7,21 h (3%) 

1w vol de Catalunya 1 :70.000 8,43 h (4%) 

Proves pel·lfcula 14,39 h {6%} 

Vuelo de Castilla y León E 1 :70 000 19 h (Bo/o) 

Total hores: 226,49 

Vuelo Nacional de España. 
IGN (Zona Norte) E 1 :70 000 
39,14 h (17%) 

Avaries 34,59 h (17%} 

99 
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Distribució d'hores de vol per treballs realitzats de l'avió Partenavla P-68 

Vol de nuclis de comarques 
de Tarragona i Girona E 1 :5 000 

72,17 h (30%) 

Vol del traçat del TGV E 1 :5 000 4,35 h (2%) 

Vol del Delta de l'Ebre E 1 :22 000 6,25 h (3%) 

Vol de Terrassa E 1 :3 500 8,56 h (4%) 

Vol de la Costa catalana E 1 :5 000 10,5 h (4%) 

Vol de l'Eix Transversal E 1:5 000 10,56 h (4%) 

Total hores: 242,37 

Vol de Catalunya (orlo) E 1 :22 000 
36,06 h (15%) 

Vol de Barcelona TM 
i Hisenda Metropólitana E 1 :3 500 
29,19 h (12%) 

Respecte d'anys anteriors s'observa una baixada en el nombre d'hores de vol. Aquesta 
baixada afecta els dos avions i és especialment important als mesos d'abril, juliol i agost. 
Les causes han estat les següents: 
Abril: 
- Partenavia: avaria important al motor. 
- Cessna: condicions meteorològiques adverses . 
Juliol: 
- Partenavia: revisió de 500 hores i avaria en la cambra. 
- Cessna: avaria Gyro. 
Agost: 
- Partenavia: manca de pilot en passar aquest a portar l'avió Cessna. 
- Cessna: marxa del pilot a una altra companyia. Preparació i proves del nou pilot. 
En la resta de mesos la producció ha seguit la tònica d'altres anys, però cal tenir en 
compte que els mesos de normalitat han coincidit amb aquells en què es produeix una 
reducció de les hores de vols útils i augmenta la inestabilitat atmosfèrica. 

5.3.2. Geodèsia 

Les activitats de la Secció de Geodèsia venen determinades per les tasques realitzades 
en els dos negociats en què s'estructura. 

El Negociat d'Ortofotogrametria ha tingut com a objectiu bàsic durant l'any 1989 el 
projecte d'ortofoto escala 1:5 000 de Catalunya. En aquest sentit s'han dut a terme les 
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tasques de digitalització de fotogrames i compilació de models d'elevacions del terreny 
necessàries per tal de complir les previsions establertes. L'altre objectiu ha estat la re
alització d'ortofotos a escala 1:25 000 de la regió I de Catalunya. 

Pel que fa a ortofoto 1:5 000, el treball durant el present any ha estat concentrat en els 
següents fulls: -

FullMTN Denominació 

293 Berga 
294 Manlleu 
295 Banyoles 
296 Torroella de Montgrí 
297 l'Estartit 
327 Os de Balaguer 
328 Artesa de Segre 
329 Ponts 
330 Cardona 
331 Puig-Reig 
332 Vic 
333 Santa Coloma de Farners 
334 Girona 
335 Palafrugell 
359 Balaguer 
360 Bellvís 
362 Calaf 
364 Sant Feliu de Codines 
365 Blanes 
366 Sant Feliu de Guíxols 
388 Lleida 
389 Tàrrega 
391 Igualada 
393 Mataró 
415 Mequinensa 
416 Maials 
420 Sant Boi de Llobregat 
421 Barcelona 
443 Favara 
444 Flix 
445 Cornudella 
448 Gavà 
470 Gandesa 
471 Móra d'Ebre 
472 Reus 
496 Horta de SantJoan 
521 Beseit 101 
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Pel que fa a ortofoto 1:25 000, s'ha treballat en els blocs: 

FullMTN 

392 
393 
420 

Denominació 

Sabadell 
Mataró 
Sant Boi de Llobregat 

Ha gestionat, també, la base de dades del Model d'Elevacions del Terreny (MET) que 
serveix de suport al programa de rectificació d'imatges. Els MET's que s'han afegit a l'es
mentada base de dades varen ésser generats majoritàriament amb el sistema de correlació 
per hardware del sistema Gestalt que operativament depèn d'aquest negociat, mentre 
que una petita p¡¡rt va ésser generada mitjançant restituïdors analítics sota la supervisió 
del Negociat de Fotogrametria Analítica. 
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Com a digitalitzador d'imatges es va mantenir la part del sistema Gestalt Orthophoto
mapper IV anomenada scanner que digitalitza amb una resolució de 22,7 micres i una 
precisió d'11 micres. Pel que fa al procés de rectificació, es va seguir utilitzant la cadena 
DIR que permet la genera~ió d'una ortofoto digital d'una zona amb MET conegut a par
tir d'una imatge aèria digitalitzada. 

Les xifres de producció per mesos són les següents (ortofotografies a escala 1:5 000): 

MET Ortofotografies 

Gener 15 
Febrer 43 136 
Març 57 90 
Abril 9 205 
Maig 48 104 
Juny 84 129 
Juliol 93 91 
Agost 55 
Setembre 146 291 
Octubre 148 96 
Novembre 125 84 
Desembre 91 57 
Total 914 1 283 

Durant l'any 1989 es va mantenir l'equipament tecnològic que s'havia millorat l'any an
terior, principalment en la part de digitalització d'imatges. A més, es van començar a es
tudiar els efectes que un canvi tecnològic i de metodologia podria tenir sobre la línia de 
producció or.tofoto. En aquest sentit es va treballar conjuntament amb el servei de de
senvolupament per tal d'estudiar com hauria d'ésser l'entorn productiu òptim després 
de l'esmentat canvi. 

Les tasques realitzades pel Negociat de Fotogrametria Analítica es poden agrupar en 
quatre blocs principals: 

a) Projectes d'aero triangulació. 
b) Projectes de restitució. 
e) Projectes de control de vols. 
d) Projectes de generació de MET's. 

a) Projectes d'aerotriangulació. 
Dins d'aquest apartat es van dur a terme, a part de les pròpies d'aerotriangulació, 
tasques de control dels treballs de recolzament de camp de tots els projectes aero
triangulats. 
Com a suport als projectes ortofoto i mapa de línia 1:5 000 de Catalunya es van ae
rotriangular blocs (escala de vol1:22 000) que es corresponen a fulls del Mapa To
pogrdfico Nacional escala 1:50 000. 103 
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L'aero triangulació del bloc corresponent a la Regió I a escala de volt :70 000 va servir 
de base al projecte ortofoto 1:25 000 sobre aquesta zona. 
Finalment, i com a base per als projectes de restitució, es van aero triangular vials (es
cala de volt :5 000 en la majoria dels casos), blocs d'urbana (escala de voll :3 500) i 
territorial a diferents escales de vol. 

Projectes destinats a la realització d' ortofoto 1:5 000: 

(Escala de volt :22 000) 

FMTN Núm. de models 

293 149 
366 73 
334/335/296/297 323 (repetició) 
333 133 
295 152 
289/290 194 
291 160 
362 44 (repetició) 
330 158 

Projectes destinats a la realització de cartografia territorial! :5 000: 

(Escala de voll :22 000) 

Menorca 
Formentera 

240 models 
35 models 

Projectes destinats a la realització de cartografia vial: 

(Escala de voll:S 000) 

TGV 
Solivella-Sarral 
Sant Feliu de Codines-Castellterçol 
Llimiana-Sant Miquel 
Sils-Santa Coloma de Farners 
Variant de la Bisbal d'Empordà 
Variant de Solsona 
Monistrol de Montserrat-Montserrat 
Balaguer-les Avellanes 
Igualada-Vilafranca del Penedès 
Tor-Calaf-els Prats de Rei 
Hostalric-Maçanet de la Selva 
Vic-Girona 

325 models 
4 models 
7 models 

60 models 
51 models 
30 models 
30 models 
10 models 
14 models 
9 models 

40 models 
· 19 models 
23 models 



Projectes destinats a la re;¡.lització de cartografia vial: 

(Escala de vol1:6 000) 

Variant sud d'Igualada 
Esterri d'Àneu-Vielha 

16 models 
78 models 

Projectes destinats a la realització de cartografia urbana: 

(Escala de voll :8 000) 

la Secuita-els Garidells 
Anglès-Serra d'en Planes 

53 models 
8 models 

Projectes destinats a la realització de cartografia territorial: 

Embass. de la Palma d'Ebre 4 models 
Embass. de la Bisbal de Falset 4 models 
Embass. de riu Montsant 5 models 
l'Albornar 24 models 
Terra Alta 141 models 
Ripoll (FMTN 256) 47 models 
Regió I 111 models 

Projectes destinats a la realització de cartografia urbana: 

(Escala de vol1:3 500) 

Polígons d'Hisenda 611 models 

Això representa un total de 3 385 models aerotriangulats. 

b) Projectes de restitució. 

Activitats i producció 

1:10 000 
1:10 000 
1:10 000 
1:10 000 
1:18 000 
1:30 000 
1:70 000 

Es va intervenir en tres projectes de restitució, concretament: MMAMB escala 
1:2 000, Vielha escala 1:5 000 i Bilbao escala 1:500, amb els següents valors produïts: 

MM AMB 
Vielha 
Bilbao 

e) Projectes de control de vols. 

1 973 ha 
730 ha 

51 ha 

El control de vols que es va fer estava orientat a determinar la qualitat geomètrica 
del vol (recobriment, paràmetres d'orientació ... ) i la qualitat fotogràfica (gra de la 
pel·lícula, zones fosques, ratlles ... ). 105 
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Restitució a escala 1 :500 

Hectàrees 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem. Octub. Nevem. Desem. 

d) Projectes de generació de MET's. 
Els MET' s que presentaven una especial dificultat per a la seva elaboració, degut ge
neralment a una orografia abrupta, i que no eren processables en el sistema de corre
lació per hardware Gestalt, s'han generat mitjançant la utilització de stereoplotters 
analítics que operativament depenen del Negociat de Fotogrametria Analítica. La 
producció ha estat de 162 models d'elevacions del terreny destinats a la realització 
d'ortofoto 1:5 000. 

5.3.3. Fotogrametria 

5.3.3 .1. Fotogrametria Analògica I iII 
D'aquests dos negociats depenen les tasques pròpies de la restitució fotogramètrica, ja 
sigui vial, urbana o territorial. 

Els principals projectes realitzats durant l'any 1989 van ésser: 

-Polígons d'Hisenda (1:500) 



Activitats i producció 

Restitució a escala 1 :1 000 

Hectàrees 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Seiem. Octub. Novem. Desem. 

Aquest projecte comprèn la restitució de diferents polígons repartits dins l'Àrea Me
tropolitana de Barcelona. Els polígons principals es troben situats al voltant de Sant Cugat 
del Vallès, Rubí i el Prat de Llobregat. 

Durant l'any 1989 es van restituir 3 337 hectàrees, que representen aproximadament el 
75% del total del projecte. 

-Cervelló, Vallirana i Corbera (1:1 000) 

Projecte d'alta dificultat pel tipus de terreny i densitat d'edificacions, que s'havia començat l'any 
1988 i es va finalitzar durant l'any 1989, en el que es van restituir un total de 2 129 hectàrees. 

- TGV (1 :1 000) 

Projecte iniciat l'any 1989 orientat a facilitar la cartografia per a la realització del projecte 
de traçat del Tren de Gran Velocitat entre Barcelona i la frontera amb França. 

Aquest projecte requeria un alt grau de precisió donades les normes tan estrictes vigents 
en la construcció del traçat per a aquest tipus de ferrocarril. 

107 
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Restitució a escala 1 :2 000 

Hectàrees 

Es van restituir un total de 2 945 hectàrees que representen un 40% del projecte. 

- MMAMB (1:2 000) 

És la continuació del projecte en el que ja s'havia treballat durant l'any 1988, en el qual, 
partint d'un vol1:5 000, es representa el terreny amb molt de detall. 

El total restituït va ésser de 1 889 hectàrees i es va deixar el projecte ja a la seva recta final. 

-Plànol E 1:5 000 (3D) Regió I 

Dins el projecte per cobrir el territori de Catalunya a escala 1 :S 000, durant l'any 1989 
es va treballar a la Regió I, de la qual es van restituir un total de 279 195 hectàrees. 

-Menorca (1:5 000) 

Es tracta d'un projecte de cartografia territorial (3D) que comprèn un total de 70 200 
hectàrees, de les quals es van restituir 36 562. 



Restitució a escala 1 :5 000 

Hectàrees 

60 000 -

- ~ 50 000 

~ ' ~ 42816 
41 589 

- ~ 40 000 
' 

~ 
31118 

30 000 - ~ 

20 000 - ' .J..!!.l!.2; 

3 362 

10 000 - 8 424 

o 
Gener Febrer Març Abril Marg Juny Juliol Agost Setem. Octub. Nevem. Desem. 

La restitució va ésser complexa degut a la gran quantitat de tàpies existents a l'illa, i es
pecialment dificultosa a la costa, on predominen nuclis urbans i urbanitzacions. 

Aquest projecte forma part d'un conjunt que abarca, a més, les illes d'Eivissa i For
mentera. 

5.3.3.2. Edició digital 
Si considerem l'elaboració cartogràfica com un procés seqüencial, quan fotogrametria 
deixa el producte, el recull edició digital, que cobreix les fases que marquen la separació 
entre parells de restitució i fulls acabats . 

A l'entorn d'edició es treballa amb el full com a unitat, per tant la primera feina que es 
fa consisteix a compondre els parells de restitució implicats i fer l'extracció del full segons 
el tall adoptat. 

Per a cada full es garanteix la consistència de la informació altimètrica, cotes i corbes de 
nivell. 

109 
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Pel conjunt del projecte es garanteix l'homogeneïtat, així com la coherència, assegurant 
que la informació de fulls adjacents estigui solapada. 

A continuació se sotmet els fulls a una sèrie de processos de caràcter "cosmètic" que 
en temps de restitució serien particularment costosos i s'afegeixen simbologies que per 
limitacions actuals del software es veuen excloses de l' entorn PC. 

En una gran part de projectes cal també comptar amb la revisió de camp. El treball de 
camp realitzat per topògrafs té com a missió esmenar possibles errades de restitució, re
soldre omissions o mancances produïdes per ombres del vol o ocultacions del nivell to
pogràfic i recollir la informació que en funció del projecte s'especifiqui. El volum d'in
formació a incorporar pot ser des de molt petit fins a important en funció de la naturalesa 
del projecte. El cas més clar el constitueixen projectes de cartografia urbana on freqüent
ment cal afegir molta informació que no es pot recollir en temps de restitució. La inserció 
d'aquesta informació pot resultar extremadament laboriosa i delicada en funció de la qua
litat mètrica exigida i de la pròpia escala. 

Per aéabar, la inserció de la toponímia es fa també en aquest entorn i exigeix un treball 
extremadament net per a garantir la seva perfecta llegibilitat sense emmascarar mai altres 
informacions del full. 

Principals projectes: 

- CGCCT 1:500 

Aquest projecte correspon a una sèrie d'àrees al voltant del municipi de Barcelona. S'hi 
ha dedicat una part important de recursos, per la qual cosa s'espera acabar ben aviat 
aquest treball. 

- TGV 1:1 000 

Aquest projecte, que cobreix la traça del futur Tren de Gran Velocitat, és un clar ex
ponent del creixement de la demanda de projectes de cartografia en tres dimensions, es
pecialment per a tota classe de projectes de vials. 

- MMAMB 1:2 000 

Hem destinat una part important de recursos a aquest treball. Ha estat un projecte a 
escala 1:2 000 molt ambiciós per la quantitat d'informació demanada i per la qualitat mè
trica que s'ha exigit del producte. En determinats punts on la fesomia del terreny és es
pecialment canviant, donat el ritme al qual es realitzen modificacions i noves construc
cions, ha exigit un treball de camp extens i detallat. 

- Territor"ial1:5 000 3D de Catalunya 

S'ha seguit la línia començada en anys anteriors, i, a més, en funció d'encàrrecs concrets, 
s'han cobert les superfícies d'uns quants municipis de Catalunya. S'ha continuat també 
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en la línia d'incorporar la toponímia i s'ha estat treballant especialment sobre els fulls 
de la Regió I. 

- Menorca 1:5 000 

Aquest és un projecte de cartografia territorial a escala 1:5 000 3D. Les peculiaritats de 
l'illa imprimeixen al projecte un caràcter especial. Durant aquest any s'ha preparat una 
part impon;ant de material que en fases posteriors de revisió de camp i inserció de la to
ponímia adquirirà la seva forma definitiva. 

Resum de les produccions obtingudes a les diferents escales 

Escala 1:500 

Projecte Hectàrees 

Bilbao 179,25 
Anglès 38,50 
CGCCT 3 336,66 
Sant Cugat 118,00 
el Pont d'Armentera 19,00 

Total 3 691,41 

Escala 1:1 000 

Oliana 103,00 
Bilbao 38,25 
Menàrguens 89,90 
Camarasa 52,00 
Sanaüja 41,50 
Massalcoreig 42,50 
Variant Despeñaperros 323,00 
Cervelló-Vallirana-Corbera 2 129,30 
Agulló-Castelló de Farfanya 446,00 
TGV 2 945,00 
Variant de la Bisbal d'Empordà 288,00 
Variant de Vic 180,00 
Girona-Banyoles 213,60 
la Saca (Foixà) 42,00 
Variant de Solsona 412,00 
Ampliació Igualada-Vilafranca 40,00 
Esterri d'Àneu-Vielha 32,00 
Polígon Manlleu 104,40 
Variant de Llimiana 348,00 111 
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5.4. Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica 

La necessitat de definir noves àrees de treball, tal i com es plantejava ja a la Memòria de 
l'any 1988, ha dut a la reestructuració interna del Servei, reflectida per la creació de la 
Secció de Delimitació Territorial, l'entrada en funcionament i organització de la Secció 
de Cartografia Territorial i Temàtica i la reorganització interna de la Secció d'Edició Car
togràfica. 

No obstant això, l'estructura que presenta la Memòria del1989 no reflecteix la nova sec
ció esmentada, ja que fou creada a mitjan del darrer trimestre de l'any. Així, el Servei 
de Programes d'Actuació Cartogràfica s'estructura en les àrees de treball següents: 
- Realització Cartogràfica 
- Laboratori Fotocartogràfic 
- Gestió de Cartografies Bàsiques 
- Cartografia Territorial i Temàtica 
- Revista Catalana de Geografia 

La reestructuració interna del Servei ha anat necessàriament lligada a una sèrie de canvis 
en la dotació de personal i en l'equipament. Aquests es poden veure en detall en els di
ferents apartats de la Memòria, però en síntesi són els següents: 

-Incorporació de becaris en règim de pràctiques, duta a terme per mitjà de convenis 
amb l'Institut Politècnic de les Escoles Professionals Salesianes i amb el Departament 
de Geografia Humana de la Universitat de Barcelona. 

-Reconversió i ampliació dels entorns informàtics, dels que cal destacar-ne l'Apple Mac
intosh, en hardware i en software. 

Per àrees de treball, l'activitat del Servei durant el1989 s'ha caracteritzat pels trets se
güents: 

Del Negociat de Realització Cartogràfica cal destacar la diversitat d'organismes pels quals 
s'ha treballat, a més del propi ICC. La renovació en l'entorn informàtic, tant hardware 
com software, ha estat d'especial rellevància, sobretot a l'àrea de fotocomposició, a fi 
de poder donar resposta a l'augment de feina experimentat ja en anys anteriors. 

Del Negociat del Laboratori Fotocartogràfic s'ha de remarcar l'augment de la producció 
en determinats camps, com els més de 40 000 contactes positius de paper o les 583 proves 
de color, alhora que augmentava la diversitat de tasques sense afectar el manteniment 
dels nivells de producció en àrees ja existents. 

Del Negociat de Gestió de Cartografies Bàsiques s'ha de destacar l'inici de la recuperació 
de la documentació de la delimitació territorial de Catalunya, que es troba a l'Instituta 
Geogrdfico Nacional de Madrid. La importància d'aquest treball, conjuntament amb la 
obligatorietat de donar el suport tècnic bàsic a la Direcció General d'Administració Local, 
~omportà la creació, en el darrer trimestre de l'any, de la Secció de Delimitació Territorial 
1 el necessari creixement de la infrastructura informàtica, millora que també s'ha estès 113 
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a altres àrees del Negociat. D'altra banda, cal destacar la tasca normal, però no per això 
menys costosa, de suport a la impressió de l'Ortofotomapa de Catalunya E 1:5 000, que 
aquest any ha estat de 796 fulls. 

La Secció de Cartografia Territorial i Temàtica ha continuat en les tasques del que l'any 
1988 era el Negociat de Publicacions Cartogràfiques. Però cal destacar-ne, en l'àrea de 
toponímia, la incorporació de treballs com els referents a l'Ortofotomapa de Catalunya 
E 1:50 000 SPOT-1 i al Mapa topogràfic de Catalunya E 1:5 000 i la continuïtat en les 
diferents fases de la toponímia per a l'Ortofotomapa de Catalunya E 1:5 000. Per altra 
banda, s'ha de remarcar també el notable augment de producció en publicacions, de les 
que cal destacar-ne la realització i publicació del primer atlas per part de l'ICC: l'Atlas 
d'Andorra. 

5.4.1. Realització Cartogràfica 

5.4.1.1. Fotocomposició 
S'ha donat abast a tota la producció tipogràfica de l'ICC i també s'ha treballat per encàr
rec d'altres departaments de la Generalitat, governs autònoms i empreses privades. 

Cal destacar la integració de l'autoedició en el Negociat dins de dues vessants: l'entorn 
PC amb el software Ventura Publisher suportat per un Compaq 386S, Handy scanner 
HS-2000 i la impressora Laserjet U D; i Apple Macintosh amb el software WordPerfect, 
QuarkXpress, Freehand, Illustrator, MacDraw U, Excel i Macproject U, suportat per 
un Mac SE/30 i un Mac !Ix de 140Mb, dues impressores PotScript Agfa 3400PS, una 
QMS per proves de color i una Linotronic 500 per filmació en pel·lícula. 

Per raons de necessitat, degut a l'ampliació dels sistemes de treball, hem reciclat el per
sonal de l'àrea d'impressió. 
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Així mateix, s'ha dut a terme un conveni amb l'Institut Politècnic Escoles Professionals 
1e Salesianes de Sarrià per a tenir becaris en règim de pràctiques. 

Aquest any s'ha visitat Graphispag, Informat, Rank Xerox i Hartmann . 
.y 
le Els treballs realitzats es classifiquen en els grups següents: 
ra 

~s - Documents cartogràfics: 
:a Cartografia bàsica: 
~s • Ortofotomapa de Catalunya E 1:5 000: 796 fulls 
lS • Ortofotomapa de Catalunya E 1:50 000 SPOT-1 (blanc i negre): 35 fulls 

Cartografia temàtica: 
• Mapes de base municipal i comarcal 1987 de Catalunya E 1:250 000. Distribució 

de fulls: 8 fulls 
• Mapes de base municipal i comarcal1988 de Catalunya E 1:250 000. Distribució 

de fulls: 8 fulls 
• Mapa aeromagnètic de Catalunya E 1:250 000 (llibre i mapa): 1 
• Mapa geològic de Catalunya E 1:250 000 (mapa): 1 
• Mapa de Catalunya d'imatge satèHit E 1:250 000. 2a edició: 1 

- Monografies: 
• Inventari Cartogràfic de Catalunya: Alt Empordà, Baix Empordà, Selva, Garrotxa, 

Solsonès 
• Cartografia de Catalunya i dels Països Catalans 
• Història urbana i intervenció en el centre històric. III Setmana d'Estudis Urbans 

a Lleida 

- Publicacions periòdiques: 
• Revista Catalana de Geografia núms.: 9 i 10 
• Memòria 1988 
• Butlletí sismològic 1988 
• Butlletí hidrogeològic núm. 1 
• Calendari 1990. Illes de la Mediterrània 
• Full informatiu de la Cartoteca, núm. 3 
• Catàleg de Vols II 1990 

-Atles: 
• Proves dels 36 models de l'Atlas climàtic de Catalunya 

- Altres publicacions: 
• Mapa comarcal E 1:100 000 (mapa altimètric de les comarques de muntanya de Ca

talunya) 
• Mapa comarcal E 1: 100 000 (mapa planimètric i altimètric de les comarques de mun

tanya de Catalunya) 
• Mapa comarcal de Catalunya 1988. E 1: 500 000 
• Mapa de Centres Sanitaris -Catalunya 1989. Centres d'Atenció Primària i Centres 

de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública. E 1:500 000 115 
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· · Mapa comarcal i judicial de Catalunya 1989. E 1:500 000 
• Mapa turístic comarcal. Barcelonès (Dept. Turisme) 
• Mapa d'imatge satèHit de .les Illes Balears 
• Mapa topogràfic de Catalunya E 1:250 000 (2a reimpressió) 
• Tríptic de les Conferències a càrrec del professor A. Grün 
• Full informatiu del llibre Cartografia de Catalunya i dels Països Catalans 
• Full informatiu de la Revista Catalana de Geografia. 
• Tríptic del primer curs de doctorat: Introducció a la Història de la Cartografia 
• Carte generale des Monts Pyrenées, et partie des royaumes de France et d'Espagne, 

parle Sr. Roussel Ingenieur du Roy. Barcelona 1989. DL B-45 799. 116 x 189 (fac
símil) 

5.4.1.2. 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 són: 

- Impressió de documents cartogràfics i bibliogràfics. Cal destacar: 
• Mapa de base municipal i comarcal-1987- de Catalunya E 1:250 000 
• Mapa de base municipal i comarcal-1987- de Catalunya E 1:250 000. Distribució 

dels fulls MTN E 1:50 000. 
• Mapa de base municipal i comarcal-1987- de Catalunya E 1:250 000. Distribució 

dels fulls MTN E 1:25 000. 
• Mapa de base municipal i comarcal-1987- de Catalunya E 1:250 000. Distribució 

dels fulls Ortofotomapa E 1:25 000. 
• Mapa de base municipal i comarcal-1987- de Catalunya E 1:250 000. Distribució 

dels fulls a partir del MTN E 1:10 000. 
• Mapa de base municipal i comarcal -1987- de Catalunya E 1:250 000. Distribució 

dels fulls Ortofotomapa E 1:10 000. 
• Mapa de base municipal i comarcal-1987- de Catalunya E 1:250 000. Distribució 

dels fulls a partir del MTN E 1:5 000. 
• Mapa de base municipal i comarcal-1987- de Catalunya E 1:250 000. Distribució 

dels fulls Ortofotomapa E 1:5 000. 
• Mapa de base municipal i comarcal-1988- de Catalunya E 1:500 000. Distribució 

dels fulls ·a partir del MTN E 1:5 000. 
• Mapa de base municipal i comarcal -1988- de Catalunya E 1:50 000. Distribució 

dels fulls Ortofotomapa E 1:5 000. 

- Realització de proves d'impressió de documents cartogràfics i bibliogràfics. Cal destacar: 
• Atlas climàtic de Catalunya E 1:500 000 (22 fulls) 
• Caràtules del projecte Bilbao E 1:500 en polièster (invertit) per plòter 
• Proves en plàstic del mapa en relleu de l'àrea del Montseny 
• Mapa geològic de Catalunya E 1:250 000 
• Mapa comarcal de Catalunya E 1:50 000. Vallès Oriental 
• Proves en paper cartogràfic de l'Ortofotomapa de Catalunya E 1:50 000 SPOT-1 

(full d'Agramunt) 
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• Mapa aeromagnètic de Catalunya E 1:250 000 
• Proves del Mapa geològic de Catalunya de l'any 1913 
• Proves de l'Atlas d'Andorra 
• Proves de l'Ortofotomapa E 1:50 000 de Villa Carlos Paz (Argentina). 

- 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 
• Diversos tipus de carta 
• Sobres i carpetes 
• Fitxes diverses 
• Impresos: diplomes, etiquetes, tríptics 

5.4.2. Laboratori Fotocartogràfic 

La producció general del Laboratori Fotocartogràfic durant l'any 1989 ha estat similar 
a la de l'any anterior. Les tasques són les habituals que s'han anat realitzant durant els 
darrers anys i que es classifiquen igualment en diferents apartats segons la procedència 
de les comandes, tant les internes, referents a les publicacions cartogràfiques i bibliogrà
fiques, a Vols i especialment a Fotogrametria Analítica i Ortofotogrametria, com les ex
ternes efectuades a través de Distribució Cartogràfica i Vendes de l'ICC. 

Fotogrametria Analítica i Ortofotogrametria 
La quasi totalitat de la producció interna es basa principalment en aquestes dues àrees. 
Ambues requereixen un control molt acurat , ja que cal obtenir parells d'una gran qualitat 
fotogràfica per tal que la resolució de la imatge sigui la màxima, amb unes densitats ple
nament controlades com a resposta a les estrictes exigències dels aparells, siguin analítics, 
analògics o Gestalt, a les quals van destinades. Aquest sistema comporta un control de 
qualitat exhaustiu, la qual cosa requereix una màxima atenció per part del personal tant 
en el seu treball individual com en el manteniment constant de la maquinària per obtenir 
uns paràmetres de qualitat òptims. 

Vols 
En el processament de fotografia aèria, continuem en el mateix camí de la investigació 
des que vàrem començar el1984, es continuen mantenint estrictament tots els paràmetres, 
per tal què la qualitat final sigui la desitjada. 
La Secció de Vols requereix, principalment, dos tipus de feines: 
Per una banda el control, programació i processat de rotlles de fotografia aèria i per altra 
banda el positivat en paper fotogràfic i pel·lícula de tots el rotlles revelats. 

Distribució Cartogràfica i Vendes 
La producció fotogràfica per a Distribució Cartogràfica i Vendes és molt variada. També 
és una de les àrees a les quals el Laboratori dedica més atenció, car les comandes es lliuren 
diàriament. Això ens obliga a tenir-ne una cura constant. 117 
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La seva principal dificultat radica no tan sols en el gran i variat nombre de formats, sinó 
en la diversa procedència dels negatius aeris, la qual cosa exigeix una especial atenció dels 
fotògrafs en I~ programació per tal d'igualar les qualitats fotogràfiques lliurades. 

Cal destacar també la incorporació de personal procedent de contractació i de reciclatge, 
així com, en règim de pràctiques, procedent de les Escoles Professionals Salesianes de 
Sarrià. 

Llista de publicacions 1989 

Publicacions Bibliogràfiques 
• Coberta del Mapa geològic de Catalunya E 1:250 000 
• Revista Catalana de Geografia núm. 9 
• Revista Catalana de Geografia núm. 1 O 
• Full Informatiu Cartoteca núm. 3 
• Butlletí hidrogeològic, núm. 1 
• Memòria 1988 
• Calendari 1990. Illes de la Mediterrània 

Publicacions Cartogràfiques 
• Mapa geològic de Catalunya E 1:250 000 
• Mapa aeromagnètic de Catalunya E 1:250 000 
• Mapa d'imatge satel·lit de Catalunya E 1:250 000 
• Mapa comarcal i judicial de Catalunya 1989. E 1:500 000 
• Mapa de Centres Sanitaris de Catalunya 1989. E 1:500 000 
• Mapa comarcal de Catalunya 1989. E 1:500 000 
• Mapa de base municipal i comarcal de Catalunya 1989. 1:500 000 
• Mapa de base municipal i comarcal de Catalunya E 1:500 000 1989. Distribució dels 

fulls MTN E 1 :50 000 
• Mapa de base municipal i comarcal de Catalunya E 1:500 000 1989. Distribució dels 

fulls MTN E 1:25 000 
• Mapa de base municipal i comarcal de Catalunya E 1:500 000 1989. Distrib~ció dels 

fulls Ortofotomapa E 1:25 000 
• Mapa de base municipal i comarcal de Catalunya E 1: 1 000 000 1989. Distribució dels 

fulls MTN E 1:10 000 
• Mapa de base municipal i comarcal de Catalunya E 1:1 000 000 1989. Distribució dels 

fulls Ortofotomapa E 1:10 000 
• Mapa de base municipal i comarcal de Catalunya E 1:500 000 1989. Distribució dels 

fulls MTN E 1:5 000 
• Mapa de base municipal i comarcal de Catalunya E 1:500 000 1989. Distribució dels 

fulls Ortofotomapa E 1:5 000 
• Ortofotomapa de Catalunya E 1:50 000 SPOT-1 363 Manresa 
• Ortofotomapa de Catalunya E 1:50 000 SPOT-1 364 La Garriga 
• Ortofotomapa de Catalunya E 1:50 000 SPOT-1 448 El Prat de Llobregat 
• Ortofotomapa de Catalunya E 1:50 000 SPOT-1420 l'Hospitalet de Llobregat 
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• Mapa comarcal E 1:100 000 (mapa planimètric de les comarques de muntanya): 10 fulls 
• Mapa comarcal E 1:100 000 (mapa planimètric i altimètric de les comarques de mun-

tanya): 10 fulls _ 
• Mapa comarcal de Catalunya E 1:500 000 (Departament de Presidència) 
• Mapes guia de l'Ortofotomapa de Catalunya E 1: 50 000 SPOT-1 ( 421-392-447-364-363-

448-391-444-471-497-498-496-470-443-415-387-416-522-547-327 -328-289-290-252) 
• Fulls de distribució de l'Ortofotomapa de Catalunya E 1:5 000 ( 294-331-332-328-

470-443-359-496) 
• Actualització Xarxa Viària 1:250 000 
• Actualització Xarxa de Ferrocarrils 1:250 000 
• Retoc de les ortos E 1:5 000 35811-4, 360 3-4,521 3-4 

Total: 

ANY 

- Contactes paper 
- Contactes pel-lícula 
- Contactes peHícula Gestalt 
- Contranegatius 
- Ampliacions paper 
-Ampliacions pel·Ücula mat 
- Ampliacions reduccions càmera 
- Contactes paper Orto 1:5 000 
- Contactes pel-lícula Orto 1:5 000 
- Contactes mat Orto 1 :5 000 
- Contactes paper Orto 1:25 000 
-Contactes paper imatge satèl·lit 
- Contactes pel-lícula imatge satèHit 
- Contactes ploma 
- Rotlles de fotografia aèria 
- Proves color 
-Altres 

5.4.3. Gestió de Cartografies Bàsiques 

1989 

40062 
6 075 
1 749 

80 
2 991 

117 
161 

6 989 
1 727 

862 
22 
69 
31 

381 
86 

583 
733 

1988 

34 037 
8 140 

3 077 
200 

2 769 

925 

147 
293 

Dins el Negociat de Gestió de Cartografies Bàsiques es porten a terme tasques de les 
àrees següents: 
- Anàlisi i situació geotoponímica de cartografia bàsica i temàtica 
- Disseny cartogràfic 
-Arxiu 
- Delimitació territorial de Catalunya 119 
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Durant aquest any s'ha dotat el Negociat d'un equip informàtic per dur a terme les tasques 

de cartografia bàsica i temàtica a gran escala i de delimitació territorial. Aquest equip consta 

de: Mac SE/30, Mac li x monitor 19" i impressora Mac P3400 PS, Scanner Ricoh IS-400, 

dues plaques de procés de la imatge Discorp, dos monitors d'alta resolució Microterm, dos 

discs òptics Storage Dimensions, dos PC AT (IBM) i una impressora PC Fujitsu 1700 RX. 
Donat el volum de feina s'han incorporat dues persones. També s'ha signat en conveni 

amb el Departament de Geografia Humana de la Universitat de Barcelona, per poder 

tenir dos becaris, en règim de pràctiques. 

5.4.3.1. Anàlisi Geotoponímica 
Les diferents àrees han continuat treballant en els processos cartogràfics que s'iniciaren 

en anys anteriors i, d'altra banda, s'han iniciat nous processos, s'han elaborat nous pro

jectes cartogràfics i s'han realitzat diverses actualitzacions. 



Escala 1 :2 150 000 

20 20 40 
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D Publicats els anys1985 i 1986 

D Publicats l'any1987 

Q Publicats l'any1988 

- Publicats l'any1989 

- Fase de treball 
(anàlisi geotoponímica i fotomecànica) 

60km 

L'estat dels documents cartogràfics que s'han treballat durant aquest any, a nivell 

d'aquests processos és el següent: 

- Processos cartogràfics iniciats en anys anteriors: 
• Ortofotomapa de Catalunya E 1:5 000: 796 fulls publicats el1989 i 228 fulls en pro

cés de realització. 
• Ortofotomapa de Catalunya E 1:50 000: 35 fulls publicats el1989 i 3 fulls en procés 

de realització. 
• Mapa geològic de Catalunya E 1:250 000: publicat el1989. 
• Mapa aeromagnètic de Catalunya E 1:250 000: publicat el1989. 
• Mapa comarcal de Catalunya E 1:50 000: 1 full (Vallès Oriental) .en fase d'impressió i 

4 fulls (Maresme, Baix Llobregat, Barcelonès i Vallès Occidental) en procés de realització. 

• Atlas climàtic de Catalunya E 1:500 000: en procés de realització. 121 
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Mapa d'estats de I'Ortofotomapa de Catalunya 1:50 000 31-12-1989 

- Processos cartogràfics iniciats l'any 1989: 

D Publicats els anys1987-1988 

Publicats l'any1989 

- Fase de treball 
{anàlisi geotoponímica i fotomecànica) 

Escala 1:2 150 000 

• Mapa turístic comarcal (Departament de Turisme): realitzada la comarca del Bar
celonès E l :200 000 i es troben en procés de realització les de l'Alt 'Empordà 
E 1:400 000, el Baix Empordà E 1:250 000 i la Selva E 1:300 000. 

• Mapa comarcal de Catalunya E 1:500 000, 1990: en procés de realització. 
• Mapa comarcal de Catalunya E 1:250 000: en procés de realització. 
• Mapa de Risc d'Incendi Forestal de Catalunya E 1:250 000: en procés de realització 
• Mapa hidrogeològic de Catalunya E 1:250 000: en procés de realització. 
• Mapa de la xarxa meteorològica de Catalunya E 1:250 000: en procés de realització. 

- Altres documents cartogràfics: 
• Mapa d'imatge satèl.lit de Catalunya E 1:250 000: publicat el1989. 
• Mapa de base municipal i comarcal-1988- de Catalunya E 1:1 000 000:8 fulls pu

blicats el1989. 
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• Mapa de base municipal i comarcal-1988- de Catalunya E 1 :500 000: 8 fulls pu-

blicats el1989. _ 

• Ortofotomapa E 1:50 000 de Villa Carlos Paz (Argentina): publicat el1989. 

• Mapa comarcal E 1:100 000 (Direcció General de Planificació i Acció Territorial): 

1 O fulls publicats el1989 (Alta Ribagorça, Alt Urgell, Berguedà, Cerdanya, Garrotxa, 

Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès, Solsonès i Val d'Aran). Mapa planimètric. 

• Mapa comarcal E 1:100 000 (Direcció General de Planificació i Acció Territorial): 

1 O fulls publicats el1989 (Alta Ribagorça, Alt Urgell, Berguedà, Cerdanya, Garrotxa, 

Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès, Solsonès i Val d'Aran) . Mapa topogràfic. 

• Mapes comarcals de Catalunya (Departament d'Ensenyament): 41 comarques re

alitzades el1989. 
• Mapa comarcal de Çatalunya E 1:500 000 (Departament de Presidència): publicat 

el1989. 
• Mapa de Centres Sanitaris -Catalunya 1989. E 1:500 000 (Departament de Sanitat): 

publicat el1989. 
• Mapa comarcal i judicial de Catalunya 1989. E 1:500 000 (Departament de Justícia): 

publicat el1989. 

També s'ha treballat en l'actualització de les vies de comunicació (xarxa de carreteres) 

i s'està treballant en l'actualització planimètrica, mitjançant l'Ortofotomapa E 1:50 000, 

per als mapes turístics comarcals. 

Ortofotomapa de Catalunya E 1:5 000 

Núm. Títol Núm. total Núm. Ortofotomapes 

full full ortofotomapes ortofotomapes en fase de treball 

MTN MTN publicats l'any 1989 el31-12-1989 

293 Berga 96 74 

294 Manlleu 96 65 4 

328 Artesa de Segre 96 24 18 

331 Puig-reig 96 95 

332 Vic 96 85 

333 Santa Coloma 
de Farners 96 79 

334 Girona 96 23 

359 Balaguer 96 10 

360 Agramunt 96 8 

362 Calaf 96 15 3 

363 Manresa 96 1 

364 la Garriga 96 75 

365 Blanes 96 82 1 

388 Lleida 96 4 1 

389 Tàrrega 96 1 

391 Igualada 96 2 1 
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Núm. Títol Núm. total Núm. Ortofotomapes 
full full ortofotomapes ortofotomapes en fase de treball 

MTN MTN publicats l'any 1989 el31-12-1989 

392 Sabadell 96 1 2 
393 Mataró 95 8 1 
394 Calella 44 19 
415 Mequinensa 43 1 
416 Maials 96 3 1 
420 l'Hospitalet 

de Llobregat 96 20 
421 Barcelona 36 5 
443 Favara 

de Matarranya 44 36 
444 Flix 96 57 19 
448 el Prat de Llobregat 48 10 
470 Gandesa 80 75 
496 Horta de SantJoan 69 61 
521 Beseit 79 33 
547 Alcanar 59 1 

Total aproximat de fulls 1:5 000 de Catalup.ya: 6 345 

Fulls publicats l'any 1989: 
- Total de fulls publicats durant l'any 1989: 796 
- Percentatge de fulls publicats durant l'any 1989,respecte el total de la sèrie: 12,54% 

Fulls en fase de realització (31-12-1989): 
- Total de fulls treballats durant l'any 1989: 228 
- Percentatge de fulls treballats sobre el total de la sèrie: 3,59% 

Fulls publicats (31-12-1989): 
- Total de fulls publicats: 3 043 
- Percentatge de fulls publicats respecte el total de la sèrie: 47,96% 

Ortofotomapa de Catalunya E 1:50 000 SPOT-1 

Total de fulls 1: 50 000 de Catalunya: 85 

Fulls publicats l'any 1989: 
- Total de fulls publicats durant l'any 1989: 35 

124 - Percentatge de fulls publicats durant l'any 1989, respecte el total de la sèrie: 41,18% 
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Fulls en fase de realització (31-12-89): 
- Total de fulls treballats durant l'any 1989: 3 
- Percentatge de fulls treballats sobre el total de la sèrie: 3,53% 

Fulls publicats (31-12-89): 
- Total de fulls publicats: 39 
- Percentatge de fulls publicats respecte el total de la sèrie: 45,88% 

5.4.3.2. Disseny Cartogràfic 
El Negociat de Gestió de Cartografies Bàsiques ha continuat desenvolupant l'à:rea de 
disseny cartogràfic. En concret, s'ha treballat en la realització de les maquetes dels do
cuments cartogràfics següents: 

- Ortofotomapa de Catalunya E 1:50 000 SPOT-1. 
- Mapa comarcal de Catalunya E 1:50 000. 
- Ortofotomapa E 1:50 000 de Villa Carles Paz (Argentina). 
- Mapes comarcals de Muntanya E 1:100 000 (Direcció General de Planificació i Acció 

Territorial ). 
- Mapes comarcals de Catalunya (Departament d'Ensenyament). 
- Mapa comarcal de Catalunya E 1:500 000 (Departament de Presidència). 
- Mapa de Centres Sanitaris -Catalunya 1989. E 1:500 000 (Departament de Sanitat). 
- Mapa comarcal i judicial de Catalunya 1989. E 1:500 000 (Departament de Justícia). 
- Mapa turístic comarcal E 1:200 000 del Barcelonès (Departament de Turisme). 
- Mapa turístic comarcal E 1:400 000 de l'Alt Empordà (Departament de Turisme). 
- Mapa turístic comarcal E 1:250 000 del Baix Empordà (Departame,nt de Turisme). 
- Mapa turístic comarcal E 1:300 000 de la Selva (Departament de Turisme). 
- Mapa comarcal de Catalunya E 1:500 000, 1990. 
- Mapa comarcal de Catalunya E 1:250 000. 
- Mapa de Risc d'Incendi Forestal de Catalunya E 1:250 000. 
- Mapa hidrogeològic de Catalunya E 1:250 000. 

També s'han actualitzat les bases dels mapes guies dels ortofotomapes a escala 1:5 000 
i 1:50 000 que s'han realitzat durant aquest any. 

5.4.3.3. Arxiu 
El Negociat de Gestió de Cartografies Bàsiques ha continuat amb les tasques d'arxiu 
de tota la documentació cartogràfica que es realitza a l'ICC. S'ha acabat el programa in
formàtic d'arxiu que té les funcions de gestió i de consulta. 

5.4.3.4. Delimitació municipal de Catalunya 
Durant l'any 1989 s'ha iniciat el compliment dels convenis signats amb l'Instituta Geo
grdfico Nacional de Madrid (9 de maig de 1988) i amb la Direcció General d' Adminis
tració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya (19 de maig 
de 1988). Aquest és un projecte plurianyal, que pretén recuperar en diverses fases tota 
la documentació referent a la delimitació de les entitats locals territorials de Catalunya. 125 
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Mapa d'estats dels municipis escanejats de les comarques de Tarragona 31·12-1989 

• Escanejats (169 municipis) 

O Revisats (11 municipis) 

O Manca d'informació (1 municipi) 

126 
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Els objectius a aconseguir en la primera fase en relació amb la delimitació territorial són: 
- La recuperació de la informació existent, és a dir, l'obtenció de la informació de les 

Actes de fitació de l'Instituta Geografico Nacional. 
- El manteniment i explotació d'aquesta informació. 
- Donar el suport tècnic necessari a la Direcció General d'Administració Local. 

Per a aconseguir-ho s'han traslladat a Madrid dues persones per tal d'escanejar la do
cumentació referent a la fase 1 (Actes de Delimitació Municipal i Quaderns de Camp). 
L'inici productiu d'aquesta fase, després de diversos processos de formació de personal 
i de selecció de documentació, es produí el maig d'enguany. A partir d'aquesta data s'ha 
realitzat la recuperació global d'informació de les comarques de Tarragona, corresponents 

a la fase 1. 

La tasca realitzada fins al 31 de desembre de 1989 és la següent: 

Total de municipis de Catalunya 
Total de municipis de les comarques de Tarragona 
Municipis escanejats 
Municipis revisats 
Municipis dels quals manca informació 
Percentatge de municipis escanejats sobre el total de Catalunya 

Total de pàgines d'Actes es canejades 
Total de pàgines de Quaderns escanejats 
Total de pàgines escanejades 

* Més cinc annexions de municipis 

940 
181 
169~· 

11 
1 

17,98% 

4456 
5 809 

10 265 

D 'altra banda, s'ha complimentat, a petició dels ajuntaments de Maldà i Sant Martí de 
Maldà, l'operació de reconeixement de la línia de terme, amb la senyalització i fixació 
de les fites comunes als dos termes. 

5.4.4. Cartografia Territorial i Temàtica 

Dins de la Secció de Cartografia Territorial i Temàtica es porten a terme tasques rela

cionades amb les tres àrees de treball següents: 
- Toponímia. 
- Inventari Cartogràfic de Catalunya. 
- Publicacions. 

Un tret fonamental, en relació a la dotació de personal, ha estat la signatura d'un conveni 
amb el Departament de Geografia Humana de la Universitat de Barcelona per a la re
alització de treballs cartogràfics, fet que ha permès disposar de dos becaris en règim de 

pràctiques a partir d'octubre. 127 
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Mapa d'estats del recull de toponímia 31-12-1989 

D Recull de camp 

D Recull de camp i revisió 

O Recull de camp, revisió i informatització 

Escala 1:2 150 000 

5.4.4.1. Toponímia 
Les tasques de toponímia i de correcció de textos en general es classifiquen en dos grups: 

a) Correcció, traducció i revisió de textos, relacions de topònims, proves d'impremta, 
procedents de diverses unitats de l'ICC i també d'altres departaments de la Generalitat 
de Catalunya i d'encàrrecs de particulars. 
- Correcció de textos. Dels textos que s'han corregit cal destacar els corresponents a: 

• Revista Catalana de Geografia: Full Informatiu núm. 1, fitxes bibliogràfiques, 
informacions, peus de fotografia, resums, anuncis, presentacions, etc. 

• Full Informatiu núm. 3 de la Secció de la Cartoteca de Catalunya. 
• Opuscles sobre els cursos impartits a l'Escola de Fotogrametria de l'ICC. 
• Díptic de Catalunya, un país miHenari. 
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• Publicacions bibliogràfiqu~s diverses. Cal destacar la revisió de textos diversos 
de les següents publicacions: Atlas d'Andorra, Memòria de l'ICC 1988, Butlletí 
sismològic 1988, Catàleg de Vols li 1990, Cartografia de Catalunya i dels Països 
Catalans. -

• Publicacions cartogràfiques diverses. Cal destacar la revisió de textos diversos 
corresponents als següents documents cartogràfics: Ortofotomapa de Catalunya 
E 1 :50 000 SPOT-1, Mapa geològic de Catalunya E 1 :250 000, Mapa comarcal 
i judicial de Catalunya E 1:500 000, Mapa aero magnètic de Catalunya E 
1:250 000, Mapa topogràfic de Catalunya E 1:5 000 (llegenda), Mapa de Roussel, 
textos del tríptic i del llibre corresponent al curs de doctorat sobre Història de 
la Cartografia organitzat per l'ICC i la UAB. 

• Altres: Calendari 1990, anuncis, fitxes i impresos diversos. 

- Revisió de la toponímia que apareix a documents bibliogràfics i cartogràfics de tre
ball o per a ser publicats. Cal destacar: 
• Mapa turístic comarcal. Comarques del Barcelonès i de l'Alt Empordà. 
• Mapa general turístic dels Pirineus E 1:400 000. 
• Ortofotomapa E 1:50 000 de Villa Carlos Paz (Argentina). 
• Ortofotomapa de Catalunya E 1:50 000 SPOT-1 . 
• Mapa topogràfic de Catalunya E 1:5 000. 
• Mapa escolar de Catalunya. 
• Esfera terrestre de l'editorial Pla Dalmau. 
• Butlletí sismològic 1989. 
• Nom de les estacions de la Renfe. 
• Nom dels vèrtexs geodèsics de la província de Girona. 
• Atlas d'Andorra. 
• Mapa topogràfic de Catalunya E 1:250 000. 

b) Creació de bases de dades toponímiques. Cal destacar els següents projectes: 
- Ortofotomapa de Catalunya E 1:5 000. S'ha treballat en el recull de camp de to

ponímia, la seva revisió i la posterior informatització. Els fulls en què s'ha treballat 
al llarg de l'any són els que es relacionen a les taules següents. L'estat en què es tro
bava cada fase de treball en data 31 de desembre de 1989 és la que es reflecteix en 
el mapa d'estats. 

Recull de camp: 

Bloc Ortofotomapes 

295 67 
296 47 
328 88 
445 48 
472 6 

Total 256 
129 
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Revisió 

Bloc Ortofotomapes 

293 96 
294 96 
295 4 
327 72 . 
328 15 
329 48 
332 72 
470 77 
471 44 

Total 524 

Informatització 

Bloc Ortofotomapes 

293 96 
294 96 
295 4 
327 72 
328 15 
329 48 
332 96 
333 96 
444 48 
470 77 
471 44 

Total 692 

En relació amb aquest projecte, a més, s'han dut a terme les tasques de gestió, orga
nització i arxiu del material. També s'ha realitzat la informatització de l'estat de la 
toponímia per a la realització del mapa d'estats. 

- MTN E 1:25 000. S'ha treballat en els fulls següents: 

444-III 
290-I 
290-II 
290-III 

Flix 
Guàrdia de Tremp 
Isona 
Llimiana 

290-IV 
417-I 
417-II 

Sant Salvador de Toló 
Cervià de les Garrigues 
l'Espluga Calba 
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Durant l'any 1989 s'ha tramès a l'IGN la informació finalitzada dels quatre fulls cor
responents al bloc 444 i dels quatre del bloc 290. 

Així mateix, s'ha realitzat la informatització de la toponímia corresponent a 78 fulls 
E 1:25 000. 

- Projecte Girona E 1:50 000. Selecció i situació de la toponímia de 22 fulls. Revisió 
de la toponímia ja digitalitzada dels 24 fulls del projecte. 

- Mapa topogràfic de Catalunya E 1:5 000. S'ha seleccionat i situat la toponímia cor
responent als fulls següents: 

Bloc Fulls 

220 20 
258 21 
294 3 
295 4 
296 20 
333 10 
334 8 
363 2 
364 29 
365 48 
392 9 
393 62 
394 29 
415 4 
416 17 
420 38 

421 22 

444 12 

446 1 
448 22 
470 2 

496 9 

522 4 

Total 396 

- Projecte Cervelló-Corbera-Vallirana. Cartografia urbana E 1:1 000. Selecció i si-

tuació de la toponímia de 60 fulls. 131 
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Mapa d'estats de l'Inventari Cartogràfic de Catalunya 31-12-1989 

F a n e e 

Escala 1:2 150 000 
O Tractament de dades 
EE] Edició 

- Publicat 

5.4.4.2. Inventari Cartogràfic de Catalunya 
L'Inventari Cartogràfic de Catalunya es publica fraccionat en 43 volums, tots ells amb 
informació comarcal, llevat del primer, que conté una extensa explicació metodològica, 
i el darrer, constituït per dades generals. El contingut de l'obra es basa en la informació 
recollida els anys 1986 i 1987, essencialment. 

Les tasques dutes a terme durant l'any 1989, corresponen a fases d'edició i impressió. 

La recerca de dades i la informatització quedaren acabades durant l'exercici del1988. 
A part de les tasques relatives als volums comarcals, cal tenir present que s'acabà de re
dactar el volum d'Introducció Metodològica. Especificat per fases i volums, s'ha realitzat 
el següent: 
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a) Edició: 
Dins d'aquesta fase cal diferenciar entre l'elaboració de galerades, de proves compa
ginades i de pel·lícules. 
Pel que fa a galerades, s'han realitzat les corresponents al volum d'Introducció Me
todològica i al volum de les comarques de la Val d'Aran i Pallars Jussà. És en el mun
tatge i en l'elaboració de pel·lícules en allò que més s'ha treballat, comprenent els 
volums de les comarques de l'Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Selva, Solsonès, 
Alt Urgell, Pallars Sobirà, Val d'Aran i Pallars Jussà. 

b) Publicació: 
Durant l'any 1989 han estat publicats cinc volums comarcals: Alt Empordà, Baix Em
pordà, Garrotxa, Selva i Solsonès. Amb aquests, i amb data 31 de desembre de 1989, 
són 18 els volums publicats de l'Inventari Cartogràfic de Catalunya. 

5.4.4.3. Publicacions 
S'ha treballat en la preparació i la redacció de les publicacions bibliogràfiques de l'ICC, 
ja editades o en fase de realització. Cal destacar el treball realitzat en les següents pu
blicacions: 
- Preparació del Catàleg de Publicacions de l'ICC. 
- Preparació del Catàleg de Vols II 1990. 
- Revista Catalana de Geografia. 
-Memòria 1988 de l'ICC. 
- Informació de l'ICC per a la Memòria del DPTOP 1988. 
- Informació de l'ICC per al llibre Acció de Govern 1988. 
- Publicitat de l'ICC (targes de contacte. RA). 
- Atlas climàtic de Catalunya. Preparació dels textos que hi han de figurar. 

133 
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Publicacions cartogràfiques: 
- Mapa general turístic dels Pirineus E 1:400 000. S'ha realitzat la compilació de la in

formació i s'ha participat en les reunions de treball per a l'organització de les fases 
de realització de cara a la publicació d'aquest mapa. 

Finalment, cal fer esment d'altres tasques diverses en què s'ha col-laborat.S'han de des
tacar les següents: 
- S'ha treballat en la codificació de totes les publicacions bibliogràfiques i cartogràfiques 

de l'ICC de cara a l'establiment de la codificació de barres i de cara al catàleg de pu
blicacions. 

- Assistència a congressos i conferències: 
• Sistemes d'Informació Geogràfica. Tutorial on Geographical Information Systems, 

pel Prof. Rhind, celebrada a l'ETS d'Enginyers Industrials, Barcelona10-2-1989. 
• XIV Conferència Cartogràfica Internacional, celebrada a Budapest entre els dies 

17 i 24 d'agost de 1989. 
- Redacció de textos de convenis i tràmits relacionats amb aquests convenis. 
- Assistència a reunions de treball: Servei de Formació i Suport Idiomàtic, Mapa general 

turístic dels Pirineus E 1:400 000, Publicacions de la Generalitat. 
- Límits municipals. Col-laboració en els treballs de delimitació entre els municipis de 

Maldà i Sant Martí de Maldà. 
- Atenció a consultes diverses. 
- Informes diversos. 
- Disseny d'una fitxa per a l'automatització de la realització de publicacions de l'ICC. 

5.4.5. Revista Catalana de Geografia 

Al llarg de l'any 1989la Revista Catalana de Geografia ha publicat els números 9 i 10 
corresponents als mesos de juny i octubre, respectivament. 

Els articles que formen cada número estan centrats entorn d'un tema comú, tot i man
tenint la tradicional i volguda diversitat que caracteritza la Revista. 

El número 9 gira gairebé tot entorn de la Geografia dels transports. S'obre amb unes 
Visions Geogràfiques sobre l'arxipèlag de les Maldives, escrites per Lluís Mallart. L'article 
supera la visió turística d'aquest arxipèlag paradisíac per incidir en els problemes de co
municació i control del territori que la configuració especial en atol·lons origina. És, 
doncs, una introducció al tema de les comunicacions i dels transports. 

La secció de Geografia inclou tres articles que tracten el tema dels transports a escales 
diferents. De primer, l'enginyer Albert Serratosa analitza el Mapa del trànsit viari d'Eu
ropa publicat per l'Institut Cartogràfic de Catalunya l' àny 1988, i exposa les seves idees 
sobre la solució dels problemes del trànsit a escala europea. Seguidament, el també en-

134 ginyer Luis Lago presenta el Pla de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, amb una 
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perspectiva històrica, un gran detall metodològic i amb la informació sobre les realit
zacions posteriors al Pla, tant de la Generalitat com del MOPU. Finalment, la sociòloga 
Rosa Junyent i el geògraf Rafael Giménez analitzen els problemes del transport urbà 
a escala metropolitana a partir dels çasos concrets de Barcelona, París i Milà. 

La secció de Cartografia presenta l'estudi de la geògrafa Esther Martínez sobre la re
presentació de les vies de comunicació en la cartografia espanyola de la segona meitat 
del segle XIX i els primers decennis del segle XX. 

La secció de Ciències de la Terra ofereix un article general del botànic Josep Maria Ni
not sobre la fitotopografia com a base per a una interpretació científica del paisatge 
vegetal. 

Com sempre, la Revista es clou amb la informació sobre les reunions científiques ce
lebrades o per celebrar i el comentari bibliogràfic en aquest cas sobre quatre manuals 
de Geografia dels transports. 135 
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El número 10 de la Revista tancà l'any 1989. És quasi monogràficament dedicat a la Geo
grafia comercial. La distribució i el consum són avui les activitats econòmiques decisives 
que abasten la major part de la població activa, i arraconen dia a dia les activitats pro
ductives, que tradicionalment havien dominat l'economia mundial. La Geografia ha es
tudiat de fa temps aquestes activitats econòmiques i aquest número pretén de recollir 
alguns dels darrers estudis que se n'han fet. 

Les Visions Geogràfiques són dedicades a una presentació general de la Geografia co
mercial, així com a l'evolució de les formes del comerç i a una presentació dels nous 
mètodes de recerca. L'article és del doctor Carles Carreras, responsable del grup d'es
tudis comercials urbans de la Universitat de Barcelona. A continuació, el geògraf brità
nic Peter Larkham, de la Universitat de Birmingham, presenta un article que estudia 
l'evolució de les formes constructives dels edificis de les grans superfícies comercials, 
exemplificat en el cas d'una companyia concreta d'hipermercats. Seguidament, apa
reixen dos articles de membres del grup d'estudis comercials urbans de la Universitat 
de Barcelona. 

El primer, de Jordi Domingo, analitza el comerç a la República de San Marino, a partir 
del buidatge del cens comercial, tot valorant les possibilitats d'aquesta font d'infor
mació. 

En segon lloc, Núria U.zaro presenta una anàlisi completa de la legislació comercial vi
gent a Catalunya, i en valora les implicacions positives i negatives en l'evolució del comerç 
català. 

En la secció de Cartografia, en Benjamí Sabiron publica un article sobre el llenguatge 
cartogràfic, on tracta dels aspectes artístics, semiòtics i filosòfics que intervenen en la 
comunicació entre el mapa i el lector. 

Finalment, la secció de Ciències de la Terra publica un article d'un grup de llicenciats 
en Geografia sobre els noms dels vents a Catalunya. Es tracta de l'anàlisi de les respostes 
a una enquesta sobre aquest tema que la Revista publicà en el seu número S i que aporta 
una informació nova i valuosa per al coneixement del territori i la cultura catalans. 

Com és habitual, la Revista es tanca amb les seccions d'informació de publicacions i d'es
deveniments en l'àmbit de la Geografia, i amb la presentació crítica de quatre llibres sobre 
estudis comercials fets a Catalunya. 

Com ja va essent habitua~ la publicitat ha estat present en aquests números de la Revista. 
Amb set anuncis al número 9 i vuit al número 1 O. 

La Revista Catalana de Geografia té una tirada de 3 000 exemplars. Aquests es distri
bueixen per 234 llibreries de Catalunya, aproximadament en 400 quioscs de la província 
de Barcelona i a la botiga de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. A més, després de les 
altes i baixes experimentades al llarg de l'any, compta amb la quantitat de 366 subscriptors, 
i participa en un intercanvi amb 83 revistes d'arreu del món. 
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5.5. Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa 

5.5.1. Manteniment de Sistemes 

En els treballs encomanats al Negociat de Manteniment de Sistemes podem diferenciar 
dos grups de tasques: 
- Un primer grup, on situaríem els treballs pròpiament de manteniment de les instal-la

cions de les diverses dependències de l'ICC. 
- Un segon grup amb el que identificaríem els treballs nous d'instal-lació o de remo

delació, ja siguin fets pel personal de l'ICC, o bé subcontractant les feines a empreses 
i/o personal aliens. 

- En el primer grup i durant l'exercici de l'any 1989, s'han fet els manteniments pre
ventius de 8 màquines de fred dedicades al condicionament de la temperatura ideal 
de treball de les dependències on hi ha instaHats un seguit d'aparells destinats a la pro
ducció que necessiten una temperatura constant. 
A partir de Setmana Santa el nombre de màquines es va incrementar i es van canviar 
les que no complien una sèrie de condicions per les necessitats nostres, quedant un 
total de 12 màquines entre consoles de fred i bombes de calor i 15 màquines més des
tinades a temperatura de confort, més 12 consoles del tipus de finestra que es van mun
tar durant el mes de juny. 
Un dels motius del canvi de maquinària ha estat que cada sala necessita d'un tipus d'aire 
diferent, a part de repartir el factor risc de pana de les màquines d'aire, de forma que 
mai no es pugui quedar tot aturat. 
A més s'ha fet un seguiment de l'estat dels diversos sistemes de filtratge d'aire per a 
la refrigeració de les estacions gràfiques i de la CPU del Comtal. 
Totes aquestes feines, degudament programades amb una cadència de cada quinze dies, 
junt amb la revisió de tots els llums dels tres edificis de l'ICC cada quinze dies també, 
han ocupat el 60% de les hores de treball d'un operari. 
A més a més, en aquest grup de tasques podem incloure el repàs i la conservació de 
les línies (comunicació informàtica i telefònica, elèctrica i xar:xa d'aigua) i 276 inter
vencions puntuals sol· licitades pels Serveis per tal de resoldre els problemes i/o ano
malies de funcionament. 

- En el segon grup cal destacar la instal·lació d'un sistema de plataforma en el pati central 
de l'ICC, que ens ha permès guanyar quasi 245m2 entre dalt i baix. 
Això ens ha permès una gran reestructuració d'espais, fet que ha suposat: 
• 37 noves instaHacions elèctriques. 
• 32 trasllats i remodelacions de despatx. 
• 12 aparells d'aire condicionat de finestra. 
• 8 aparells d'aire condicionat de consola partida. 
• 40 línies de telèfon. 
• Ampliació de la xarxa de comunicació DECNET. 
• Obertura de tres portes amb la consegüent desviació de línies d'electricitat, telèfons 

i xarxes informàtiques. 
• Aixecaments de paret per aïllar dependències i confecció d'una escala metàHica. 137 
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Totes aquestes remodelacions i canvis de despatx han estat acompanyades de les cor

responents instaHacions (electricitat, més llum, telèfon, informàtica i repàs de pintures). 

A més, la reestructuració de les sales de producció, on hi ha instaHats els A7, A8 i B8, 

i amb la finalització del projecte DICRA, ha permès mitjançant la utilització de PC 

la desconnexió de la xarxa d'ordinadors principal i una major independència en els 

treballs de restitució. 
El fet d'eliminar les estacions gràfiques i amb la reestructuració abans esmentada ens 

ha permès l'aprofitament d'un espai en la sala d'urbana en el que s'hi ha fet un annex 

del Centre de Càlcul per als operadors, aconseguint un aïllament del soroll i de les 

baixes temperatures del Centre de Càlcul. 

Això ha permès també una modificació estructural en el sector de les IBM, fent cabre dos 

armaris de disc Fujitsu i obrint pas a l'entrada de maquinària per a una posterior expansió. 

En el pati central s'ha preparat una sala de plotting on s'han concentrat al màxim tots 

els plòters i se n'han instaHat de nous junt amb un nou Kongsberg, aconseguint un 

despatx aïllat de les baixes temperatures per als seus operadors. 

Amb la reestructuració dels A8 a la sala de Vials es va aconseguir espai per a un nou 

restituïdor de la casa Wtld, un AVIO MAP AMH i es va col·laborar en el seu muntatge. 

Finalment, en el capítol dels restituïdors, es va completar la instaHació dels B8 portant 

el de l'escola del carrer de Brusí. 

La instaHació d'una xarxa de comunicació AppelMac per a la majoria de les sales de 

la planta baixa i el laboratori, així com l'afegit d'un passadís a l'altell de l'oficina de 

vendes per a l'accés i aprofitament dels armaris alts, finalitzen les instaHacions fetes 

a l'edifici del carrer de Balmes. 

Quant a l'edifici del carrer de Brusí, amb l'acabament de l'hangar a l'Aeroport de Bar

celona amb una planta destinada a oficines i una altra a magatzem i taller per a les re

paracions dels avions i el garatge i el posterior trasllat del personal del Negociat de 

Vols, va quedar lliure la planta quarta, que s'ha destinat a l'ampliació de les instal·lacions 

del Negociat de Docència Cartogràfica, muntant-hi dos estereoscopis i dos estèreo

restituïdors per a l'ensenyament escolar i un restituïdor A8 per a pràctiques. 

Tanmateix, s'han aprofitat els aparells d'aire condicionat, provinents dels canvis a l'edi

fici de Balmes, per a dotar d'aire condicionat fred i calent algunes dependències de 

l'edifici de Brusí. 

Per acabar, aprofitant els dies de vacances de Nadal es va desmuntar el Gerber, donat 

de baixa per obsolet, havent de desballestar la taula que, degut al seu pes, no es podia 

treure sencera per al seu aprofitament. 

5.5.2. Distribució Cartogràfica i Vendes 

a) Distribució 

Al llarg de l'any, hem abastit noves poblacions més enllà del Principat (València, Ala

cant, Pamplona, San Sebastian, Tolosa de Llenguadoc, ... ), paraHelament a la posada 

en distribució de nous documents cartogràfics d'interès generalitzat (Mapa d'imatge 

satèHit dels Pirineus E 1:400 000, Mapa de la Conca Mediterrània E 1:3 500 000). Tan

mateix, hem augmentat la nostra implantació a poblacions on el mercat així ho re-

138 queria (Sabadell, Tarragona, Cornellà, Vilanova, ... ) alhora que a d'altres indrets ha 



Mapa de la distribució de les llibreries 31-12-1989 
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I Llibreria 
• 2 Llibreries 

• 3-4 Llibreries 
• 5-6 Llibreries 
• > 7 Llibreries 

Estranger 

França (2) 
Holanda 
Rep. Fed. d'Alemanya 

calgut tancar amb el dipòsit de llibreries que - passat un temps prudencial- no han 
observat moviments significatius (l'Hospitalet, Terrassa, Cerdanyola, ... ). 

Localització geogràfica dels dipòsits i vendes 
A la fi del1989, s'abastien 338llibreries a 204 poblacions, repartides de la manera següent: 

46 a la ciutat de Barcelona 
~68 a 186 viles i ciutats arreu del Principat 

20 a 13 ciutats de la resta d'Espanya 
4 a l'estranger 

139 
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·o 

Import facturat per habitant (en pta.) 

F a n e e 
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Pel que fa a la facturació, en acabar l'any s'havien lliurat 424 factures a 253 punts de 
venda, arribant-se a una venda superior a la pesseta per habitant a 17 comarques, així 
com a la Ciutat de Barcelona i altres poblacions importants (Lleida, Tarragona, Vic, 
Tortosa, Figueres, ... ). 
L'avenç que aquestes xifres suposen és fruit del rodatge que els llibreters i nosaltres 
mateixos hem adquirit quant a la comercialització dels productes en venda; i com 
veurem a les taules que segueixen, varia segons l'àrea geogràfica o de quina publicació 
es tracti. 
En la taula següent s'expressen els imports facturats per comarca, així com el nombre 
de llibreries facturades i el quocient entre l'import facturat i els habitants de la co
marca. 
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Comarca Facturació Punts d~ venda· FactJhab 

Barcelonès 1 836 311 so 0,7S 
Segrià 277 96S 6 1,79 
Tarragonès 172 833 8 1,16 
Baix Ebre 147 610 s 2,17 
Montsià 139 692 8 2,76 
Vallès Occidental 117 S14 16 0,19 
Osona 112 446 8 1,01 
Gironès 107 93S 6 0,88 
Alt Empordà 103 918 9 1,22 
Vallès Oriental 91 949 14 0,40 
Maresme 91 632 6 . 0,34 
Ripollès 78 812 s 2,49 
Selva 77 8S9 11 0,8S 
Baix Llobregat 70 8S8 17 0,14 
Bages 64 036 11 0,43 
Baix Empordà 63 1S1 8 0,7S 
Baix Penedès 44 99S s 1,38 
Berguedà 44 22S s 1,09 
Ribera d'Ebre 40 817 4 1,73 
Baix Camp 38 06S s 0,31 
Anoia 34 727 3 0,44 
Alt Penedès 31 796 3 0,48 
Urgell 31 S03 3 1,0S 
Garraf 30 827 3 0,42 
Conca de Barberà 30426 2 1,66 
Solsonès 2719S 2 2,SS 
Pla d'Urgell 23 8S6 2 0,83 
Noguera 19 S6S 4 0,49 
Pallars Sobirà 18 S90 1 3,40 
Pallars Jussà 16 811 3 1,22 
Terra Alta 14 870 2 1,11 
Alt Urgell 14 47S 2 0,77 
Pla de l'Estany 12 320 1 O,S8 
Cerdanya 12140 1 1,00 
Garrotxa 7 838 2 0,17 
Alt Camp 7 296 2 0,21 
Priorat 1 S19 1 0,1S 
Val d'Aran 1013 1 0,17 
Segarra 1 013 1 0,06 

Resta d'Espanya 69 221 s 
Estranger 101 230 2 
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Com podem comprovar a la taula, les vendes oscil·len d'una manera considerable 

d'una comarca a l'altra, sobretot si ens atenem a la facturació per habitant i a l'import 

mitjà facturat a cada llibreria. S'observa una major rendibilitat a les comarques agrí

coles -si més no- més allunyades de Barcelona, com era previsible en la venda de car

tografia bàsica a escales mitjanes i petites. 
Així, al Baix Ebre les llibreries han facturat -de mitjana- 46 328 ptes, mentre que al 
Baix Llobregat la facturació mitjana ha estat de 4 168 ptes per llibreria. Un altre factor 

que s'endevina important a l'hora d'avaluar l'eficàcia dels punts de venda és l'existència 

de publicacions referents específicament a aquella comarca o àrea geogràfica; fona

mentalment és el cas de l'Ortofotomapa E 1:5 000. 

Magnitud dels dipòsits i venda a llibreries segons productes 

En acabar l'any, aquests eren els 20 productes o sèries dels quals n'hi havia més exem

plars en dipòsit en llibreries: 

Títol 

Fulls Ortofotomapa de Catalunya E 1:5 000 

Fulls Mapa de Catalunya d'imatge satèl·lit E 1:100 000 

Mapa topogràfic de Catalunya E 1 :250 000 

Revista Catalana de Geografia núm. 1 O 

Volums de l'Inventari Cartogràfic de Catalunya 

Mapa comarcal de Catalunya 1988 E 1:500 000 

Mapa de Catalunya d'imatge satèl·lit E 1:500 000 

Mapa geològic de Catalunya E 1:250 000 
Revista Catalana de Geografia núm. 9 

Mapa d'imatge satèHit dels Pirineus E 1:400 000 

Toponímia i cartografia. Assaig de sistematització 

Revista Catalana de Geografia núm. 8 

Llibre del Mapa topogràfic de Catalunya E 1:250 000 

Cartografia de Catalunya. Segles XVII i XVIII 

Estudi sobre la classificació de la cartografia 

Revista Catalana de Geografia núm. 7 

Fulls Ortofotomapa de Catalunya E1:50 000 (blanc i negre) 

Calendaris (anys 1987, 1988, 1989 i 1990) 

Revista Catalana de Geografia núm. 6 

Llibre del Mapa d'usos del sòl de Catalunya E 1:250 000 

Exemplars 

3 648 
2 406 
1 735 
1 716 
1 214 
1 032 

728 
607 
599 
544 
525 
498 
491 
425 
350 
284 
249 
210 
205 
201 
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Pel que fa a les vendes, aquests són els 20 productes o sèries que més s'han venut a 
les llibreries al llarg de l'any 1989: 

Títol Exemplars Valor aprox. 

Mapa topogràfic de Catalunya E 1:250 000 608 308 000 
Mapa comarcal de Catalunya E 1:500 000 596 224 000 
Mapa d'imatge satèl-lit dels Pirineus 473 532 000 
Mapa de Catalunya d'imatge satèl·lit E 1:100 000 455 324 000 
Fulls Ortofotomapa de Catalunya E 1:5 000 412 294 000 
Revista Catalana de Geografia 388 160 000 
Mapa de Catalunya d'imatge satèl-lit El:SOO 000 364 136 000 
Fulls Cartografia militar 288 34 000 
Llibre del Mapa topogràfic de Catalunya E 1:250 000 246 295 000 
Mapa de Catalunya d'imatge satèl-lit E 1:250 000 240 122 000 
Calend¡¡.ris (anys 1987, 1988, 1989, 1990) 141 397 000 
Fulls Àrea Metropolitana 125 21 000 
Mapa geològic de Catalunya E 1 :250 000 119 89 000 
Fulls Cartografia IGN 105 12 000 
Toponímia i cartografia. Assaig de sistematització 76 38 000 
Llibre del Mapa d'usos del sòl de Catalunya E 1:250 000 68 82 000 . 
Fulls del Mapa comarcal E 1:100 000 
(comarques de muntanya) 60 22 000 
Volums de l'Inventari Cartogràfic de Catalunya 53 40 000 
Cartografia de Catalunya. Segles XVII i XVIII 48 180 000 
Mapa de Catalunya en fals color E 1:450 000 45 36 000 

La revisió d'aquestes dues taules ens indica l'existència de publicacions més i menys 
comercials, segons les dades absolutes de distribució i de venda, i, sobretot, a partir 
de la comparació entre les posicions als dos rànkings de cada publicació. 
No obstant, també incideixen altres factors en les xifres de dipòsits i d'ítems facturats: 
una publicació "veterana" ha arribat a molts punts de venda (Toponímia i cartografia. 
Assaig de sistematització) i, àdhuc, es facturen publicacions venudes temps enrera, 
actualment fora de distribució (Mapa de Catalunya en fals color E 1:450 000). Per 
contra, publicacions aparegudes o posades en distribució al llarg de l'any, o exhaurides 
en el decurs d'aquest no reflecteixen en les taules llur tirada comercial (Mapa geològic 
de Catalunya E 1:250 000, Mapa d'imatge satèl·lit dels Pirineus E 1:400 000, Mapa 
de Catalunya d'imatge satèl-lit E 1:250 000). 

b) Ve;des a la llibreria de l'Institut 
Tot seguint la seva tònica habitual, la facturació per venda de material a la botiga de 
l'Institut ha crescut aquest any per damunt del10% respecte l'exercici anterior, im
portant un volum total de 29 672 408 pessetes. L'augment ha estat superior pel que 143 
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fa referència a les vendes al comptat, essent l'import total de 24 771 880 pessetes, men

tre que les vendes a crèdit han suposat 4 900 528 pessetes per a aquest exercici. 

El nombre de clients atesos s'ha estabilitzat (1 0 628 factures aquest any per 10 741 

l'any anterior), augmentant els mesos de gener, juny, juliol, octubre i desembre, i dis

minuint els altres sis hàbils. En general, però, l'anàlisi de l'estructura de vendes per 

mesos -es pot parlar cada any d'un primer semestre més efectiu que el segon- o per 

tipus de facturació (comptat/crèdit) comença a mostrar uns perfils força estables. 

En les taules següents s'expressen els trets qualitativament i quantitativament més des

tacables de les vendes a botiga, en percentatges sobre el total de la facturació de l'exercici. 

Percentatges de facturació segons tipus de client 

Comptat Crèdit Sèrie Z Total 

1. Particulars 48 37 

2. Empreses 32 4 25 

3. Centres d'ensenyament 6 23 8 
4. Generalitat 4 53 100 19 
5. Altres institucions 10 20 11 

Total 100 100 100 100 

Percentatges de facturació segons origen del producte 

1988 1989 

1. Producció pròpia, material d'arxiu 52 63 
2. Producció pròpia, material imprès 20 18 
3. Publicacions de la Generalitat 2 1 
4. Altres institucions 14 11 
5. Editorials privades 12 7 

Total 100 100 

Percentatges de facturació segons tipus de producte 

1988 1989 

1. Material fotogràfic 31 46 5 

2. Reproducció de plànols 29 17 
3. Cartografia impresa 33 33 
4. Publicacions bibliogràfiques 3 3 
5. Altres 4 1 

Total 100 100 
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Les tendències més destacables d'aquestes dades, vistes les d'exercicis anteriors, són, 
al nostre parer, les següents: 
- L'a~gment de les vendes de material d'arxiu propi (material fotogràfic i plànols 

topogràfics), possiblement degut a l'oferta d'un substanciós nombre de vols nous 
(1 :22 000 i nuclis urbans a 1:5 000) i nous fulls del plànol topogràfic 1:5 000 (Regió 
I, traçat del TGV, terres de l'Ebre). 

- L'augment de la importància relativa de les vendes a Generalitat i a centres d'en
senyament (bàsicament a centres universitaris), en detriment de les vendes a par
ticulars. 

Principals sèries cartogràfiques en venda 
- Cartografia de base de Catalunya: Ortofotomapa de Catalunya E 1:5 000, Orto

fotomapa de Catalunya E 1:25 000, Ortofotomapa de Catalunya E 1:50 000 
(SPOT), Mapa topogràfic de Catalunya E 1:2 000, Mapa topogràfic de Catalunya 
E 1:5 000 (inclou noves realitzacions de l'ICC), Mapa topogràfic de Catalunya 
E 1:10 000, Mapa Topogrdfico Nacional E 1:25 000 (IGNi SGE), Mapa Topogra
fico Nacional E 1:50 000 (IGNi SGE) i escales inferiors (SGE). 

- Cartografia de base d'altres àrees: 
Espanya: E 1:50 000 i escales inferiors (SGE i IGN) 
França: E 1:25 000 per a Catalunya Nord i escales inferiors per a la resta (IGN-F). 

- Imatge de satèl·lit: 
Mapa de Catalunya d'imatge satèl-lit E 1:100 000, Mapa de Catalunya d'imatge 
satèl·lit E 1:250 000, Mapa d'imatge satèl·lit dels Pirineus E 1:400 000, Mapa de Ca
talunya d'imatge satèl·lit E 1:500 000, Ortofotomapa de Catalunya E 1:50 000 
(SPOT, blanc i negre i color), imatges de França i de París. 

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

- Cartografia turística i de carreteres: 
Bartholomew, Cartographia, Firestone, Freytag + Berndt, Geoprojects, Gousha
Geocart, Hallwag, Hildebrand, Kümmerly + Frey, LAC, Michelin, Nacional Geo
graphic, Plaza-Janés, Publiplano, Ravenstein, Recta Folder, Telstar 

- Plànols urbans: 
Ajuntament de Barcelona, Almax, Bartholomew, Cartographia, Falk, Firestone, 
Gousha-Geocart, Hallwag, LAC, Michelin, Pamias, Porta i Roca, Publiplano, Recta 
Folder, Telstar 

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

- Cartografia temàtica: 
BNRG, CNRS, Comunitat Europea, Departament d'Agricultura, Edigol, Institut 
Cartogràfic de Catalunya (sèrie E 1:250 000 i altres), IGME, IGN, Ministerio de 
Agricultura, Mirador 

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

- Mapes en relleu: 
IGN (Espanya), IGN (França), Planimap, Vicens-Vives 145 
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e) 

- Guies urbanes i turístiques: 
Ajuntament de Barcelona, Altaïr, Bartholomew, Blume, Hachette, Insight, Lonely 
Planet, Michelin, Ministeris, Pamias, Telstar, Visa 

- Atlas: 
Agostini, Aguilar, Bartholomew, Britannica, Debate, Emesa, Ibis, Plaza-Janés, RV, 
Salvat, Santillana, Serbal, SM, Times, Vox 

- Llibres geocartogràfics: 
El Albir, Ariel, CEC, Col·legi d'Arquitectes, ICC, IGN, ITEC, Ministerio de Agri
cultura, Montblanc, Oikos-Tau, Omega, Políglota, SGE, Stock, UEC 

- Publicacions de la Generalitat de Catalunya 

Arxiu 

Dades generals 

Vols enregistrats durant l'any 
Total de vols arxivats 
Negatius enregistrats durant l'any 
Total de negatius enregistrats 

Comandes trameses a laboratori 

Usuari Comandes % 1988 

Vendes 1 821 82 1 750 
Comandes 
internes 389 18 181 

Total 2 210 100 1 931 

Comandes 

1989 

41 
663 

7 978 
125 341 

1988 

46 
622 

9 999 
117 363 

Negatius % 1989 Negs/Com 

22 834 70 17 561 13 

9 839 30 14 341 25 

32 673 100 31 902 15 

Negatius 

Com podem apreciar en les dJtks mostrades, l'arxiu fotogràfic de l'Institut ha crescut 
durant 1 989 amb la incorporació de· 41 vols nous, de manera que actualment hi obrerr 
125 341 fotogrames. 
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Pel que fa al moviment de clixés per comandes, veiem que també augmenta, sobretot 

en l'apartat de comandes de contactes i ampliacions fotogràfiques per a la venda a 

botiga, passant a suposar del 55% del moviment l'any 88, al70% aquest any. El crei

xement de negatius manipulats per a comandes de vendes és del30,03%. 

d) Reproducció de plànols 

Oficina Paper % Poliester % Total % 

1. Vendes 7 085 65 450 15 7 535 54 

2. Programes d'Actuació Cartog. 1 974 18 189 6 2 163 15 

3. Fotogrametria 942 9 1 375 45 2 317 17 

4. Vols 328 3 467 16 795 6 

5. Altres 586 5 548 18 1134 8 

Total 10 915 100 3 029 100 13 944 100 

Paper Polièster Total 

En comparació amb la taula de l'any anterior, no s'observen difèrències significatives 

pel que fa a la proporció de còpies efectuades segons oficines de l'Institut. Sí que es 

nota, en canvi, un descens important en la realització de còpies en general que afecta 

a tots els usuaris i que s'explica per la progressiva utilització dels plòters que posseeix 

l'Institut, i l'augment paulatí de recobriment cartogràfic amb suport magnètic que 

l'Institut realitza. 
Cal pensar també en la substitució que s'està produint en el mercat d'usuaris de car

tografia, de la còpia de plànol topogràfic pel full d'ortofotomapa, especialment per 

al món cadastral i agrícola. Finalment, en el cas de l'Oficina de Vols, cal comptar que, 

des de l'estiu, tenen la seva pròpia reproductora. 

e) Altres tasques 
- Gestió del magatzem del carrer de Brusí, així com del magatzem auxiliar del so

terrani de la botiga: retolació, emmagatzemament i moviment diari del material. 

Trasllat de l'arxiu de contactes fotogràfics vells a l'armari compactus del soterrani. 

Elaboració de mapes d'estats de les diverses sèries cartogràfiques i fotogràfiques 

per a botiga. 147 
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- Realització, el mes de gener, de l'inventari de les existències de productes acabats 
per a la venda a botiga, així com de les publicacions de l'ICC. 

- Presència d'un stand a la XIV General Assembly de la European Geophysical So
ciety, del13 al17 de març. 

- Presència d'un stand a la Fira de Sant Miquel, de Lleida, del18 al24 de setembre. 
- Instal-lació d'altres stands i exposicions a Artés, l'Arboç iJaca (II Col·loqui In-

ternacional de Botànica del Pirineu). 
- Atenció al públic -directament i telefònicament- subministrant informació sobre 

l'estat i disponibilitat de la cartografia a Catalunya i arreu del món, així com sobre 
consultes geocartogràfiques i de publicacions de tota mena. 

5.5.3. Docència Cartogràfica 

Durant l'any 1989, les activitats del Negociat de Docència Cartogràfica s'han centrat 
en la divulgació de les noves tècniques aplicades a l'elaboració de productes cartogràfics, 
en especial les utilitzades a l'ICC. 

Aquesta tasca s'ha realitzat mitjançant cursos, conferències i visites. 

a) Cursos 
Del Curs Bàsic de Fotogrametria, s'han realitzat 8 versions, 6 d'elles en col-laboració 
amb la Direcció General d'Ocupació del Departament de Treball i subvencionades 
pel Fons Social Europeu. 

Procedència dels alumnes 

Altres (11,1 %) 

Història (11,1%) 

FP(12,3%) 

Enginyeria Tècnica (12,3%) 
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Degut a les inversions realitzades en instruments, s'han inérementat les hores de pràc
tiques i s'han reduït les de teoria. La part teòrica s'ha desenvolupat en dues matèries 
diferents (Fotogrametria i Cartografia) i la part pràctica en tres (Fotogrametria, Car
tografia i instruments). 
A continuació es fa una síntesi dels objectius i continguts d'aquestes matèries: 
Cartografia: Amb aquesta assignatura es pretén introduir l'alumne en el món de la 
Cartografia i les seves possibilitats tant pel que fa a la realització de mapes com pel 
que fa a la seva interpretació i utilització. 
1. Introducció 

Evolució en l'elaboració dels mapes 
Característiques dels mapes 

2. Procés cartogràfic 
Projecció més adient 
L'escala 
Sistema de coordenades 
Xarxa geodèsica 
La representació del relleu 

3. El mapa topogràfic 
El mapa temàtic 

4. Aplicacions de les noves tecnologies a la Cartografia 
La Informàtica 
La Teledetecció 

Fotogrametria: S'hi donen a conèixer els principis teòrics per extreure informació 
quantitativa de fotografies i es mostra software que permet l'elaboració de productes 
cartogràfics a partir de les dades obtingudes de les imatges. 
1. Introducció 

Evolució històrica 
Geometria del vol i de la imatge 
Imatges i càmeres 
Visió estereoscòpica i paral-laxi 

2. Procés fotogramètric 
Orientació interna 
Orientació externa 
-relativa 
-absoluta 

3. Aplicacions 
Models digitals del terreny 
-Ús del paquet SURFER 
Ortofotomapes 

Instruments: És una matèria pràctica en la que es desenvolupa la visió estereoscòpica 
artificial i s'aplica al coneixement de les tècniques de restitució fotogramètrica. 
1. Estereoscopis -

Visió estereoscòpica 
Barra micromètrica 

149 
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2. Restituïdor analític 
Preorientació 
Orientació interna 
Orientació relativa 
Orientació absoluta 
Restitució planimètrica 
Restitució altimètrica 

b) Conferències 
S'ha col·laborat en el i Curso sobre Gestión de Catastro organitzat per la Gerència 
Territorial de Barcelona del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria 
amb la ponència sobre cartografia Estudio de los elementos que configuran las distintas 
clases de cartografía. 
S'ha participat en el li Curso sobre Catastro de Rústica organitzat per la Universitat 
Politècnica de Catalunya (Lleida) en coHaboració amb la Gerència Territorial de Llei
da del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 
També en la jornada Tècnica i Informàtica de Municipàlia 89 es féu una conferència 
amb el títol de Cartografía: una base para la revisión de los catastros. 
Finalment, en un Master de valoració de béns organitzat per l'Escola d'Arquitectura 
Tècnica de la Universitat Politècnica de Catalunya es presentà la ponència titulada 
Cartografía urbana y rústica. Condiciones técnicas. 

e) Visites 
El nombre de sol·licituds de visites a les instaHacions de l'ICC s'ha incrementat res
pecte de l'any anterior en un 35%. 

Formació dels grups 

Universitaris (51,1o/o) 
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Els objectius que ens mouen a realitzar aquestes visites· guiades son mostrar les ac
tivitats que duu a terme l'ICC i apropar al públic en general als diferents productes 
cartogràfics. 
La visita que es realitza a les instal-lacions del carrer de Balmes intenta en la mesura 
del possible adaptar-se a les necessitats dels grups malgrat seguir totes una mateixa 
línia. 
A grans trets, la visita està dividida en dues parts, una primera en la que es mostren 
diferents productes que es realitzen a l'ICC i la segona en la que s'observa una part 
del procés d'elaboració d'algun d'aquests productes. 
S'ha atès un total de 43 grups, 23 de Barcelona ciutat, 19 de la resta de Catalunya, 
1 de la Comunitat Canària i 1 de la Comunitat de Madrid. 
Les altres accions que s'han dut a terme no tenen una projecció externa directa, però 
són indispensables per a millorar la qualitat de les activitats realitzades. 

d) Dotació 
Els mitjans d'operació s'han incrementat tant en hardware com en software. 
S'han adquirit: 
3 stereotrainer: estereocomparadors que treballen amb imatges rectificades i permeten 
la restitució manual del model estereoscòpic. 
2 estereoscan: estereoscopis que permeten la visió estereoscòpica d'un model. 
3 taules digitalitzadores 
4 llicències Microstation per a PC 

També s'ha augmentat l'espai destinat a pràctiques, amb una altra planta. 

e) Formació 
Durant l'any 1989, s'ha iniciat la formació i reciclatge d'una part del personal del Ne
gociat sota la direcció del Cap de Secció de Geodèsia de l'ICC. 

f) Altres 
S'ha assistit a la reunió de directors de centres col-laboradors organitzada per la Di
recció General d'Ocupació els dies 18 i 19 de novembre. 
El motiu de la reunió era analitzar la tasca realitzada en els cursos i fer propostes per 
millorar les accions que s'estaven desenvolupant. 
L'anàlisi se centrà en cinc temes concrets: organització, motivació, criteris d'avaluació, 
formació de formadors i relació centres-empreses. 

Les propostes sorgides d'aquestes jornades es podrien resumir en: 
- Cuidar la imatge dels centres col-laboradors a través del Departament de Treball 

(publicitat) 
- Engegar i potenciar la formació de formadors 
- Potenciar la relació entre els centres coHaboradors i la Generalitat amb una revista 
- Posar en contacte centres que imparteixin cursos similars. 151 
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5.5.4. Biblioteca Tècnica 

Des de l'any 1984, la Biblioteca Tècnica de l'ICC té l'objectiu bàsic de proporcionar tota 
la informació necessària al personal de l'Institut per tal que pugui desenvolupar, de forma 
eficaç, la seva tasca professional. 

Amb el temps, s'ha anat formant una coHecció bibliogràfica altament especialitzada de 
considerable importància, que actualment compta amb un fons aproximat de 2.300 vo
lums, la major part dels quals són obres referents a cartografia, fotogrametria, teledetecció, 
geodèsia, topografia, informàtica, gràfics assistits per ordinador, matemàtica, etc. 

Cal destacar, dins d'aquest fons, la coHecció de proceedings (uns 395), de gran interès 
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. 

És molt important la coHecció de publicacions periòdiques (350 títols) que es divideixen 
en publicacions comercials especialitzades en els camps abans esmentat i publicacions 
d'entitats i institucions nacionals i estrangeres, les activitats de les quals pertanyen a l'àm
bit de la cartografia i camps afins. Aquesta coHecció va augmentar considerablement 
amb l'intercanvi de la 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 utilitza com 
a base de la informació el format CATMARC, dut a terme per l'Institut Català de Bi
bliografia. Les notícies bibliogràfiques surten en format ISBD (Descripció Bibliogràfica 
Internacional Normalitzada), la qual cosa permet un possible intercanvi d'informació 
amb altres institucions. Les eines bibliogràfiques utilitzades per a la confecció de les no
tícies són: 

- per encapçalaments: AACR2 
- per descripció: ISBD (lnternational Standard Book Description) 
- per classificació: CDU 3a ed. (Clasificación Decimal Universal). Alfabètic de matè-. . 

nes propi. 

El programa ha estat implementat sobre un ordinador IBM 4381 i permet d'interrogar 
tots els camps d'informació bibliogràfica que s'hagin definit prèviament, així com la sor
tida de tota mena de llistats i la impressió de les fitxes dels diferents catàlegs de forma 
automàtica. 

El programa d'automatització de la Biblioteca s'ha anat millorant amb 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. 



Activitats i producció 

Durant l'any 1989 s'ha automatitzat la secció de publicacions periòdiques, utilitzant el 
programa creat per a monografies i adaptant-lo a les noves necessitats. 

Serveis 
a) L'adquisició de fons bibliogràfic és centralitzada a la Biblioteca, el que suposa portar 

un control únic del material amb què es compta, tant de monografies com de publi
cacions periòdiques. 

b) Consulta on-fine del fons bibliogràfic propi (Monografies) que permet la recercarà
pida des de qualsevol de les pantalles instaHades a l'Institut. 

e) Consulta on-fine dels fons bibliogràfics ubicats a les biblioteques d'altres Departaments 
amb les quals es va establir una mena de xarxa local. 

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

e) 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. 

f) 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. 

g) Per optimitzar la tasca de la Biblioteca, existeix una relació amb la British Library 
Lending Division per tal de poder obtenir qualsevol reproducció de documents o ar
ticles apareguts a diverses publicacions que no es reben a l'Institut. 
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Publicacions 

6. Publicacions de l'ICC 

Es presenta en aquest capítol la síntesi descriptiva de les publicacions editades per l'Ins
titut en les seves diverses col-leccions i sèries. 

Durant l'any 1989 s'han realitzat les següents publicacions: 

Cartografia bàsica 
- Col.lecció 1 :250 000 

• Mapa de Catalunya d'imatge satèl.lit E 1:250 000 (1989). Barcelona 1989. RGC núm 
121, any 1989. DL B-39 088-89. 115 x 119 cm. 

- Col.lecció 1:100 000 
• Mapa comarcal E 1:100 000 (mapa planimètric i altimètric de les comarques de mun

tanya de Catalunya). Direcció General de Planificació i Acció Territorial. Barcelona 
1989. Durant l'any 1989 se n'han publicat 10 fulls. 

• Mapa comarcal E 1:100 000 (mapa planimètric de les comarques de muntanya de 
Catalunya). Direcció General de Planificació i Acció Territorial. Barcelona 1989. 
Durant l'any 1989 se n'han publicat 10 fulls. 

- Col.lecció 1 :50 000 
• Ortofotomapa de Catalunya E 1:50 000 SPOT-1 (blanc i negre). Barcelona 1989. 

60 x 85 cm. Durant l'any 1989 se n 'han publicat 35 fulls. 
- Col.lecció 1:5 000 

• Ortofotomapa de Catalunya E 1:5 000. Barcelona 1989. 79 x 60 cm. Durant l'any 
1989 se n'han publicat 796 fuUs. 

Cartografia temàtica 
- Col.lecció 1:500 000 

• Mapa comarcal de Catalunya 1988. E 1:500 000. Barcelona 1989. RGC núm 28, any 
1989. DL B-2 314-89. 58 x 62 cm. 

• Mapa de base municipal i comarcal-1988- de Catalunya E 1:500 000. Distribució dels 
fulls MTN E 1:50 000. Barcelona 1989. RGC núm 168, any 1988. DL B-6108-89. 
58 x 62 cm. 
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Publicacions 

• Mapa de base municipal i comarcal-1988- de Catalunya E 1:500 000. Distribució dels 
fulls MTN E 1:25 000. Barcelona 1989. RGC núm 167, any 1988. DL B-6 109-89. 
58 x 62 cm. 

• Mapa de base municipal i comarcal-1988- de Catalunya E 1:500 000. Distribució 
dels fulls Ortofotomapa E 1:25 000. Barcelona 1989. RGC núm 164, any 1988. 
DL B-6 112-89. 58 x 62 cm. 

• Mapa de base municipal i comarcal-1988- de Catalunya E 1:500 000. Distribució 
dels fulls a partir del MTN E 1:10 000. Barcelona 1989. RGC núm 166, any 1988. 
DL B-6110-89. 58 x 62 cm. 

• Mapa de base municipal i comarcal -1988- de Catalunya E 1:500 000. Distribució 
dels fulls Ortofotomapa E 1:10 000. Barcelona 1989. RGC núm 163, any 1988. 
DL B-6111-89. 58 x 62 cm. 

• Mapa de base municipal i comarcal-1988- de Catalunya E 1:500 000. Distribució 
dels fulls a partir del MTN E 1:5 000. Barcelona 1989. RGC núm 165, any 1988. 
DL B-6 113-89. 58 x 62 cm. 

• Mapa de base municipal i comarcal -1988- de Catalunya E 1:500 000. Distribució 
dels fulls Ortofotomapa E 1:5 000. Barcelona 1989. RGC núm 162, any 1988. 
DL B-6 114-89. 58 x 62 cm. 

• Mapa comarcal i judicial de Catalunya 1989. E 1:500 000. Departament de Justícia. 
Barcelona 1989. DL B -39 091-89.61,5 x 58 cm. 

• Mapa de Centres Sanitaris- Catalunya 1989. Centres d'Atenció Primària i Centres 
de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública. E 1:500 000. Departament de Sanitat 
i Seguretat Social. Barcelona1989. DL B-39 092-89. 61,5 x 58 cm. 

- Col.lecció 1:250 000 
• Mapa geològic de Catalunya E 1:250 000. Servei Geològic de Catalunya. Barcelona 

1989. RGC núm 39, any 1989. DL B-10 551-89. 119 x 115 cm. 
• Mapa aeromagnètic de Catalunya E 1:250 000. Anomalies residuals de camp total. Servei 

Geològic de Catalunya. Barcelona 1989. RGC núm 56, any 1989. DL B-19 596-89. 
119 x 115 cm. 



Publicacions bibliogràfiques diverses 
- Col.lecció 1 :250 000 

Publicacions 

• Mapa aero magnètic de Catalunya E 1:250 000. Servei Geològic de 'Catalunya. Bar
celona 1989. ISBN 84-393-1099-4. DL B-11 364-89. 62 pàgines. 21 x 15 cm. 

- Col.lecció Estudis 
• Inventari Cartogràfic de Catalunya. Barcelona 1989. 21 x 15 cm. Durant l'any 1989 

se n'han publicat S volums (Alt Empordà 6, Baix Empordà 7, Garrotxa 8, Selva 10, 
Solsonès 29). 

- Col.lecció Monografies 
• Cartografia de Catalunya i dels Països Catalans. Ignasi M. Colomer i Preses. Bar

celona 1989. ISBN 84-393-1124-9. DL B-17 679-89.208 pàgines. 24 x 17 cm. 
• Història urbana i intervenció en el centre històric. III Setmana d'Estudis Urbans 

a Lleida. 6-10 d'octubre de 1986. Barcelona 1989. ISBN 84-393-1156-7. DL B-25 
880-89. 386 pàgines. 24 x 17 cm. 

Publicacions periòdiques 
- Col.lecció Institucional 

• Catàleg de Vols 11 1990. Barcelona 1989. ISBN 84-393-1246-6. DL B-45 931-89. 
80 pàgines. 17 x 24 cm. 
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Publicacions 

- Col.lecció Calendaris 
• Calendari 1990. Illes de la Mediterrània. Barcelona 1989. DL B-41180-89. 54 x 80 cm. 

- Col.lecció Revistes 
• Revista Catalana de Geografia. Barcelona 1989. ISSN 0210-6000. DL B-44 779-78. 

27 x 20 cm. Durant l'any 1989 se n'han publicat 2 números (núm. 9 -juny 1989-, 
núm. 10-octubre 1989-). 

- Mapes amb llibre 
• Carte generale des Monts Pyrenées, et partie des royaumes de France etd 'Espagne, par 

le Sr. Roussel Ingenieur du Roy. Barcelona 1989. DL B-45 799-1989. 116 x 189 cm 
(facsímil). 





Convenis 

7. Convenis 

Durant l'any 1989 s'han signat els convenis següents, dels quals se'n detalla un breu 
resum: 

- Conveni amb el Col·legi Universitari de Girona, per al dipòsit de la producció car
togràfica de l'ICC a la cartoteca de l'Estudi General de Girona. 

- Conveni amb l'Instituta Geogrdfico Nacional per a la realització de les minutes del 
mapa d'ocupació del sòl a escala 1:100 000 del projecte europeu CORINE (fase I). 

- Conveni amb la Dirección General de Carreteras (MOPU) per a la restitució foto
gramètrica digital (3D) escala 1:1 000 d'un tram de la CN-IV. 

- Conveni amb la Direcció General del Medi Natural per a la Cartografia del Parc Na
cional d' Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, escala 1:25 000. 

- Conveni amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per a l'execució de 
la cartografia de la zona sud de les Garrigues per a la redacció del projecte Transfor
mació per rec de recolzament de les Garrigues. Zona B (Lleida). 

- Conveni amb el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria del Ministerio 
de Economía y Hacienda per a l'extensió del territori de Catalunya de la cartografia 
ortofotogràfica a escala 1:5 000. 

- Conveni amb el Departament de Geografia Humana de la Universitat de Barcelona 
pel qual l'ICC dotarà de quatre beques durant els mesos d'octubre a desembre que 
permetin l'ampliació dels coneixements tècnics dels estudiants de Geografia. 

- Conveni amb el Departament de Geografia Humana de la Universitat de Barcelona 
pel qual l'ICC dotarà de quatre beques durant els mesos de gener a desembre, de 
l'any 1990, que permetin l'ampliació dels coneixements tècnics dels estudiants de 
Geografia. 
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Convenis 

- Conveni amb el Laboratori d'Enginyeria Marítima de la Universitat Politècnica de 
Catalunya per a la realització i restitució de nou vols fotogramètrics a l'àrea del Delta 
de l'Ebre, dins de l'anàlisi i proposta de solucions per a estabilitzar el Delta de l'Ebre. 

- Conveni amb la Fundació Bosch i Gimpera i la Universitat de Barcelona (Departament 
de Física de l'Atmosfera) per al desenvolupament d'un sistema de posicionament basat 
en el GPS. 

- Conveni amb l'Escola de Policia de Catalunya per al dipòsit de la producció cartogrà
fica de l'ICC a la Biblioteca de l'Escola de Policia de Catalunya. 

- Conveni amb l'Instituta Geografico Nacional per a la fotointerpretació i formació de 
les minutes corresponents al Mapa de ocupación del suelo de España 1:100 000 del pro
jecte europeu CORINE (fase II). 

- Conveni amb el Departament de Sanitat i Seguretat Social per a la realització del Mapa 
de Centres Sanitaris de Catalunya. 

- Conveni amb la DG de Planificació i Acció Territorial per a la digitalització de tot 
el territori català a escala 1:50 000. 

- Conveni amb la Universitat Autònoma (Departament de Didàctica de la Llengua, de 
la Literatura i de les Ciències Socials) per a la realització d'un catàleg per a les escoles. 

S'ha signat un total de 15 convenis que han permès el desenvolupament i aprofundiment 
de la presència tècnica i productiva de l'Institut en la societat. 





Viatges, conferències i simposis 

8. Viatges i assistències a conferències i simposis 

a) Gener 
1. LLOC: Cadis 

DATES: 11-13 de gener, 1989 
PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Estudi d'una interessant oferta de mapes. 

2. LLOC: Perpinyà (França) 
DATES: 17 de gener, 1989 
PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Reunió amb el President del Consell General dels Pirineus Orientals en relació 
amb la preparació d'una exposició cartogràfica a Perpinyà. 

3. LLOC: Madrid 
DATES: 18 de gener, 1989 
PERSONES: J. Sendra (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita a l'Instituta Geografico Nacional i assistència a les Jornades Tècniques sobre 
Sistemes Cartogràfics. 

4. LLOC: Girona (Gironès) 
DATA: 19 de gener, 1989 
PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Reunió amb el President de la Diputació de Girona per tractar de l'exposició car
togràfica prevista a Perpinyà. 

5. LLOC: Tarragona (Tarragonès) 
DATES: 24 de gener, 1989 
PERSONES: Joan Sendra (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa), Jordi 
Sendra, J. Fernandez (Servei de Producció Cartogràfica) 
Reunió al Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria per a fer un se
guiment dels convenis en curs entre ambdues Institucions. 

6. LLOC: Vancouver (Canadà), Wilson Ville, Seattle i Chelmsford (Estats Units 
d'Amèrica) 
DATES: 29 de gener- 4 de febrer, 1990 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), J. L. Colomer (Servei de Desenvolupament 
i Sistemes) 171 
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Viatges, conferències i simposis 

Visita a diverses empreses: Systemap (Canadà) i Tektronix, Microscience i Op
tronics (Estats Units d'Amèrica). 

b) Febrer 
1. LLOC: Stuttgart (República Federal d'Alemanya) 

DATES: 1 de febrer- 20 d'abril, 1989 
PERSONES: I. Colornina (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Convidat en qualitat d'hoste científic per l'Institut de Fotogrametria de la Uni
versitat de Stuttgart. 

2. LLOC: Ottawa (Canadà) 
DATES: 26 de febrer- 4 de març, 1989 
PERSONES: R. Masip (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Assistència a la N ational Conference on G IS, sobre Sistemes d'Informació Geogràfics. 

e) Març 
1. LLOC: Madrid 

DATES: 1 de març, 1989 
PERSONES: J. Romeu (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Reunió per a estudiar els costos de realització del projecte CORINE Land Cover 
i fer-ne una avaluació interna. 

2. LLOC: Montpeller (França) 
DATES: 13-15 de març, 1989 
PERSONES: J. Romeu (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Presentació d'un article sobre l'ortofotomapa de Catalunya a escala 1:50 000 en 
fals color i el seu ús en l'agricultura dins del Seminari Télédétection et Agriculture. 

3. LLOC: Sevilla 
DATES: 13 i 14 de març, 1989 
PERSONES: R. Arbiol iJ. Romeu (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Assistència, per invitació de l'Agencia del M edio Ambiente de la f unta de An
dalucía, a la Reunión del Comité de Organización de la Operación Zonas Hú
medas del Litoral de la CEE vistas desde el espacio. 

4. LLOC: Madrid 
DATES: 16 de març, 1989 
PERSONES: J. Sendra (Servei de Producció Cartogràfica), J. Massó (Servei de 
Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Assistència a una reunió de la Comisión de Normas Cartograficas, del Consejo 
Superior Geografico. 

5. LLOC: Madrid 
DATES: 30 de març, 1989 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), J. Sendra (Servei de Producció Cartogràfica) 
Reunions de treball celebrades al Consejo Superior Geografico i al Centro de Ges
tión Catastral y Cooperación Tributaria. 

d) Abril 
1. LLOC: Baltimore, MD (Estats Units d'Amèrica) 

DATES: 2-7 d'abril, 1989 



Viatges, conferències i simposis 

PERSONES: J. Miranda (Direcció), J. L. Colomer (Servei de Desenvolupament 
i Sistemes) 
Assistència als Congressos ASPRS/ ACSM i Auto-Carto, per tal d'observar les 
darreres novetats en els camps de la cartografia digital, els sistemes d'informació 
geogràfics i el tractament digital d'imatges. 

2. LLOC: Enschede (Holanda) i Münster (República Federal d'Alemanya) 
DATES: 4-5 d'abril, 1989 
PERSONES: J. Sendra, X. Alvaro (Servei de Producció Cartogràfica). 
Visita a l'ITC d'Holanda i a Hansa Luftbild (República Federal d'Alemanya) per 
tal d'inspeccionar dos lots d'aparells fotogramètrics usats, per a la seva possible 
adquisició. 

3. LLOC: Saragossa 
DATES: 21 d'abril, 1989 
PERSONES: B. Sabiron (Cap de Programa) 
Assitència a una reunió de la Comunitat de Treball dels Pirineus. 

4. LLOC: Alcala de Henares (Madrid) 
DATES: 25 d'abril, 1989 
PERSONES: J. Romeu, X. Baulies (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Assistència a unes jornades de treball per tal d'unificar normes sobre fotointer
pretació. 

5. LLOC: Principat d'Andorra 
DATES: 28 d'abril, 1989 
PERSONES: M. Galera, R. Almuzara i A. M. Casassas (Secció de la Cartoteca 
de Catalunya) 
Assistència a les segones Jornades d'Arxivística de Catalunya. 

6. LLOC: Zuric (Suïssa), Munic (República Federal d'Alemanya) i Amsterdam (Holanda) 
DATES: abril, 1989 
PERSONES: J. L. Colomer (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Visita al Prof. Grün de l'Institut de Geodèsia i Fotogrametria de Zuric per parlar 
del projecte GPS; assistència al Seminari sobre DTM de Munic, on es contactà 
amb el Prof. Ebner; visita a les instaHacions d'Intergraph per definir unes proves 
del projecte Map Publisher. 

e) Maig 
1. LLOC: Camprodon (Ripollès) 

DATES: 4-6 de maig, 1989 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), J. Massó (Servei de Programes d'Actuació 
Cartogràfica), B. Sabiron (Cap de Programa) 
Assistència a la setena Sessió Plenària de la Comunitat de Treball dels Pirineus. 

2. LLOC: Huntsville (Estats Units d'Amèrica) 
DATES: 8-11 de maig, 1989 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), J. L. Colomer (Servei de Desenvolupament 
i Sistemes) 
Assistència a la reunió mundial d'usuaris dels sistemes Intergraph. 

3. LLOC: Vilanova i la Geltrú (Garraf) 
DATES: 25 de maig, 1989 
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Viatges, conferències i simposis 

PERSONES: R. Almuzara (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Visita al convent dels Caputxins per a consultar-ne els arxius. 

4. LLOC: Sevilla 
DATES: maig, 1989 
PERSONES: F. Conforto (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Assistència al congrés DECUS, organitzat per Digital per fer demostracions dels 
seus nous productes. 

f) juny 
1. LLOC: San Francisco (Estats Units d'Amèrica) 

DATES: 5-11 de juny, 1989 
PERSONES: J. Fernàndez (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Asistència a la conferència de la AIIM (Association for Information and Image 
Management) i visita a l'empresa Ashtec, fabricant de receptors de GPS. 

2. LLOC: Lleida (Segrià) 
DATES: 14-15 de juny, 1989 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), J. Massó, A. Lleonart, E. Camps, I. Ticó (Ser
vei de Programes d'Actuació Cartogràfica). 
Presentació del llibre Història Urbana i intervenció en el centre històric, dins de la 
III Setmana d'Estudis Urbans a Lleida. 

3. LLOC: Londres i Edimburg (Regne Unit) 
DATES: 15-20 de juny, 1989 
PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Assistència al Congrés IMCO's 89. 

4. LLOC: Madrid 
DATES: 20 de juny, 1989 
PERSONES: R. Arbiol iV. Palà (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
El motiu del viatge fou conèixer la gent de l'empresa IDS, que té la representació 
a Espanya de PIXAR, que és un producte d'aplicació al camp cartogràfic. 

S. LLOC: Zuric (Suïssa), París i Nantes (França) 
DATES: 26-29 de juny, 1989 
PERSONES: J. Sendra (Servei de Producció Cartogràfica), J. Fernàndez (Servei 
de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Visita a l'ETH, a Zuric i a Sagem (París) i Sercel (Nantes). 

6. LLOC: Espoo (Finlàndia) 
DATES: 26-30 d.e juny, 1989 
PERSONES: R. Arbiol (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Assistència a la novena reunió del consell de l'EARSeL com a representant de l'Es
tat Espanyol. Alguns dels temes tractats foren: el satèl·lit ERS-1 i la imatge mul
tispectroscòpica. 

7. LLOC: Zuric (Suïssa) i Stuttgart (República Federal d'Alemanya) 
DATES: 26 de juny- 2 de juliol, 1989 
PERSONES: I. Colomina (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Assistència a la conferència lntegration of GPS Kinematic observations inta Aero
photogrammetric Networks, a Zuric, i observació del software ACX i discussió 
dels resultats Flevoland, a Stuttgart. · 



8. LLOC: Zuric (Suïssa) i París (França) 
DATES: 26-28 de juny, 1989 

Viatges, conferències i simposis 

PERSONES: J. L. Colomer (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Assistència a la conferència lntegration of GPS Kinematic observations into Ae
rophotogrammetric Networks, a Zuric, i visita al subministrador de sistemes GPS, 
a París. 

g) Juliol 
1. LLOC: Jaca (Osca) 

DATES: 3-5 de juliol, 1989 
PERSONES: X. Baulies (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Assistència al li Coloquio Internacional de Botanica Pirenaico-Cantabrica, on 
l'Institut presentà mapes dels Pirineus a diverses escales. 

2. LLOC: Buenos Aires (Argentina) 
DATES: 3-8 de juliol, 1989 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), J. L. Colomer (Servei de Desenvolupament 
i Sistemes) 
Es visità l'empr~sa EMOK per a fer un seguiment del contracte signat per dita 
empresa i l'Institut Cartogràfic de Catalunya per a la confecció, per part de l'ICC, 
de cartografia de satèHit per als argentins. 

3. LLOC: Lleida (Segrià) 
DATES: 6 de juliol, 1989 
PERSONES: J. Massó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Reunió amb el Regidor de Cultura de l'Ajuntament de Lleida per a tractar de la 
coHaboració en la publicació de les actes de les IV Jornades d'Estudis Urbans de 
Lleida. 

4. LLOC: Texas (Estats Units d'Amèrica) 
DATES:·7-18 de juliol, 1989 
PERSONES: V. Palà (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
El motiu del viatge fou l'assistència a un curs sobre IDLS. 

h) Agost 
1. LLOC: París (França) 

DATES: 19-26 d'agost, 1989 
PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Assistència al Congrés IFLA '89. 

2. LLOC: Budapest (Hongria) 
DATES: 20-25 d'agost, 1989 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), J. L. Colomer, R. Masip (Servei de Desen
volupament i Sistemes), J. Massó, A. Lleonart, E. Camps, I. Ticó (Servei de Pro
grames d'Actuació Cartogràfica), B. Sabiron (Cap de Programa). 
Assistència a la XIV Conferència Cartogràfica Internacional (ICA). 

i) Setembre 
1. LLOC: Stuttgart (República Federal d'Alemanya) 

DATES: 10-16 de setembre, 1989 



176 

Viatges, conferències i simposis 

PERSONES: J. L. Colomer, I. Colo mina, R. Arbiol (Servei de Desenvolupament 
i Sistemes), J. Sastre (Servei de Producció Cartogràfica). 
Assistència a la 42 Setmana Fotogramètrica. 

2. LLOC: Empúries (Alt Empordà) 
DATES: 14 de setembre, 1989 
PERSONES: R. Masip (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Assistència al Seminari de Teledetecció i Arqueologia i presentació de la ponència 
Sistemes d'Informació Geogràfica. 

3. LLOC: Viena (Àustria) 
DATES: 21-22 de setembre, 1989 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), J. L. Colomer (Servei de Desenvolupament 
i Sistemes) 
El motiu del viatge va ser assistir a una reunió europea d'usuaris d'Intergraph. 

4. LLOC: Iraty (França) 
DATES: 23-24 de setembre, 1989 
PERSONES: X. Baulies (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Assistència a les Rencontres Pastorales Pyrénéennes, on es presentà una comuni
cació referent a qüestions de Teledetecció. 

5. LLOC: Madrid 
DATES: 26 de setembre, 1989 
PERSONES: A. Lleonart (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Reunió de treball del Mapa general turístic dels Pirineus E 1:400 000. 

6. LLOC: Zuric (Suïssa) 
DATES: 28-29 de setembre, 1989 
PERSONES: J. L. Colomer, R. Masip (Servei de Desenvolupament i Sistemes), 
J. Sendra (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita tècnica aPrime, Wild i GIS. 

j) Octubre 
1. LLOC: Madrid 

DATES: 3 d'octubre, 1989 
PERSONES: X. Baulies (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Assistència a la reunió de la comissió de seguiment del projecte CORINE-Land 
Cover. . 

2. LLOC: Atenes (Grècia) 
DATES: 5-9 d'octubre, 1989 
PERSONES: C. Montaner (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Assistència al Simposi IMCO's. 

3. LLOC: Varese (Itàlia) 
DATES: 9-11 d'octubre, 1989 
PERSONES: R. Arbiol iJ. Romeu (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Els motius foren, en primer lloc, assistir i donar suport tècnic a una reunió entre 
el Departament d'Agricultura de la Generalitat i l'Institut de Teledetecció deljoint 
Research Center i, en segon lloc, presentar una comunicació en forma de pòster 
al congrés organitZat pel mateix ]oint Research Center, amb el títol genèric 
d'Application of Remote Sensing to Agricultura! Statistics. 
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4. LLOC: Madrid 
DATES: 17-19 d'octubre, 1989 
PERSONES: R. Arbiol, O. Viñas, J. Romeu, V. Palà iX. Baulies (Servei de De

senvolupament i Sistemes) 
Assistència al Congrés I li Reunión del Grupo de Trabajo en Teledetección, on 

l'ICC presentà quatre ponències i va fer altres aportacions. 

5. LLOC: Roma (Itàlia) 
DATES: 23-26 d'octubre, 1989 
PERSONES: R .. Masip, A. Lleopart (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 

Assistència a la reunió d'usuaris d' ARC/Info. 

6. LLOC: Sioux Falls i Reston (Estats Units d'Amèrica) 

DATES: 23 d'octubre- 1 de novembre, 1989 

PERSONES: R. Arbiol (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 

Viatge fruit del projecte conjunt amb el Servei Geològic de Catalunya i l' United 

States Geological Survey per analitzar les possibilitats de trobar mineralitzacions 

d'or a partir de les anomalies geobotàniques detectades a imatges Thematic Mapper. 

7. LLOC: Madrid 
DATES: 26 d'octubre, 1989 
PERSONES: A. Lleonart (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 

Reunió de Treball del Mapa general turístic dels Pirineus E 1:400 000. 

k) Novembre 
1. LLOC: Madrid 

DATES: 3 de novembre, 1989 
PERSONES: J. Miranda (Direcció),]. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica i 

Administrativa) 
Reunió a l'Ambaixada d'Argentina a Madrid per a tractar temes del contracte sig

nat amb EMOK per a la realització de cartografia de satèl·lit de part del territori 

argentí. 
2. LLOC: Tolosa de Llenguadoc (França) 

DATES: 20 de novembre- 1 de desembre, 1989 

PERSONES: A. Lleopart, J. Romeu (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 

Assistència a la reunió Télédétection et SIG i observar, entre altres coses, el fun

cionament d'una empresa que es dedica exclusivament a la confecció de mapes 

a partir d'imatges de satèJ.lit. 
3. LLOC: Tarbes (França) 

DATES: 22 de novembre, 1989 
PERSONES: A. Lleonart (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 

Reunió de Treball del Mapa general turístic dels Pirineus E 1:400 000. 

l) Desembre 
1. LLOC: París (França) 

DATES: 11-12 de desembre, 1989 
PERSONES: J. Miranda (Direcció),]. L. Colomer (Servei de Desenvolupament 

i Sistemes) 
Visita a l'empresa Sagem. 177 
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2. LLOC: París (França) i Amsterdam (Holanda) 
DATES: 11-13 de desembre, 1989 
PERSONES: I. Colamina (Servei de Desenvolupament i Sistemes), J. Fernàndez 
(Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Assistència a la reunió Delf, a París, i projecte triangulació GPS, a Amsterdam. 

3. LLOC: Tolosa de Llenguadoc (França) 
DATES: 12 de desembre, 1989 
PERSONES: A. Lleonart (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Reunió de Treball del Mapa general turístic dels Pirineus E 1:400 000. 
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9. Compliment del Pla Plurianyal 

El Consell Rector de l'Institut Cartogràfic de Catalunya va aprovar, a proposta de la 

Direcció, el Pla Plurianyal del quadrienni 1989-1992 d'actuacions de l'entitat com a marc 

de referència per tal d'enquadrar les activitats cartogràfiques referides a Catalunya. 

Aquest Pla Plurianyal ha esdevingut una eina de molta utilitat a l'hora d'emmarcar les 

prioritats cartogràfiques, per tal de donar resposta a les sol·licituds que rep l'Institut. 

Tenint en compte que l'activitat cartogràfica depèn, en primera instància i de forma ge

neral, de l'obtenció d'unes dades determinades que serveixen per a la confecció d'un mapa 

en concret, és evident que la planificació en el temps de la generació de cartografia està 

condicionada per l'obtenció d'aquestes dades i que, per tant, és molt important anar em

marcant les actuacions reals a les planificades. 

Per aquest motiu i atès que l'obtenció de dades per a la generació de cartografia en moltes 

ocasions no depèn de l'Institut, sinó d'organismes especialitzats en la matèria que es trac

ta, en els quadres següents s'observen variacions en les actuacions, en comparar els fets 

amb allò planificat en el seu moment. El Pla Plurianyal del quadrienni està concebut des 

d'una òptica de realització, Servei a Servei, sota la direcció i coordinació del Director 

de l'Institut. No obstant això, sembla més entenedor fer el comentari del seu compliment 

dins d'aquest apartat de la Memòria d'una forma global, atès que aquesta ja contempla 

l'explicació detallada de l'activitat de cada Servei de l'Institut. 

Dins d'aquesta línia distingim tres grans grups: 

- Activitats de desenvolupament i suport tècnic 

- Activitats de producció cartogràfica i programes d'actuació 

- Activitats generals i de la Cartoteca 

Activitats de desenvolupament i suport tècnic 

Com s'entreveu d'una forma totalment clara a partir de les explicacions que es troben 

en l'apartat 5.2. d'aquesta memòria, l'activitat desenvolupada en aquest àmbit respon 183 
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a les necessitats de desenvolupament, suport d'aplicacions i de Centre de Càlcul, a més 
a més de les intervencions en determinades fases del procés productiu de l'Institut, atesa 
la seva complexitat tècnica. 

Cal destacar l'elevada correlació de les activitats de desenvolupament que es van planificar 
en el Pla Quadrianyal i les realment portades a terme: 
- Càlcul general: increment de la xarxa d'estacions de treball. 
- Emmagatzematge i control de dades: s'han desenvolupat millores en el sistema de con-

trol dels arxius històrics. 
- Oficina electrònica i càlcul personal: creixement adient a les necessitats de la xarxa d'or

dinadors personals dedicats a tasques d'oficina electrònica i publicacions. 
- Anàlisi dels sistemes d'impressió electrònica de publicacions. 
- Sistemes d'Informació Geogràfica: progrés en. el disseny d'un Sistema d'Informació 

Geogràfica per al DPTOP. 
- Estudi i desenvolupament del software que permetrà l'obtenció de fotolits amb tec

nologia raster. 
- Generació de cartografia temàtica. Disseny del mapa: implementació del sistema adient 

per a donar suport a les tasques relacionades amb els programes d'actuació d'aquesta àrea. 
- Estacions de tractament d'imatges d'altes prestacions: s'han avaluat les capacitats es

tereoscòpiques d'un prototipus inicial d'estació fotogramètrica digital, dins d'aquest 
projecte a llarg termini. 

- S'ha continuat l'avaluació d'escàners mitjançant tests de precisió geomètrica, desen
volupant el software gràfic adient, amb la intenció d'incorporar-los a les cadenes de 
producció en un futur. 

- Geodèsia i sistemes de posicionament: S'han realitzat activitats adients per a millorar 
l'obtenció del recolzament necesssari per a l'activitat topogràfica i, més concretament 
en l'aerotriangulació, determinació del geoide i GPS. En aquest darrer camp s'ha realitzat 
el primer experiment estàtic i cinemàtic amb receptors GPS a l'Aeroport de Barcelona. 

Activitats de producció cartogràfica i programes d'actuació 

Les activjtats de producció cartogràfica i programes d'actuació es poden dividir en els 
següents grups: 

Vols fotogramètrics 
La taula adjunta mostra l'avaluació del Pla d'Actuació: 

Vols de gran altura 
Vol 
Vol ortofoto 
Vols planejament 
Vol 
Vol 
Vols diversos a 
Vol 
Vols urbans 

1:70 000 
1:40 000 
1:22 000 
1:10 000 
1:8 000 
1:6 000 
1:5 000 
1:4 000 
1:3 500 

Pla d'Actuació 1989 (ha) 

10 000 000 
o 

650 000 
10 000 

o 
o 

35 000 
o 

20 000 

Realitzat (ha) 

6 289 059 
47 000 

770 333 
9 153 

16 731 
6 378 

31 854 
600 

26 404 

% 

63 
n/c 
119 

92 
nie 
nie 
91 

n/c 
132 
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L'activitat desenvolupada ha respost a la planificació d'actuacions del Pla Quadrianyal; 

però també s'han realitzat vols addicionals no previstos, en funció de necessitats esde

vingudes al llarg de l'any. 

Pel que fa als vols de gran altura, la previsió de 10 milions d 'hectàrees s'ha demostrat 

molt optimista degut a les condicions meteorològiques que ha sofert el país en el decurs 

de l'any. 

Cartografia bàsica 

- cartografia topogràfica 
En la taula adjunta es resumeix l'activitat realitzada quant a restitució fotogramètrica 

mesurada en hectàrees, en comparació amb la planificada: 

Pla d'Actuació 1989 (ha) Realitzat (ha) % 

Territorial 1:5 000 334 186 399 918 120 
Territorial, urbana 1:2 000 8 660 6 290 73 
Vial, urbana 1:1 000 14 283 8 597 60 
Urbana 1:500 3465 3 691 107 

Les hores de treball de l'equip humà d'aquesta àrea productiva s'han destinat a la pro

ducció de cartografia però amb una certa reconfiguració de les hectàrees per escales. 

- cartografia ortofotogràfica 
Dins del programa ortofoto, els esforços s'han concentrat en el programa a escala 1:5 000 

i a escala 1:50 000; atès que la cadena de producció d'ortofotomapes a escala 1:25 000 

ha estat en procés de revisió i millora durant l'any, no és significativa la producció rea

litzada a aquesta escala. D'altra banda es va planificar una certa producció d'ortofotos 

ampliades a escala 1:2 500 en funció de demandes concretes del Centro de Gestión Ca

tastral y Cooperación Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda de Madrid, les 

quals no s'han cristal-litzat durant l'any en una comanda en ferm. 

Ortofotomapa 
Ortofotomapa 

1:5 000 
1:50 000 

Pla d'Actuació 1989 (fulls) 

1207 
25 

Realitzat (fulls) 

1 283 
35 

% 

106 
140 

De l'Ortofoto~apa de Catalunya E 1:5 000 es va preveure publicar-ne 780 fulls i se n'han 

publicat 796. De l'Ortofotomapa de Catalunya E 1:50 000 s'han realitzat tots els fulls 

previstos. 

Cartografia temàtica i monografies 

La planifica~ió de les activitats cartogràfiques dins d'aquesta àrea s'ha dut a term~ con

forme al Pla Quadrianyal. No obstant això, la complexitat del recull de les dades i del 185 
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procés posterior d'elaboració de la cartografia temàtica no han permès que la publicació 
final dels mapes tingués lloc dins de l'any, a excepció del Mapa turístic i comarcal del 
Barcelonès. El mateix succeeix amb les monografies corresponents als anteriors mapes 
temàtics. 

Tanmateix, durant l'any s'han publicat una sèrie de mapes que no formaven part del Pla 
d'Actuació: 
• Mapa comarcal E 1:100 000 (mapa altimètric de les comarques de muntanya de Ca

talunya) 
• Mapa comarcal E 1:100 000 (mapa planimètric i altimètric de les comarques de mun-

tanya de Catalunya) 
• Mapa comarcal de Catalunya 1988. E 1:500 000 
• Mapa de Centres Sanitaris -Catalunya 1989. E 1:500 000 
• Mapa comarcal i judicial de Catalunya 1989. E 1:500 000 

Pel que fa a les monografies que no estan referides a un mapa temàtic en concret, s'han 
publicat durant l'any quatre volums de l'Inventari Cartogràfic de Catalunya, un llibre 
sobre la Cartografia de Catalunya i dels Països Catalans i un altre sobre la Història urbana 
i intervenció en el centre històric. IIi Setmana d'Estudis Urbans a Lleida. 

Publicacions periòdiques 

S'han publicat durant l'any 1989 dos números de la Revista Catalana de Geografia (núms. 
9 i 10) i s'ha treballat en el tercer (núm. 11). 

S'han publicat d'acord amb el planificat: 
• Memòria 1988 • Calendari 1990. Illes de la Mediterrània 
• Butlletí sismològic 1988 • Full informatiu de la Cartoteca, número 3 
• Butlletí hidrogeològic número 1 • Catàleg de Vols II 1990 

Atles 

Tal com queda reflectit a l'apartat corresponent d'aquesta Memòria, s'han realitzat proves 
dels 36 models de l'Atlas climàtic de Catalunya. 

S'ha realitzat la primera edició de l'Atlas d'Andorra i s'està treballant en la realització 
de l'Atlas de la Val d'Aran. 

Activitats generals i de la Cartoteca 

Activitats generals 

Els objectius de la gestió econòmica i de personal han estat assolits dins del període: 
- Gestió econòmica adient al pressupost de l'ICC. 
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- Devolució del 50% del crèdit concertat. 
- Compra d'una parcel.la per a la nova seu de l'ICC. 
- Inici del projecte d'edificació. 
- Constitució d'una societat anònima participada en un 50% per l'ICC. 

El manteniment en general ha aconseguit l'aprofitament de l'espai actual per a reorga

nització i millora de la disposició física. 

En l'àmbit de la docència cartogràfica s'han assolit els objectius d'impartir cursos de di

vulgació, realitzant-ne vuit versions enfront de les sis que es van planificar. D'altra banda 

també s'ha iniciat la formació permanent del personal docent de l'ICC. 

Pel que fa a la distribució i vendes s'ha incrementat notablement la presència a les lli
breries d'arreu de Catalunya mitjançant el dipòsit de les nostres publicacions, la qual 

cosa es traduirà en un augment dels ingressos per aquest rengló en els propers anys. 

Cartoteca 

Respecte dels mapes històrics i antics s'ha augmentat el fons en 506 peces i 182 repro

duccions. 

Durant el període s'ha augmentat en un 20% el fons de cartografia contemporània seguint 

l'esmentat en el Pla d'Actuacions de l'any (6 465 peces). 

Pel que fa al fons de biblioteca i hemeroteca s'han adquirit durant l'any les publicacions 

necessàries per tal de possibilitar l'activitat de la Secció. 

Quant al fons fotogràfic, ha estat incrementat mitjançant 30 292 reproduccions, en la 

seva major part del Fons Cuyàs tal i com s'esmenta en el Pla d'Actuacions. 

Conclusió 

En avaluar l'activitat de l'ICC enfront del seu Pla d'Actuacions derivat del Pla Quadria

nyal1989-1992, cal tenir en compte, en determinats casos puntuals, la problemàtica ex

posada a l'inici d'aquest apartat de la Memòria en relació a les dificultats d'obtenció de 

la informació i dades necessàries per a la realització de la cartografia en general i en el 

seu moment oportú. 

Com a resum, podem dir amb satisfació que, de l'anàlisi comparativa de les macroxifres 

d'actuació i de producció que reflecteixen l'activitat de l'ICC respecte de l'any 1989 i 

el seu Pla d'Actuació, s'arriba a la conclusió que l'adequació de les realitzacions a la pla

nificació ha resultat molt positiva i correlacionada, superant en molts casos el que es va 

preveure de fer. 187 
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ANNEX: Llei 1111982 de 8 d'octubre, de creació de l'Institut Cartogràfic 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 co
mercial, industrial i financer, adscrit al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, amb la finalitat de dur a terme les tasques tècniques de desenvolupa
ment 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 pròpia, au
tonomia 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 Catalunya, la 

qual coordinarà la recollida i l'estudi de la documentació geogràfica i car
togràfica existent, i s'encarregarà de la seva conservació i difusió directa
ment 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. 191 
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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 con
venient pel seu interès públic, científic o d'una altra naturalesa. 

2) L'Institut realitzarà els serveis cartogràfics de caràcter oficial i d'interès general 
per a la Generalitat amb càrrec al seu propi pressupost, i amb aplicació als crè
dits pressupostaris dels diferents Departaments si es tractés de treballs espe-
cífics 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 estudis i treballs en
comanats o sol·licitats per entitats públiques o particulars mitjançant la con
traprestació que a aquest efecte es concerti. 

Article 4. 
1) Per a l'exercici de les seves funcions l'Institut Cartogràfic de Catalunya podrà: 

a) Fer convenis amb els organismes competents, especialment amb les entitats 
locals que hagin de coadjuvar, per raó de la seva competència, al millor èxit 
de la seva gestió. 

b) Formar consorcis amb altres entitats públiques per al desenvolupament 
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 par
ticulars per al desplegament de finalitats de naturalesa cartogràfica. 

2) La creació de consorcis o societats anònimes o la participació o integració 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'Institut. 
2) Correspon al Consell Executiu de la Generalitat: 

a) Aprovar les disposicions adequades per a la coordinació dels treballs car
togràfics 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 econòmico

financer i d'eficàcia de l'Institut en el marc de les disposicions generals apli
cables a la Generalitat. 

Article 6. 
1) L'Institut Cartogràfic de Catalunya es regirà pels òrgans següents: 

a) Consell Rector. 
b) Direcció. 
e) Comissió Tècnica. 

2) L'Institut disposarà, a més, dels serveis interiors que es determinin 
reglamentàriament. 
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Article 7. 
1) El Consell Rector serà form·at 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 representants del punt 3, apar
tat a), d'aquest mateix article, auxiliarà el President 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 Di
rector General de Política Territorial i el Director General de Carreteres. 

b) Quatre Vocals representants de les corporacions locals. El procediment 
de designació es determinarà reglamentàriament. 

e) Dos Vocals de lliure designació pel Consell Executiu entre persones d'acre
ditada 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 d'actuació, la gestió i la 

representació de l'Institut. 
2) Les deliberacions del Consell seran presidides i dirigides pel seu President. 

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: 
Primer: Ostentar la representació del Consell. 
Segon: Convocar-ne les reunions, assenyalant lloc, dia i hora de celebració 
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. 193 
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Article 10. 
1) El Director del'Institut és nomenat pel Consell Executiu de la Generalitat 

a proposta del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques. Li corres
ponen 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 Consell Rector, mantindrà contactes 
amb els òrgans de l'Administració de l'Estat competents en la matèria i els 
proporcionarà informació sobre la cartografia realitzada o en curs d'execució. 

Article 11. 
1) Sota la presidència del Director de l'Institut es constituirà una Comissió Tèc

nica, 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 repeticions 

de treballs o duplicat de tasques. 
d) Vetllar per la posada al dia i la conservació dels treballs cartogràfics d'im

portància general i permanent per a Catalunya. 
e) Proposar les mesures precises i necessàries perquè la nomenclatura i la sim

bologia utilitzades per l'Institut siguin les mateixes en les entitats cartogrà
fiques que coordina. 

f) En general, estudiar i proposar les normes necessàries per impulsar i co
ordinar 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. 
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 utilitzi 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 desen
volupament 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. 
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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'Ad

ministració de la Generalitat. 

Article 13 . 
La contractació d'obres, serveis i subministraments per l'Institut Cartogràfic de 

Catalunya en el desplegament de les seves funcions s'acomodarà a la legislació 

que serà aplicable en virtut del que 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'estableixen tot seguit. 

2) Tots els actes administratius de l'Institut podran ésser objecte de recurs d'alça

da davant el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, excepte els 

extraordinaris de revisió, els quals s'interposaran 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. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
1. S'incorporen a l'Institut Cartogràfic de Catalunya el personal i el material del 

Servei Cartogràfic actualment dependent del Departament de Política Terri

torial i Obres Públiques. 
2. El Consell Executiu i el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, 

dins de l'àmbit de les seves respectives competències, dictaran les 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 competèn

cies que puguin correspondre a l'Administració central de l'Estat i, en especial, 

al Consejo Superior Geogrrifico, a l'Instituta Geogrrifico Nacional, al Servicio 

Geografico del Ejército de Tierra, a l'Instituta Hidrogrrifico de la Marina i al 

Servicio Geografico 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. 195 
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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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ANNEX: Reglament de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 88/1988 

DECRET 
88/1988, de 28 de març, d'aprovació del Reglament de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 

La Disposició final2 de la Llei 11/1982, de 8 d'octubre, de creació de l'Institut 

Cartogràfic de Catalunya, faculta el Consell Executiu per dictar les normes ne

cessàries-per al desenvolupament i l'execució de la Llei esmentada. L'experiència 

obtinguda durant aquests cinc anys de funcionament de l'Institut aconsella l'apro

vació del Reglament de la Llei, que ha de facilitar la seva aplicació i que constitueix 

un instrument idoni per completar l'organització de l'Institut i regular l'exercici 

de les seves funcions. 

Per tant, a proposta del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques i 

d'acord amb el Consell Executiu, 

DECRETO: 
Article únic 
S'aprova el Reglament de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, que s'inclou com 

a Annex a aquest Decret. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

No obstant això, mentre el titular del Departament no desenvolupi aquest Decret, 

es mantindran els negociats actualment existents, amb l'adscripció que funcio

nalment es determini. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

A l'entrada en vigor del Reglament queden derogats el Decret 526/1982, de 24 

de desembre, el Decret 73/1985, de 18 de gener, el Decret 70/1986, de 27 de febrer, 

i les altres disposicions generals que s'oposin a aquest Reglament. 201 
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DISPOSICIÓ FINAL 
Es faculta al conseller. de Política Territorial i Obres Públiques per dictar les nor
mes necessàries per al desenvolupament i l'execució d'aquest Reglament. 

ANNEX 

CAPÍTOL 1 

Barcelona, 28 de març de 1988 

JORDI PUJOL 
President de la Generalitat de Catalunya 

XAVIER BIGATÀ I RIBÉ 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 

Naturalesa,finalitats i funcions de l'Institut 

Article 1 
1.1 L'Institut Cartogràfic de Catalunya és un organisme autònom comercial, in

dustrial i financer, adscrit al Departament de Política Territorial i Obres Pú
bliques, amb la finalitat de portar a terme les tasques tècniques de desenvo
lupament de la informació cartogràfica en l'àmbit de les competències de la 
Generalitat de Catalunya. 

1.2 L'Institut Cartogràfic de Catalunya és subjecte a l'Estatut de l'empresa pú
blica catalana, de conformitat amb el que disposa l'article l.a) de la Llei 
4/1985, de 29 de març. 

Article 2 
2.1 Per al compliment de les seves finalitats l'Institut gaudirà de personalitat ju

rídica pròpia, autonomia administrativa i econòmica i capacitat plena d'obrar. 
2.2 En conseqüència, l'Institut podrà adquirir, posseir, reivindicar, gravar o alienar 

tota mena de béns, concertar crèdits, celebrar contractes, obligar-se, inter
posar els recursos establerts i executar les accions previstes a les lleis. 

2.3 El que disposen els paràgrafs anteriors s'entén sens perjudici de l'observança 
de les Lleis 11/1981, de 7 de desembre, de patrimoni de la Generalitat; 
10/1982, de 12 de juliol, de finances públiques; 4/1985, de 29 de març, de 
l'estatut de l'empresa pública catalana, i les altres lleis d'aplicació a Catalunya. 

2.4 L'Institut Cartogràfic de Catalunya actuarà d'acord amb els criteris i principis 
següents: 
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a) Rendiment, economia i productivitat, aplicats d'acord amb els objectius 

fixats pels òrgans corresponents. 

b) No-discriminació respecte al sector privat. 

e) Contribució al foment de l'ocupació i al desenvolupament tecnològic. 

Article 3 
Són funcions de l'Institut Cartogràfic de Catalunya: 

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

b) La creació, l'estructuració i l'organització de la Cartoteca de Catalunya, que 

coordinarà la recollida i l'estudi de la documentació geogràfica i cartogràfica 

existent, i s'encarregarà de la seva conservació i difusió directament o en col·la

boració amb altres entitats públiques o privades. 

e) La formació d'un banc de dades cartogràfiques amb la finalitat d'utilitzar sis

temes 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 pri

vades de finalitat anàloga. 

e) La coordinació dels seus treballs cartogràfics amb els organismes de finalitat 

anàloga a nivell d'Estat. 

f) La publicació i la difusió dels treballs realitzats per l'Institut que es jutgi con

venient pel seu interès públic, científic o d'una altra naturalesa. 

Article 4 

4.1 L'Institut realitzarà, amb caràcter preferent, els serveis cartogràfics de caràcter 

oficial i d'interès general per a la Generalitat. 

4.2 Sens perjudici de l'actuació prevista al paràgraf anterior, l'Institut podrà 

realitzar estudis i treballs encomanats o sol· licitats per entitats públiques 

o particulars. 

Article 5 
5.1 Per a l'exercici de les seves funcions, l'Institut podrà: 

a) Fer convenis de cooperació amb els organismes competents, especialment 

amb les entitats locals que coadjuvin en l'exercici de les seves funcions. 

b) Formar consorcis amb altres entitats públiques per al desenvolupament 

de les finalitats pròpies de l'activitat cartogràfica. 

e) Crear societats anònimes, així com participar en qualssevol altres societats 

constituïdes, amb limitació de les responsabilitats, per ens públics o par

ticulars, per al desplegament de finalitats de naturalesa cartogràfica. 

5.2 La creació de consorcis o societats anònimes o la participació o integració 

de l'Institut a les ja constituïdes haurà de ser autoritzada pel Consell Executiu, 

d'acord amb el que estableix la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de 

l'empresa pública catalana. 

Article 6 
6.1 Amb periodicitat la Direcció de l'Institut donarà coneixement de l'estat de 

les seves actuacions en curs a la Secretaria General del Departament de Po- 203 
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lítica Territorial i Obres Públiques amb la finalitat de facilitar la funció co
ordinadora que correspon a l'esmentada Secretaria General. 

6.2 A més a més, la Direcció de l'Institut elaborarà anualment el projecte de pla 
d'actuació i una memòria de les activitats desenvolupades en l'exercici cor
responent. 

CAPÍTOL 2 
Organització 

SECCIÓ1 

Òrgans rectors 

Article 7 
7.1 L'Institut es regirà pels òrgans següents: 

a) Consell rector. 
b) Direcció. 
e) Comissió tècnica. 

7.2 L'Institut disposarà, a més, dels serveis interiors que es determinen en aquest 
Reglament. 

SECCIÓ 2 

Consell rector 

Article 8 
8.1 El Consell rector serà format pel president, el vice-president, els vocals i el 

secretari. 
8.2 En serà president el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques. El 

vice-president serà designat pel Conseller d'entre els representants que s'es
mentaran al punt 3.a) d'aquest mateix article. 

8.3 Els vocals del Consell seran els següents: 
a) Un representant de cadascun 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 Di
rector General de Política Territorial i el Director General de Carreteres. 

b) Quatre vocals representants de les corporacions locals. 
e) Dos vocals de lliure designació pel Consell Executiu entre persones de 

competència acreditada en el camp de la Cartografia. 
d) El director de l'Institut. 

8.4 El secretari serà designat pel Consell rector a proposta del seu president. 

Article 9 
Els vocals del Consell rector representants de corporacions locals seran designats 
per les seves organitzacions representatives en proporció al nombre de municipis 



Annex. Reglament 88/ 1988 

i altres ens locals que tinguin afiliats. Tots ells haúran de ser membres de les cor

poracions locals. 

Article 10 
10.1 El Consell rector té les facultats més àmplies en l'actuació, la gestió i la re

presentació de l'Institut. 

10.2 Particularment, correspon al Consell rector: 

a) Elaborar i proposar el pla anual de treball i gestió i l'avantprojecte de 

pressupost de l'Institut. 

b) Conèixer els recursos que integren el patrimoni de l'Institut i informar

ne l'Administració. 

e) Atorgar poders al director per al desenvolupament de l'activitat comer

cial, industrial i financera de l'Institut. 

d) Resoldre tots els afers relacionats amb la competència de l'Institut no 

atribuïts a la direcció. 

Article 11 
El president del Consell rector tindrà les atribucions següents: 

a) Representar el Consell. 

b) Convocar-ne les reunions, assenyalant lloc, dia i hora de celebració i ordre 

del dia d'aquestes. 

e) Presidir i dirigir les deliberacions i dirimir amb el seu vot de qualitat els empats. 

d) Autoritzar amb la seva signatura l'acta de les sessions i les certificacions. 

e) Mantenir, per si mateix o per delegació en el director, contactes amb els òrgans 

de l'Administració de l'Estat competents en la matèria. 

f) Proporcionar a les altres administracions públiques, per si mateix o mitjançant 

el director, informació sobre la cartografia realitzada o en curs d'execució. 

g) Presidir reunions, i dirimir amb el seu vot els empats. 

h) Qualsevol altra funció atribuïda per aquest Reglament. 

Article 12 
El vice-president auxiliarà el president en les seves funcions i el substituirà en 

els casos d'absència o d'impossibilitat. 

Article 13 
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. 

SECCIÓ 3 

Direcció 

Article 14 
El director de l'Institut és nomenat pel Consell Executiu a proposta del Conseller 

de Poütica Territorial i Obres Públiques i li correspon el nivell orgànic de director 

general. 205 



206 

Annex. Reglament 88/1988 

Article 15 
15.1 Correspon al director de l'Institut la direcció d'aquest, l'execució dels acords 

del Consell rector i la direcció del personal. 
15.2 El director tindrà, entre altres atribucions, les següents: 

a) Formular l'avantprojecte del pla anual de treball i gestió, l'esborrany de 
pressupostos i la memòria de l'Institut. 

b) Proposar el nomenament de personal i l'estructura orgànica de l'Institut, 
d'acord amb la legislació vigent. 

e) Representar, per delegació del president, el Consell rector en les actua
cions de l'Institut, per mantenir contactes amb els òrgans de l' Adminis
tració de l'Estat competents en la matèria. 

d) Proporcionar als òrgans de l'Administració de l'Estat competents en la 
matèria, per delegació del president del Consell rector, informació sobre 
la cartografia realitzada o en curs d'execució. 

e) Decidir, en cas d'urgència, en matèries de competència del Consell rector, 
però amb l'obligació de retre compte a aquest òrgan en la primera reunió 
que se celebri. 

SECCIÓ 4 

Comissió tècnica 

Article 16 
16.1 La Comissió tècnica es compon del president, que serà el director, del se

cretari i dels vocals següents: 
a) Un representant de cadascuna de les universitats catalanes. 
b) Un representant de cada una de les direccions generals d'urbanisme, car

reteres, política territorial, administració local i del Servei Geològic de 
Catalunya. 

e) Dos representants de les entitats locals designats per cadascuna de les 
associacions representatives del territori de Catalunya. 

d) Un representant del Col·legi oficial d'enginyers topògrafs de Catalunya. 
e) Els caps de servei de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 

16.2 Els vocals han de ser persones expertes en cartografia o que tinguin al seu 
càrrec serveis cartogràfics. 

16.3 Seran invitats a formar part de la Comissió com a vocals i, per tant, amb 
veu i vot, un representant de l'Institut Geogràfic Nacional i un representant 
de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de les Forces Armades. 

16.4 El secretari de la Comissió tècnica serà designat pel president del Consell 
rector, a proposta del director de l'Institut, d'entre el seu personal. 

16.5 El president de la Comissió tècnica podrà convidar a assistir a les seves ses
sions experts o especialistes quan així ho aconselli la naturalesa dels assump
tes a tractar. 

Article 17 
17.1 Correspon a la Comissió tècnica: 
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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 repeticions 

de treballs o duplicitat de tasques. 

d) Vetllar per la posada al dia i la conservació dels treballs cartogràfics d'im

portància general i permanent per a Catalunya. 

e) Proposar les mesures precises i necessàries perquè la nomenclatura i la sim

bologia utilitzades per l'Institut siguin les mateixes a les entitats que coordina. 

f) En general, estudiar i proposar les normes necessàries per impulsar i co

ordinar tots els treballs i estudis encaminats a l'execució de la cartografia 

d'interès per a Catalunya. 

17.2 Els acords de la Comissió tècnica tenen el caràcter d'informes facultatius 

i no vinculants. 

SECCIÓ 5 

Serveis interiors 

Article 18 
18.1 La direcció de l'Institut realitzarà les seves funcions mitjançant els serveis 

següents: 
a) Desenvolupament i Sistemes. 

b) Producció Cartogràfica. 

e) Programes d'Actuació Cartogràfica. 

d) Secretaria Econòmica i Administrativa. 

18.2 Depèn directament del director la Cartoteca de Catalunya. 

Article 19 
19.1 Són comeses del Servei de Desenvolupament i Sistemes la realització d'estudis, 

la definició de les metodologies, l'anàlisi de les aplicacions i la posada en marxa 

i el desenvolupament dels diferents sistemes d'informació geogràfica, car

tografia numèrica, càlcul, bases de dades alfanumèriques, percepció remota 

i d'ajut a la gestió dins els diferents àmbits de la realització cartogràfica. 

19.2 A més a més, el Servei de Desenvolupament i Sistemes dóna suport tècnic 

als altres serveis de l'Institut en els àmbits de restitució fotogramètrica, analò

gica i analítica, aixecaments topogràfics, xarxes geodèsiques i d'anivellació, 

vols mètrics i multispectrals, aerotriangulació i models digitals del terreny. 

19.3 Queden adscrites al Servei de Desenvolupament i Sistemes la Secció de Sis

temes d'Informació, la Secció del Centre de Càlcul, la Secció de Teledetecció 

i Tractament Digital d'Imatges i la Secció de Suport Analític. 

Article 20 
20.1 Correspon al Servei de Producció Cartogràfica la realització cartogràfica 

establerta pels programes d'actuació cartogràfica dins els àmbits dels sis

temes de restitució fotogramètrica, analògica i analítica, els aixecaments to

pogràfics, la tecnologia de vols mètrics i multispectrals, els models numèrics 207 
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per a l'aero triangulació, l'edició i la digitalització assistida, l'ajut a la for
mació i la revisió cartogràfica, la sortida cartogràfica, el laboratori fotogràfic, 
la reproducció i les edicions. 

20.2 Queden adscrites al Servei de Producció Cartogràfica, la Secció de Geodèsia 
i la Secció de Fotogrametria. 

Article 21 
21.1 El Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica té atribuïdes les comeses 

de l'anàlisi, la definició, el control de la producció, la integració d'informació 
connexa i el control de qualitat dels programes d'actuació cartogràfica en
comanats per la direcció. En conseqüència, també l'estructuració de les me
todologies adients, per tal d'integrar tant els elements tècnics com de gestió, 
que permeti donar la màxima utilització pluridisciplinària als elements 
cartogràfics i mètrics generals. 

21.2 Queda adscrita al Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica la Secció 
d'Edició Cartogràfica. 

Article 22 
22.1 Són comeses del Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa la gestió 

de personal, l'anàlisi, realització i control de les tasques pressupostàries, 
comptables i administratives, la coordinació econòmica de l'Institut, la con
tractació administrativa, la gestió comercial de productes cartogràfics ibi
bliogràfics, el manteniment de les instal-lacions, la distribució i les vendes 
de la producció cartogràfica, l'organització i assumptes generals de l'Institut. 

22.2 Queda adscrita al Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa la Secció 
d'Organització Econòmica i Assumptes Generals. 

Article 23 
Les seccions s'estructuren en negociats d'acord amb el que es determini per Ordre 
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 

Article 24 
La Cartoteca de Catalunya, amb nivell orgànic de secció, coordina, sota la de
pendència immediata del director de l'Institut, la recollida i l'estudi de la docu
mentació geogràfica i cartogràfica existent i s'encarrega de la seva conservació 
i difusió, directament o en coHaboració amb altres entitats públiques o privades. 

CAPÍTOL 3 
Funcionament del Consell rector i de la Comissió tècnica 

Article 25 
25.1 La convocatòria del Consell rector i de la Comissió tècnica correspondrà 

als seus presidents respectius i haurà de ser acordada i notificada amb una 
antelació mínima de quaranta-vuit hores, llevat dels casos d'urgència, i s'hi 
adjuntarà l'ordre del dia. 
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25.2 L'ordre del dia serà fixat pel president respectiu, tenint en compte, si escau, 
les peticions dels altres membres formulades amb l'antelació suficient. 

25.3 Això no obstant, tant el Consell rector com la Comissió tècnica quedaran 
constituïts vàlidament, encara que no s'haguessin complert els requisits de 
la convocatòria, quan es trobin reunits tots els seus membres respectius i 
ho acordin així per unanimitat. 

Article 26 
26.1 Les deliberacions del Consell rector i de la Comissió tècnica seran presidides 

i dirigides pel seus presidents respectius. Perquè les deliberacions o els 
acords siguin vàlids calla presència, si més no, de la meitat més un dels seus 
membres. 

26.2 Si no hi ha quòrum, l'òrgan es constituirà en segona convocatòria una hora 
després de l'assenyalada per a la primera. Per això n'hi haurà prou amb l'as
sistència de la tercera part dels seus membres i, en tot cas, en nombre no 
inferior a tres. 

Article 27 
27.1 Els acords dels òrgans col-legiats de l'Institut seran adoptats per majoria 

absoluta d'assistents i els empats seran dirimits pel vot del president. 
27.2 Els membres del Consell rector podran fer constar en acta el seu vot contrari 

a l'acord adoptat i els motius que el justifiquin. 
27.3 No podrà ser objecte d'acord cap assumpte que no estigui inclòs a l'ordre 

del dia, llevat que siguin presents tots els membres de l'òrgan col-legiat i 
que sigui declarada la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria. 

27.4 Els acords es registraran en el llibre d'actes amb la firma del president i del 
secretari. 

CAPÍTOL4 
Règim econòmica-financer 

Article 28 
28 .1 Els recursos de l'Institut seran els següents: 

a) Tots els que estaven adscrits al Servei Cartogràfic del Departament de 
Poütica Territorial i Obres Públiques. 

b) Els rendiments dels béns compresos en l'apartat anterior i dels altres ads
crits a l'Institut. 

e) Els béns traspassats de la Diputació segons Decret 198/1983, de 21 
d'abril. 

d) L'assignació que es fixarà al pressupost de la Generalitat per a compli
ment de les finalitats de l'Institut i els crèdits que aquest utilitzi dels pre
vistos en aquest pressupost per a l'execució de treballs cartogràfics. 

e) Els ingressos que obtingui pels estudis o treballs que realitzi en el de
senvolupament de les seves funcions o per la venda de les seves produc
cions a organismes diferents de la Generalitat o a particulars. 209 
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f) Les participacions o els ingresos que procedeixin dels consorcis o societats 
en què intervingui, segons el que preveu l'article 5 d'aquest Reglament. 

g) Les subvencions, les aportacions o les dotacions concedides a favor seu 
per entitats o particulars. 

h) Tots els recursos no previstos en els apartats anteriors que puguin ser
li atribuïts per disposició legal o reglamentària. 

28.2 El pressupost de l'Institut serà anual i se subjectarà a les disposicions legals 
sobre els pressupostos dels organismes autònoms de caràcter comercial, in
dustrial i financer i, en particular, el pressupost d'explotació i capital s'ade
quarà al que disposa l'article 13 de la Llei de l'estatut de l'empresa pública 
catalana. 

28.3 L'Institut gaudirà de les exempcions i els beneficis fiscals de què gaudeix 
l'Administració de la Generalitat. 

Article 29 
29.1 Els treballs cartogràfics de caràcter oficial, inclosos en la denominació de 

treballs cartogràfics de base (article 3.a) de la Llei 11/1982, de 8 d'octubre, 
que l'Institut Cartogràfic de Catalunya realitzi per a la Generalitat de Ca
talunya d'acord amb el pla anual de treball proposat pel Consell rector (ar
ticle 11 .2a) es finançarà amb càrrec al seu pressupost propi. Quan es tracti 
de treballs específics d'interès per a cadascun dels diferents departaments, 
es finançaran amb l'aplicació dels diferents crèdits pressupostaris de cada 
departament. 

29.2 La realització de treballs encomanats o sol·licitats per entitats públiques o 
privades es finançarà mitjançant la contraprestació que a aquest efecte es 
concerti. 

29.3 Els contractes que se celebrin per a la realització de treballs per a entitats 
públiques tindran caràcter administratiu, tret que les normes de contractació 
de l'entitat contractant disposin el contrari. 

29.4 La direcció elaborarà un balanç de situació i un compte d'explotació que 
reflecteixin degudament la comptabilitat de l'Institut. 

Article 30 
30.1 Els ingressos que obtingui l'Institut que tinguin la naturalesa de taxa es re

giran per la Llei 6/1986, de 8 de maig, de desplegament i modificació de les 
taxes de la Generalitat. 

30.2 No tindran la consideració de taxes, llevat del cas que aquest caràcter els 
sigui atribuït expressament, les tarifes o preus que hagi de percebre l'Institut 
per les seves prestacions o per la venda dels béns que constitueixin l'objecte 
de la seva activitat. 

30.3 El titular del Departament de Política Territorial i Obres Públiques podrà 
delegar en el director de l'Institut Cartogràfic de Catalunya la fixació de 
les tarifes i els preus a què es refereix el paràgraf anterior. 

Article 31 
Les adquisicions patrimonials, les relacions jurídiques externes i el règim de con
tractació de l'Institut que estiguin directament relacionats amb l'objecte de la seva 
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activitat són subjectes al dret civil i mercantil, i no se sotmeten als procediments 

administratius de selecció de contractistes i, en general, a les normes adminis

tratives sobre contractació. El Consell rector, però, acordarà els sistemes de pu

blicitat i de concurrència per a l'adjudicació dels contractes que pel seu import 

o per la seva naturalesa es cregui adients. 

CAPÍTOL S 
Règim jurídic 

Article 32 
32.1 Contra els actes administratius de l'Institut seran procedents els recursos 

previstos a les normes de procediment administratiu aplicables a Catalunya, 
amb les peculiaritats que s'estableixen tot seguit. 

32.2 Tots els actes administratius de l'Institut podran ser objecte de recurs d'alça

da davant el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques: 
32.3 El recurs extraordinari de revisió, si s'escau, s'ha d'interposar sempre davant 

el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques. 

Article 33 
La interposició de recurs contenciós administratiu serà procedent d'acord amb 

el que estableix la Llei d'aquesta jurisdicció. 

Article 34 
L'exercici d'accions civils i laborals es regirà per les normes d'aplicació general 

i la reclamació prèvia s'adreçarà sempre al Consell rector i es presentarà a la di

recció de l'Institut. 

CORRECCIÓ D'ERRADA al Decret n° 88, 28 març 1988. CARTOGRAFIA. Aprovació del Re

glament de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (Política Territorial i Obres Públiques) 

(Ref. 261). 

Havent observat una errada al text del Decret esmentat, se'n detalla l'oportuna 

correcció: 

A l'Annex, article 22.2, on diu: 
" ... la Secció d'Organització Econòmica i Assumptes Generals", 

ha de dir 
" ... la Secció d'Organització Administrativa i Assumptes Generals". 






