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Presentació del Conseller de Política Territorial 

Aquesta és la cinquena Memòria anyal que l'ICC presenta com a síntesi de la seva 
activitat per a la seva avaluació i difusió. 

L'Exercici 1988 ha estat ric en la consecució de noves fites. Només esmentarem les 
més importants pel que fa a nous productes cartogràfics assolits i/o generats per l'ICC: 
- S'ha superat la cobertura en més del 60 % del territori amb ortofoto i Model Digi-

tal del Terreny. 
-S'ha consolidat la producció de la rectificació digital d'imatges (DIR) amb tecno

logia pròpia desenvolupada totalment a l'ICC. 
-Hem publicat els primers fulls de la sèrie 1:50 000 ortofotomapa de Catalunya ge

nerada a partir de dades del satèl-lit SPOT. 
-Hem finalitzat els convenis de vols de gran altura amb l'Estat, la qual cosa ha per

mès d'obtenir vols a escala 1:70 000 i significa una fita històrica respecte als vols 
fotogramètrics a Espanya. 

-S'ha treballat intensivament en la generació del Mapa Topogràfic de Catalunya a 
escala 1:5 000, el qual s'ha consolidat com a sèrie. 

-Hem completat la base de dades geològica, en col·laboració amb el Servei Geolò
gic de Catalunya, que generarà el Mapa Geològic a escala 1:250 000 i d'altres en 
els anys vinents, amb metodologia pròpia. 

-Col-laborant amb l'Administració Central, s'ha dut a terme la signatura d'un Con
veni, que oficialitza l'ús de l'ortofotomapa de Catalunya a les diferents instàncies 
del Ministeri d'Economia i Hisenda. 

-S'ha generat el primer producte digital, en suport compacte, CD-ROM, sobre la 
ciutat de Barcelona. Aquesta experiència es multiplicarà cara al futur per a facili
.tar la difusió de cartografia digital com a eina multiús. 

Aquests punts volen fer patents els desenvolupaments més rellevants dins les activi
tats de l'ICC. Si bé no són els únics sí que són els més significatius respecte a la con-
solidació dels programes presents i definidors de tendències futures. 13 
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Presentació del Conseller de Política Territorial 

Cal evidenciar l'esforç multiplicador que la informació de base té en l'Administració 
Pública pel seu Ús multidisciplinari i la seva inducció a una racionalitat en la presa 

de decisions. 

Així mateix, és ferrn el criteri de guiar l'activitat de l'Institut cap als desenvolupa

ments i productes aplicats per tal de posar a l'abast dels àmbits tècnics que ho neces
sitin les eines i productes cartogràfics que manquen en un Departament inversor so
bre el territori com és el nostre. Fem les coses necessàries per a cobrir els grans dèficits 

d'informació de base que hi ha a Catalunya. 

Voldria, finalment, fer esment de l'esforç mantingut aquest any per tots els àmbits 

tècnics, productius i administratius de l'Institut, encoratjant a la Direcció i personal 
de l'ICC a renovar-lo per tal d'incrementar la producció cartogràfica en el territori 

de Catalunya, essent presents tanmateix en la Comunitat Cartogràfica estatal i inter

nacional. 

Joaquim Molins i Amat 
President del Consell Rector 

de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 





Introducció del Director de l ' ICC 

Aquest exercici es caracteritza per l'increment de la demanda cartogràfica institucio
nal i social. Aquest fet té una Íntima correlació amb l'activitat econòmica sobre el 
territori, que demana cartografia per a la seva planificació i execució. 

D'altra banda, cal fer esment del progressiu creixement de la producció cartogràfica 
de l'Institut per tal de fer front a l'esmentada demanda, preferentment del nostre De
partament. Això ha generat, de passada, un bon autofinançament corrent del 54,71 
per cent. 

Igualment, s'ha produït una progressiva consolidació de les sèries topogràfiques i d'or
tofotografia aèria i espacial, així com de la pròpia tecnologia de l'Institut per a l'ela
boració d'aquestes sèries. En termes de producció s'han aerotriangulat i restituït gai
rebé 2 000 models fotogramètrics en un rang d'escales de foto des de E 1:3 500 fins 
a E 1:70 000. 

S'ha iniciat la sèrie a escala 1:50 000 orto SPOT, que continuarem els anys vinents. 
És la primera a Espanya del seu gènere. En el mateix àmbit tècnic s'ha produït una 
sèrie E 1:250 000 sobre el territori de Castella-Lleó i un E 1:100 000 sobre les illes 
Balears, segons convenis establerts amb els respectius Governs Autònoms. 

Quant al servei al ciutadà, la distribució de publicacions arriba ja a 175 poblacions 
de Catalunya i atenem anyalment més de 10 000 demandes de diferents productes 
cartogràfics. Un altre aspecte de la nostra activitat és la signatura de disset convenis 
institucionals a fi de promoure la cartografia arreu de Catalunya i col·laborar amb 
totès les institucions que tenen mancances cartogràfiques. 19 
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Introducció del Director de l ' ICC 

Cal donar notícia de l'esforç de planificació, a mig termini, dut a terme per a la rea
lització del «Pla plurianyal del Quadrienni 1989-1992», que ha estat sotmès a totes 

les instàncies i organismes que ens controlen. 

Cal, doncs, aplicar-se a la realització i seguiment d'aquest Pla que, com és natural, 
sofrirà petites desviacions que tractarem de controlar constantment. 

Jaume Miranda i Canals 

Director de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 





Competències 

1. Competències 

L'Institut Cartogràfic de Catalunya té com a finalitat dur a terme les tasques tècni
ques de desenvolupament de la informació cartogràfica en l'àmbit de les competèn
cies de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa gaudeix de personalitat jurídica 
pròpia, autonomia administrativa i econòmica i plena capacitat d'obrar per a l'acom
pliment 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 so
bre 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 gene
rats pel tall del MTN E 1:50 000. 

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

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

b) La densificació i conservació, conjuntament amb l'Instituta Geografico Nacional, 
de la Xarxa Geodèsica de 2n i 3r ordre. 

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

d}L'execució de programes de desenvolupament de la cartografia temàtica i la carto
grafia destinada a l'avaluació de recursos. L'ICC fa cada any desenvolupaments tec
nològics en l'aplicació de les tècniques de Teledetecció: estimació d'àrees afectades 
per incendis, usos del sòl, geologia, etc. 25 



Competències 

e) La creació, estructuració i organització de la Cartoteca de Catalunya, la qual coor
dina 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 al
tres entitats públiques 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 públiques, el cadastre, etc. 

g) La coordinació tècnica dels treballs cartogràfics que facin entitats públiques i pri
vades, si s'escau, i la col·laboració amb organismes públics i entitat~ privades d'anà
loga finalitat. Així com, també, la coordinació dels seus treballs cartogràfics amb 
els organismes 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'al
tra naturalesa rèalitzats per l'Institut. 





Consell Rector 

2. Consell Rector 

En el decurs de l'any 1988 s'han produït variacions en el si del Consell Rector: la 
més important ha estat la incorporació com a President de l'Hble. Sr. Joaquim 
Molins i Amat en substitució de l'Hble. Sr. Xavier Bigatà i Ribé. Altres canvis, pel 
que fa als vocals han estat els següents: 
El Sr. Manel Rodríguez i Muñoz, en substitució del Sr. Joan Angelet i Cladelles. 
El Sr. Joaquim Payola i Riera, en substitució del Sr. Pere Macias i Arau. 
La Sra. Carmen Sanmiguel i Ruibal, en substitució del Sr. Manel de Forn i de Foxà. 
El Sr. Vicenç Franch i Casdabó, en substitució del Sr. Joaquim Pujol i Figa. 

Composició del Consell Rector a 31 de desembre del 1988: 

PRESIDENT 
Hble. Sr. Joaquim Molins i Amat Conseller de PT i OP 

Membre nat 

VICE-PRESIDENT 
Sr. Joan A. Solans i Huguet 

VOCALS 
Sr. Jaume Amat i Curtó 

Sr. Agustí d'Arana i Sagnier 

Sr. Vicenç Franch i Casabó 

Sr. Pere Feliu i Mir 

Director General d'Urbanisme 
Membre nat 

Director General de Carreteres 
Membre nat 
Director General de Política Territorial 
Membre nat 
Sots-director Gral. de Coordinació 
Membre nomenat 
Cap del Servei de Pressupostos Generals 
Membre nomenat 31 



Consell Rector 

Sr. Xavier Munuera i Bassols 

Sr. Joan Payola i Riera 

Sr. Antoni Renart i Cava 

Sr. Manel Rodríguez i Muñoz 

Sr. Lluís Hernàndez i Alcocer 

Sra. Carmen Sanmiguel i Ruibal 

Sr. Albert Serratosa i Palet 

Sr. Francesc Vall-llosera 
i Vilaplana 
Sr. Jaume Miranda i Canals 

SECRET ÀRIA: 
Sra. Glòria Bardají i Pascual 

Delegat de 1 'Instituta Qeografico Nacional 
Membre nomenat 
Alcalde de Palau de Plegamans 
Membre nomenat 
Sots-director General de Prevenció i Extinció 
d'Incendis i de Salvaments 
Membre nomenat 
Alcalde de Premià de Mar 
Membre nomenat 
Alcalde de Santa Coloma de Gramenet 
Membre nomenat 
Coordinadora de l'Àrea d'Informació de Base 
de l'Ajuntament de Barcelona 
Membre nomenat 
President de l'ITEC 
Membre nomenat 
Sots-director General d'Obres 
Membre nomenat 
Director de l'Institut Cartogràfic de Cata
lunya 
Membre nat 

Cap del Servei Jurídic de PT i OP 
Membre nomenat 

Sessions convocades durant l'any 1988 

Sessió de 18 d'abril 
Es presentà el Reglament de· l'Institut, ja aprovat pel Consell Executiu, així com la 
Memòria Financera corresponent a l'any 1987, que fou aprovada pel Consell Rec
tor. 
La Direcció oferí el segon full informatiu de la Cartoteca de Catalunya i la síntesi 
de la Memòria 1987, així com l'informe dels rendiments de producció, fent esment 
de l'augment produït. 
Igualment, es mostrà l'esborrany del conveni a celebrar amb el Centro de Gestión 

Catastral y Cooperación Tributaria a fi i efecte que el Consell autoritzés al Director 
de l'Institut per a la seva signatura. 
Sessió de 28 de setembre 

S'aprovà la Memòria 1987 de l'Institut i l'avant-projecte de pressupost per a l'any 
32 1989. 



Consell Rector 

Es lliurà als membres del Consell l'informe de l'Auditoria Financera corresponent 
a l'exercici 1987. 
La Direcció reportà les estadístiques de producció del primer semestre de 1988, així 
com · la proposta de catàleg de llocs de treball i el pla de treball per al 1989, que 
van ser acceptades positivament pel Consell Rector. 
Per últim, s'informà el Consell sobre els convenis en curs d'execució corresponents 
al període gener-agost 1988 i s'acordà proposar en Mossèn Ignasi Colomer i Preses 
per a l'atorgament de la Creu de Sant Jordi. 

Sessió de 16 de desembre 
S'assabentà el Consell del Catàleg definitiu de llocs de treball, de l'evolució de la pro
ducció fotogramètrica de l'Institut en el període gener-novembre 1988 i de la situa
ció i perspectives de participació en projectes europeus, així com de la designació 
dels membres de la Comissió Tècnica de l'Institut, de la qual el President del Consell 
Rector en designà el secretari. 
El Director es referí al Pla de Treball de l'Institut pel 1989 i a la proposta de compra 
d'una finca al terme de Sant Cugat del Vallès per a ubicar-hi la futura seu de l'Insti
tut, aspectes que foren aprovats pel Consell Rector. 
La Direcció exposà la valoració del tancament econòmic de l'exercici 1988 i mani
festà l'interès d'augmentar l'estat d'autofinançament. El Consell acordà donar-ne la 
conformitat. · 

33 





Estructura interna 

3. Estructura interna 

Continuant amb el desenvolupament de l'estructura interna de l'Institut que doni 
suport a noves àrees en les quals hi ha hagut un increment molt important de les 
tasques a realitzar, ha estat necessària la creació d'una Secció i nous Negociats i tam
bé s'ha procedit a dotar dites vacants nomenant els corresponents càrrecs. El total 
de la plantilla no ha tingut increment. 

- Creació de Secció: 

Decret 324/1988 d'll d'octubre 
• Secció de Tecnologia Cartogràfica 

- Supressió de Secció: 

Decret 324/1988 d'll d'octubre 
• Secció de Cartografia Urbana 

-Creació de Negociats: 

Ordre de 8 de març 
• Docència Cartogràfica 
• Bases de Dades Cartogràfiques 
• Explotació 
• Laboratori Fotocartogràfic 

Ordre de 12 de setembre 
• Fotogrametria Analògica li 

Ordre de 27 de desembre 
• Gestió Econòmica 37 



Es tructura interna 

Organigrama actual 

Direcció 

lnstnul 
Cartogràfic 

Servei 

Stcretaria Econòmica 
i Administrativa 

Secció 

- .- . - . --. ~ ~ 

~. - ' -.. ' ' 

Negociat 



Distribució per serveis 

Funcionaris 
i merins 

Direcció 6 
Desenvolupament i Sistemes 11 
Producció Cartogràfica 9 
Programes d'Actuació Cartogràfica 4 
Secretaria Econòmica i Admva. 6 

Total 36 

Estat 
1 

2 

Funcionaris 

Generalitat Transferits 
3 2 
6 
1 

2 
2 

10 6 

Laborals Total 

2 14 
4 21 

23 34 
9 15 
8 16 

46 100 

39 





Gestió econòmica 

4. Gestió econòmica 

Un cop finalitzat l'any 1988, l'Institut Cartogràfic de Catalunya ha completat el pri
mer any d'activitat econòmica i empresarial després del primer quinquenni.' Aquest 
any 1988 es contempla com un any de consolidació i continuació de les línies esta
blertes durant el primer període. Les materialitzacions i realitzacions de l'any, que 
analitzarem tot seguit, s'han dut a terme sota les directrius del DPTOP, del Consell 
Rector i de la Direcció de l'Institut. 

Durant l'exercici de 1988, la Sindicatura de Comptes ha revisat el període comptable 
comprès entre els anys 1982 i 1986, si bé l'informe no ha estat presentat a la Direcció 
d'aquest Institut fins el mes de març de 1989, per la qual cosa les observacions del 
mateix no s'han incorporat a l'exercici que abraça aquesta memòria. 

La publicació del Reglament de l'Institut, la publicació del Catàleg de Llocs de Tre
ball del Personal Funcionari i la Primera Convocatòria de Funcionaris del Cos de 
Cartògrafs han marcat d'una manera especial el curs dels fets administratius. 

Donat que l'activitat econòmica resumeix l'esforç humà i empresarial d'una Institu
ció, la memòria financera de l'any 1988 posa de manifest l'estat actual de l'Institut 
des de la perspectiva comptable i d'altra banda, i potser amb una importància encara 
més gran, l'evolució econòmica i financera d'aquests primers anys d'execució. 

Serveixi, doncs, aquesta memòria, com a exposició i resum de l'activitat empresarial 
de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 43 



Gestió econòmica 

La memòria financera consta de les següents parts: 
- Anàlisi de l'entorn sòcio-econòmic 
-Consideracions inicials a l'ICC 
- Resultat econòmic de l'any 1988 
- Gràfics comparatius 
- Activitats de la gestió econòmica i de personal 
- Conclusions 

a) Anàlisi de l'entorn sòcio-econòmic 
L'evolució de l'entorn durant l'any 1988 s'ha caracteritzat pel creixement del pro
ducte interior brut i s'ha aconseguit un progrés substancial quant a la creació de 

l'ocupació, superant així la profunda crisi industrial del període 1975-1985, quan 
es va donar un procés de destrucció neta d'ocupació i un estancament de la despesa 

de consum i d'inversió. 
Segons l'OCDE, el PIB s'ha incrementat en més d'un 5 % en termes reals, taxa 

superior a la mitjana de l'OCDE i de la CEE: és el tercer any consecutiu en què 

es dóna aquesta circumstància. 
Aquest creixement es caracteritza per un impuls de la demanda interna, 7 % pel 
que fa a l'any 1988: n'és el component més expansiu la formació de capital, 15 %, 

recolzada per la renovació de l'equip productiu, la revifalla de la construcció i les 

obres públiques. 
Tanmateix, hi ha a l'economia diversos símptomes de perillositat, els més impor

tants dels quals són la inflació i el dèficit exterior corrent. 
Quant a l'ocupació i amb dades sobre el total de la població activa espanyola, la 
taxa d'atur ha disminuït fins al 18,8 %, taxa inferior a la de l'any 1987. Pel que 

fa a Catalunya, el nombre d'aturats al 31 de desembre es xifrava en 369 500, amb 

un descens de 75 600 persones respecte a l'any anterior, la qual cosa representa un 
17% de variació anyal negativa. La taxa d'atur a Catalunya es manté en el 15,2 %, 

xifra per sota del total de l'Estat Espanyol. 
Cal considerar la taxa de creixement de l'índex de preus de consum, invertint la 
tendència que s'havia constatat fins a l'estiu. La xifra a final d'any, un 5,8 %, ultra

passa tant l'objectiu inicial d'inflació, un 3 %, com el revisat, un 5 %. Aquest fet 
' generà expectatives inflacionistes poc desitjables que han estat confirmades el ge-

ner de 1989. 
El dèficit per compte corrent fou negatiu en gairebé 3 000 milions de dòlars, en

front d'un Sl,lperàvit de 1 300 milions el 1987, i per tant amb un saldo de l'any 
de 4 000 milions en sentit negatiu. El motiu rau en l'increment de les importa
cions, que no han estat compensades pels serveis i les transferències. Aquest dèficit 

ha estat parcialment compensat per l'entrada de capitals estrangers. 

Concloent, podem dir que la conjuntura és fortament expansionista, si bé les va-
44 riables monetàries són preocupants. 
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b) Consideracions inicials a l'ICC 
L'Institut Cartogràfic de Catalunya, com a organisme autònom comercial, indus
trial i financer adscrit al DPTOP, porta a terme les activitats dins el marc de la 
seva Llei de Creació i del seu Reglament. 
Amb un aprofitament cada dia més acurat de les diverses eines, tant a nivell de 
gestió com a nivell tècnic, l'activitat empresarial s'h~ traduït en un conjunt de fets 
que tenen alhora una correspondència directa amb els resultats econòmics que s'ex
posen en aquesta memòria. 
D'altra banda, i més en relació amb les tasques administratives, cal esmentar que 
en l'exercici 1988 s'ha continuat utilitzant l'aplicació de comptabilitat desenvolu
pada en IDMS, la qual cosa ha permès de comptabilitzar els fets econòmics esde
vinguts a l'Institut Cartogràfic de Catalunya mitjançant les més modernes tècni
ques comptables. 
Aquesta aplicació, basada en la comptabilitat per partida doble, permet de mante
nir on fine les dades econòmiques de tot l'exercici, facilitant així tota mena de con
sultes mitjançant la recerca de documents o d'informacions de les més diverses ca
racterístiques i a partir de criteris diferents. Al final d'aquest apartat hom en dóna 
una explicació més detallada. 
S'ha completat, durant l'any 1988, 6 420 assentaments per partida doble, que es 
reflecteixen en un únic diari i en els estats comptables corresponents a ractivitat 
econòmica de l'Institut. 

e) Resultat econòmic de l'any 1988 
L'exercici de 1988 es caracteritza per la continuació en l'augment de l'activitat des
envolupada a l'Institut Cartogràfic que ja es va posar de manifest en els dos darrers 
anys. 
Com a fets importants i que, d'altra banda, seran comentats a continuació, cal re
calcar la materialització i el contingut de les inversions i els volums d'ingressos 
propis assolits en el període. 

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

terior, atès que a final d'any restaven per a invertir 146 163 ptes. 
- La consolidació del Fons Cartogràfic de l'Institut, el qual reuneix les aporta

cions de la Institució en matèries cartogràfiques i que aquest any s'ha nodrit 
amb les diferents realitzacions dels programes de treball en l'àmbit de Catalu
nya pel que fa al període de 1988. 

En relació als ingressos propis, la xifra assolida durant l'any 1988 representa un 184% 
envers la mitjana del primer quinquenni. Aquest increment és el resultat concret 
d'aquest any respecte a la línia ascendent de l'activitat des de la creació de la Ins-
tirució. 45 
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-El balanç a 31 de desembre de 1988 
A continuació s'inclou el balanç de l'ICC, tancat a 31 de desembre de 1988. 

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

L'immobilitzat incorpora les inversions de l'any ï, per partides separades, els va
lors de les amortitzacions de l'immobilitzat material i immaterial. Aquestes amor
titzacions s'han realitzat segons criteris acceptats pel Servei de Control Financer 
del Departament d'Economia i Finances i són els següents: 

- Maquinària 20% - Instal·lacions 5% 
-Utillatge 15% -Mobiliari 10% 
-Transports 10% - Màquines d'oficina 20% 
- Obres 5% -Fons Cartogràfic 10% 

El criteri d'amortització pel que fa a la temporalitat de l'adquisició del bé i la data 
en. què es comença 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 amb el Fons Cartogràfic, cal esmentar que durant l'any s'han comptabi
litzat les incorporacions que s'hi han fet, subdividides en els següents subcomptes, 
per tal de clarificar-ne la composició. 

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



Balanç a 31 de desembre de 1988 

Actiu 

Immobilitzat 

203 Maquinària, instal ·lacions i utillatge 
204 Elements de transport 
205 Mobiliari 
206 Equips per a procés d'informació 
208 Altre immobilitzat material 
214Altre immobilitzat immaterial 
232 Edificis i altres construccions en curs 

200786414 
151504921 
42227121 

256489 510 
31087356 

639 507087 
22031424 

280 Amortització acumulada immobilitzat material {228 79047 1} 
281 Amonització acumulada immobilitzat immaterial(t45 238648) 

Total immobilitzat 

Existències 

300 Comercials 
310 Productes acn.bats 
350 Primeres matèries 

Toral existències 

Creditors i deutors per operacions de tràfic 

430Ciients 
435 Deutors per moratòria 
440 Deutors diversos 
460Acomptes de remuneracions 
461 Acomptes per viatges 
470 H.P. Deutora per conceptes diversos 
471 Altres entitats públiques deutores 
474 H.P. Deutora per IV A 
490 Provisions per insolvència 

969 604 714 

3 021 821 
107 369 198 

9 858 509 

120249 528 

225 717 435 
4 444 739 

43480 
25910 

552 218 
32 936 480 
27 158 830 
(4444739) 

Tot al creditors i deutors per operacions tràfic 286 434 353 

Comptes financers 

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

Total comptes financers 

Total act iu 

Comptes d'ordre 

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

Total comptes d'ordre 

244 800 
319 159 
808 344 

15926262 
19017 

17 317 582 

1393606177 

18431491 
499 304 867 

24 192000 
1883419 

543811777 
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Passiu 

Finançament bàsic 

tOOTransferències capital de la Generalitat 
118 Fons patrimonial 

142 Fons amortitzaêió subvencions capital 

170 Préstecs a llarg termini 

Toral finançament bàsic 

Creditors i deutors per operacions de tràfic 

400 ProVeïdors 
402 Proveïdors factures pendents de rebre 
410Creditors diversos 
411 Creditors deutes amortitzables rappels compres 
438 Acomptes dc clients 
475 H.P. Creditora per conceptes fiscals 
4n Organismes S.S. Creditors 
481 Pagaments diferits 
552 Transfer. corrents a compte d'exercicis futurs 
580 Interessos a pagar 

1214 779 996 
196904933 

{368 229 119) 

100000000 

1143455810 

212216171 
501964 

11831978 
901 374 

3418 
1J 369 405 
6 384 705 
1224 980 
1233 554 
2482818 

Total creditors i deutors per operacions tràfic 250 150 367 

Resultats 

890 Pèrdues i guanys 

Total passiu 

Comptes d'ordre 

040Creditors per comptes d'ordre 
090 Fons patrimonial cedit 

Total comptes d'ordre 

1393606177 

44 506 910 
499304867 

543811777 

47 
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Compte d'explotació 

Existències inicials 

300 Comercials 
)lO Productes acabats 

350 Primeres matèries 

Despeses 

Total existències inicials 

Compres i despeses per naturalesa 

600 Compres mercaderies 
602 Compres matèries auxiliars 
604 Compres materials consum i reposició 
610Sous i salaris 
6175.5. A càrrec d'empresa 
618Altres despeses socials 
624 Interessos de préstecs 
627 Altres despeses financeres 

630Tributs 
640 Arrendaments 
64 1 Reparacions i conservació 
642 Subministraments 

3 355 869 
106974904 

4 654 263 

114 985 036 

3078038 
36336475 
7009 808 

229319127 
603 19232 

2537601 
9932 869 
4 030404 
2 898 855 

14 509 875 
44 927 477 
18 543 975 

644 Remuneracions a agents mediadors independents 1 064 036 

645 Treballs realitzats per altres empreses 118119 766 

646Primes d'assegurances 6040 336 

652 Transports i nòlits 3499148 

660Material d'oficina · 1445 821 

66 1 Comunicacions 
662 Relacions públiques 
663 Publicitat 
664 Despeses i assessorament jurídics 
665 Serveis auxiliars 
666 Altres despeses 
667Viatges 
668 Subscripcions tècniques 
669 Material reproducció 

Total compres i despeses per naturalesa 

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

Total dotacions 

Resultats 

890 Pèrdues i guanys 

To tal despeses 

2 704 095 
954048 
907799 

1270413 
6370 794 

41399 
11113306 
1867 613 

664 152 

589 506462 

85 409023 
48 057 267 

I 040971 

134 507 261 

838 998 759 

Existències finals 

300 Comercials 
310 Productes acabats 
350 Primeres matèries 

Ingressos 

Total existències finals 

Vendes i ingressos per naturalesa 

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

793 Moratòries cobertes amb provisions 

Total vendes i ingressos per naturalesa 

609 Rappels de compres 

739lngressos amortitzac ió subvencions capital 

Resultats 

890 Pèrdues i guanys 

Total ingressos 

3 021821 
107369198 

9 858 509 

120 249 528 

291728 373 
27 589 692 

377 881 
266336 88 1 

2190000 

588 222 827 

2860 114 

127666290 

838 998 759 
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Aquests subcomptes coincideixen amb els programes d'inversió plurianyal de 
l'ICC. 
Quant a les existències, han estat valorades pel seu preu de cost, d'acord amb 
informacions extracomptables provinents dels Serveis de l'Institut i degudament 
comprovades per l'Administració d'aquest. Es contempla el sistema FIFO com 
a criteri general referent al control de les unitats qÚe resten a l'Institut de cada 
referència. 
La xifra de clients totalitza al 31 de desembre 225 717 435 ptes, amb un incre
ment respecte a l'any anterior del 24 %. Aquest increment és degut al termini 
de pagament mitjà dels clients que és superior als 120 dies, i d'altra banda, du
rant l'any 1988 el60,13% de la facturació s'ha realitzat el darrer trimestre, fac
turació que es compon de vendes a crèdit en la seva major part, ja que correspon 
a projectes. 
A 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 bvorable a l'Institut 
amb un deute d'Hisenda per aquest concepte de 27 158 830 ptes. 
La xifra d'll 739 810 ptes, que devia a la fi de l'any 1987 Hisenda a l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya, ha estat cobrada en la seva totalitat durant l'exercici 
de 1988, 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 su
portat. 
D'altra banda, els deutors per moratòria, amb un total de 4 444 739 ptes, tenen 
la seva contrapartida de provisió corresponent. 
El total líquid que contemplen els comptes financers a la fi de l'exercici és de 
17 317 582 ptes, però cal fer esment que reflecteix la part no utilitzada de la pò
lissa de crèdit que va ésser subscrita durant l'any 1987. 
Aquesta part no utilitzada era a 31 de desembre de 14 028 326 ptes, i, per tant, 
la resta, 3 289 256 ptes, és l'efectiu líquid realment disponible. 
Al Passiu, i dins el finançament bàsic, les transferències de capital de la Generali
tat tenen la seva corresponent amortització, que es contempla a 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 subven
cions han finançat. 
Durant l'exercici de 1988 s'ha continuat utilitzant la pòlissa de crèdit signada 
l'any 1987 amb el Banc de Sabadell per un import de cent milions de pessetes 
al tipus d'interès del 13,5 %, i és prevista pressupostàriament la seva devolució 
els anys 1989 i 1990 a parts iguals. 
Dins del grup de creditors i deutors per operacions de tràfic cal comentar el 
deute de proveïdors que, sumant la facturació pendent de rebre, arriba a la 
xifra de 212 718 135 ptes. Versus l'any anterior, el percentatge comparatiu és d'un 49 
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33,59% d'augment, que té la seva justificació en la problemàtica del deute dels 
clients i la facturació del darrer trimestre ja comentada. 
Hi apareixen els deutes de l'entitat amb la Seguretat Social i amb Hisenda per 
concepte de l'IRPF, atès que el pagament es realitza el primer mes de l'any 
següent. 
El compte de pagaments diferits reflecteix, en el seu saldo, una quantitat de di
ners que a final d'any hom devia al personal en concepte de revisió del Conveni 
Col·lectiu del personal Laboral del DPTOP. El pagament no s'ha realitzat per 
tal com no ha estat possible la signatura de l'esmentat conveni en el transcurs 
de l'any 1988. 
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 dels anys 1986, 1987 i 1988 segons el procediment recomanat pel Ser
vei de Control Financer de la Intervenció General del Departament d'Econo
mia i Finances. 
El Balanç de l'Institut Cartogràfic de Catalunya en el seu conjunt es mostra equi
librat i, per tant, sense guany ni pèrdua. Aquest fet s'explica perquè 663 111 ptes 
s'han disminuït de les subvencions corrents, equilibrant el compte d'explotació. 
D'altra banda s'han traspassat 613 521 ptes al compte de fons patrimonial, sense 
perjudici de la seva liquidació pressupostària, i la resta, 49 590 ptes, a la partida 
de transferències corrents 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 fins a 
la data pendents de devolució, l'immobilitzat en curs de l'edifici del carrer de 
Brusi, les existències en dipòsit a la botiga de l'Institut per part de diferents edi
torials, i finalment, i com a xifra més important, l'immobilitzat cedit, consti
tuït pel total de les xifres peritades dels béns que van ésser traspassats a l'ICC. 

-El compte d'explotació a 31 de desembre de 1988 
Segons la normativa del PGC, es presenten els diversos comptes de despesa 
i d'ingressos amb la finalitat de clarificar les diferents partides que els com
ponen. 
Les existències inicials i finals consten al seu lloc corresponent a fi i efecte d'in
corporar a nivell de resultats de l'exercici el guany que comporta la regularitza
ció d'existències segons l'inventari físic realitzat a l'Institut. 
Després dels comptes de compres, hi trobem reflectit el cost de personal de l'Ins
titut, amb el total de 229 319 127 ptes. i la corresponent Seguretat Social, amb 
la quantia de 60 319 232 ptes. Tal com es detallarà a la liquidació pressupos
tària, la totalitat d'aquests costos s'enquadren al Capítol I del pressupost de l'Ins
titut. 
Els pagaments al personal han reportat en la seva totalitat el corresponent cost 

50 de Seguretat Social. 
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Detallem tot seguit la seva composició: 

Composició de la despesa de personal 

Concepte 

Funcionaris 
Personal laboral 
Membres Consell Assessor 
Incentius al rendiment 
Assegurances socials 

Import 

146057 832 
72 875 072 

110 000 
10276223 
60 319 232 

% 

50,43 
25,16 

0,04 
3,55 

20,82 

Total 289 638 359 100% 

En el compte 624 consten els interessos del préstec que ha subscrit l'Institut 
i que a fi d'any totalitzen 9 932 869. La taxa teòrica d'interès al llarg d'aquest 
període ha estat d'un 9,93 % anyalment. 
La diferència respecte a la taxa nominal del 13,5 %, correspon a la no utilització 
o, d'altra manera, a l'esforç per mantenir un romanent de tresoreria al llarg 
del període. En realitat, l'Institut ha suportat un cost d'un 9,93 % sobre el seu 

endeutament a llarg termini. 
A nivell aritmètic, si considerem els ingressos per concepte d'interessos financers: 

• Ingressos financers 377 881 
• Interessos de préstecs 9 932 869 
Total interessos (dèficit) 9 554 988 

Que representa un cost de passiu sobre l'endeutament a llarg termini d'un 9,55 %. 
L'apartat de reparacions i conservació inclou els contractes de manteniment 
dels diversos equips informàtics de l'Institut, a més de les reparacions normals 
i les dels equips aeronàutics. 
Els treballs realitzats per altres empreses responen, en gran majoria, als diversos 
treballs de camp, com són recolzaments de punts de camp, aixecaments 
taquimètrics, revisió de camp, comprovació de camp, correcció de galerades, 
etc., que es subcontracten externament. 
Com a despesa, figuren també les diverses dotacions per a amortització i provisió 
realitzades durant l'exercici. 
S'ha realitzat durant l'exercici una nova provisió per moratòria per un total 
d'l 040 971 pessetes corresponent a un saldo pendent de cobrament amb el 
Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, atesa la 
seva antiguitat. 
A l'apartat d'ingressos, cal considerar el volum aconseguit per les vendes per , 
prestació de serveis amb un total de 319 318 065 ptes. 51 
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Anàlisi patrimonial dinàmica: any 1987-1988 

Actiu 

1987 1988 Aplicacions Fons 

Immobilitzat material 863993957 969 604 714 

Obres 
Maquinària 124 613415 132434566 7 821151 
lnstaJ.Iacions 61177303 66006361 4829058 
Utillatge 1319511 2345487 1025976 
Transports 151504921 151504921 o 
Equips informàtica 184 842 705 256 489 510 71646805 
Mobiliari 38712485 39 652 733 940248 
Màquines oficina 2 521916 2 574388 52472 
Fons cartogràfic 480572669 639 507087 158 934418 
Biblioteca i Cartoteca 18806681 31087356 12280675 
Edificis en curs 14697652 22031424 7333 772 

Amortització actiu material (117 593 920) (228 790 471) 111196551 . 
Amortització actiu immaterial (97 181381) (145 238 648) 48057267 

Existències 114985036 120249528 5264492 

Realitzable curt termini 
Deutors 214 687 645 290879092 

Clients 180927 993 225160673 44232680 
Clients Revista 1104879 556762 548117 
Deutors per moratòria 5593 768 4444739 1149029 
Deutors diversos 77815 25910 51905 
Acomptes remuneracions 15000 43480 28480 

Règim trans IV A Invers 1104437 552218 552 219 
Altres entitats públiques deutores 14123 943 32936480 18 812 537 
HP Deutora per IV A 11739 810 27158 830 15419020 

Disponible 
Comptes fmancers 34356901 17 317 582 

Caixa efectiu 516 670 319159 197 511 
Caixa divises 732692 808344 75652 
Banc d'Espanya 94230 237073 142 843 
Banc de Sabadell 3 653 955 26~82 3 627373 
Banc de Sabadell (cte. crèdit) 26767598 14028 326 12739272 
Caixa de Pensions 2029735 1634 281 395454 
Fiances a curt termini 562021 244800 317 221 
Interessos a cobrar no abonatS en compte 19017 19017 

Total actiu pessetes 1228023 539 1398 050916 

52 
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Passiu 

1987 1988 Aplicacions Fons 

No exigible 1031296111 1143 455 810 

Pressupostos inversions 978 780000 1214 779 996 235999996 

Fons amortització sub. capital (214 775 301} (368 229 119} 153 453 818 

Fons patrimonial 167 291412 167904933- 613 521 

Fons patrimonial a amortitzar 29000000 29000000 

Préstecs a llarg termini 100000000 100000000 

Provisions per moratòria 5593 768 4444739 1149029 

Provisions per moratòria 5 593 768 4444739 

Exigible a curt termini 191133 660 250150367 

Proveïdors 154 561935 212 216171 57654236 
Proveïdors fres. pendents de rebre 4665116 501964 4163 152 
Creditors diversos 5777061 11831978 6054917 
Creditors deures amortitzables p/ rap 4104701 901374 3 203327 
Acomptes de clients 1034 689 3418 1031271 
Pagaments diferits 895 825 1224980 329155 

IRPF a pagar 11251445 13 369405 2117960 

SS a pagar 7658924 6 384705 1274219 
Trans. Generalitat acompte ex. futur 1183 964 1233 554 49590 

Interessos a pagar no carregats en compte 2 482 818 2482818 

Total passiu pessetes 1228 023 539 1398050916 

513134112 513 134112 

En aquest exercici s'ha continuat el control acurat de les diverses partides d'ingrés, 

subdividint la facturació de l'Institut en cinc sèries diferents: 

Sèrie Descripció Numeració Imports 

A Ven des béns tenda 9 598-20185 21854237 

B Convenis i projectes 1- 116 260355 092 

e Subscripcions RCG 1- 170 630059 

D Distribució publicacions 1- 253 3 702 537 

E Ven des béns a crèdit 1- 156 5186448 

Altres ingressos 30 827 687 

Total 11283 322 556060 

Al compte 738 s'inclouen els ingressos obtinguts per l'Institut per la seva activitat 

docent en el període. 
Cal tenir en compte que s'ha cobrat finalment la quantitat de 2 190 000 ptes. 

de les partides considerades com de difícil liquidació, per pertànyer a deutes 

d'exercicis anteriors. 
Els ingressos per a amortització de subvencions de capital, en la quantitat de 

127 666 290 ptes. com a contrapartida de les dotacions per a amortització, re-

presenten el consum per desgast d'unes subvencions que han finançat un actiu fix. 53 
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- Estats d'origen i aplicació de fons 
El quadre adjunt, després de comparar els balanços de 1987 i 1988, mostra l'anà
lisi de l'origen i aplicació de fons pel que fa a l'any 1988. 
Es pot observar que les materialitzacions més importants es concreten en el Fons 
Cartogràfic, tal com s'ha explicat. 
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 compensa amb les partides corresponents de clients i d'Hisenda pel que fa 
a l'IVA. 
Les amortitzacions, que normalment constitueixen una font de finançament, 
~o es poden considerar com a tals, donat que tenen una contrapartida en les 
aplicacions pel mateix import, en tractar-se d'un organisme públic. 
Així i tot, en aquest període s'ha amortitzat en la quantia d'un vint per cent el 
Fons Patrimonial a amortitzar, partida aquesta que estableix una font de finan
çament. 

- Finançament propi/finançament extern 
Atès que l'Institut Cartogràfic és un organisme públic que rep subvencions 
d'explotació que financen parcialment la seva despesa corrent, és d'un gran inte
rès d'analitzar amb profunditat quina és la composició del finançament de 
l'Institut. 
A tal fi, al gràfic adjunt podem observar l'evolució de l'autofinançament cor
rent de l'ICC: Mesurat com a percentatge, podem veure que es manté dins una 
banda que oscil·la entre el 40 i el 60 per cent. En aquest darrer any, s'ha assolit 
el percentatge de 54,71 %. 

d) Gràfics comparatius 
En els gràfics següents, podem observar l'evolució de les magnituds econòmiques 
en el darrer quinquenni de l'activitat de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 
Com a comentari general, s'observa el creixement no solament de l'activitat eco
nòmica sinó de la consolidació de les inversions i la seva aplicació. 
Així mateix, tant el valor de l'actiu com el creixement de l'actiu fix brut reflectei
xen la mateixa tendència. 
El valor de les existències s'ha mantingut en aquest darrer any. 
Per tal de clarificar i il-lustrar amb més propietat les dades més rellevants s'adjun
ten els gràfics següents: 

- Valor de les existències de productes acabats 
-Valor de l'actiu segons balanç 
-Creixement de l'actiu fix brut 
-Anàlisi de l'endeutament clients/proveïdors 
- Evolució de les transferències corrents i de capital 

54 -Evolució dels ingressos propis 
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e} Activitats de la gestió econòmica i de personal 

Gestió econòmica 

Les activitats de la gestió econòmica i de personal de l'Institut s'han desenvolupat 

dins dels diferents àmbits o línies generals: 

- Consolidació dels controls interns 

Amb aquesta finalitat, i durant tot l'exercici s'ha seguit utilitzant l'aplicació de 

comptabilitat desenvolupada a l'ICC amb l'eina cte programació IDMS, segons 

que hem comentat. 55 
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Valor de les existències de productes acabats a finals d'any 

Pessetes (milions) ----Valor de les existències 
121 

1131~~---------.----------,----

1986 1987 1988 

Anys 

L'aplicació multiusuari, implementada sobre l'ordinador IBM 438112, s'ha com
pletat durant l'any amb la posada al punt d'un sistema de facturació automatit
zat, que es podrà utilitzar a partir del mes de gener de 1989. 
En el menú principal, hi trobem els següents apartats que defineixen l'estructu
ra del programa: 

- Gestió econòmica i de personal 
- Facturació 
-Material d'oficina 
-Manteniment dels béns mobles 
- Consum de matèries primeres 
- Manteniment de matèries primeres i productes acabats 
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Valor de l'actiu segons balanç 

Pessetes (milions) 
1 393 606177 

1 

1984 1985 1986 1987 1988 

Anys 

Els dos primers entorns globalitzen el tractament comptable de l'activitat eco
nòmica mentre que els quatre darrers es refereixen al control dels stocks i inven
taris. Aquest segon bloc és en fase de desenvolupament. 
L'aplicació ha possibilitat un bon control administratiu de l'Institut, ajustant-se 
a la sistemàtica de la partida doble i proporcionant diferents llistats que contem
plen les necessitats d'informació de l'ICC des de les Òptiques de legalitat i de 
gestió. 
Resumint, podem dir que el disseny d'aquesta aplicació dóna suport a les neces
sitats comptables de l'ICC complint al mateix temps les normes vigents i les 
'demandes d'informació de la Direcció de l'Institut. 57 
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Creixement de l'actiu fix brut. 
Inversions de l'ICC 

Pessetes (milions) 

1 

o 
1984 1985 

Anys 

-Concessió d'una parcel·la a l'aeroport de Barcelona 
Amb data 5 de febrer de 1988, el Ministeri de Transports de Madrid i l'Organis
mo Autónomo de Aeropuertos Nacionales van concedir una parcel-la de 50x50 
metres a primera línia de plataforma a l'aeroport de Barcelona per a l'edificació 
d'un hangar per a la ubicació dels dos avions de l'Institut i els seus valuosos 
equips de fotografia Yertical. 
D'aquesta manera, i un cop edificat l'hangar, amb la col-laboració de la Direc-

58 ció General de Transports, de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge 



Pessetes (milions) 

1984 
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Anàlisi de l'endeutament. Clients/proveïdors 

Mitjanes anuals 

1986 

Anys 

1987 1988 

Clients: deute amb l'ICC 

Proveïdors: deute de I"ICC 

del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, es podran cobrir les 
funcions de terra de l'equip de vols d'una manera adient. 
L'hangar projectat és actualment en curs d'edificació. 

-Reglament de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 
Amb data 22-04-1988 es va publicar al DOGC número 981 el Decret 88/1988 
de 28 de març, d'aprovació del Reglament de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 
Aquest Reglament desplega la Llei 11/1982 de 8 d'octubre de creació de l'Insti- 59 
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Evolució de les transferències corrents I de capital 

Pessetes 
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tut Cartogràfic de Catalunya, recollint l'experiència d'aquests primers cinc anys 
de funcionament, completant l'organització i regulant l'exercici de les seves fun
cions, que bàsicament són: 
-Naturalesa, finalitats i funcions de l'Institut 
- Organització 

- Òrgans Rectors 
60 - Consell Rector 
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Pessetes (milions) 
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- Serveis Interiors 

Anys 

1988 

- Funcionament del Consell Rector i de la Comissió Tècnica 
- Règim Econòmico-financer 
- Règim Jurídic 

- Catàleg del personal funcionari 

Gestió econòmica 

Amb data 21-12-1988 es va publicar al DOGC número 1084l'Ordre del Departa
ment de Governació de data 12 de desembre de 1988 per la qual es dóna publicitat 
al catàleg aprovat de llocs de treball de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 61 
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Hi consten de manera resumida els següents llocs de treball: 
- 4 Serveis 
- 1 Director de Programa 
- 11 Seccions 
-26 Negociats 
- 61 Llocs Base 

La gestió de personal durant l'any ha estat enfocada a donar suport a les dife
rents àrees de gestió de l'ICC, fornint una base de dades en aquest aspecte concret. 
Mitjançant un software desenvolupat sobre PC, s'ha portat un control horari 
adient a l'activitat de l'ICC en l'exercici de 1988. 

- Primera convocatòria del Cos de Cartògrafs 
Durant aquest exercici, la primera generació de cartògrafs ha vist publicada la 
seva incorporació al Cos promogut per l'Institut: un total de set persones, cap
davanteres en la història funcionarial de l'ICC. 

-Tractament d'informació: xifres estadístiques 
Per tal de tenir coneixement del volum de tasques administratives realitzades 
durant l'any 1988, s'adjunta la següent taula on es reflecteixen les xifres estadísti
ques més rellevants: 

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

f} Conclusions 

6 420 
11 283 
2 287 
1 518 

743 
227 

36 
154 

De l'estudi d'aquest informe financer s'extrau una sinopsi de l'activitat econòmica 
desenvolupada a l'ICC durant l'exercici de 1988. 
Des del punt de vista administratiu, la publicació del Reglament de l'ICC, la pu
blicació del Catàleg de Llocs de Treball i la primera Convocatòria de Funcionaris 
de la Generalitat del Cos de Cartògrafs, assenyalen les fites més importants, les 
quals demostren la consolidació administrativa de la Institució. 
Si es vol aprofundir en el coneixement de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i la 
tasca duta a terme en el sentit productiu, cal considerar el desenvolupament i re
sultat de la seva producció cartogràfica, tant a nivell de producte com a nivell de 
Know-How. 
Concloent, només cal dir que numèricament parlant l'exercici econòmic de 1988 
segueix l'evolució de l'entitat des dels seus inicis: creixement continuat amb l'es-

62 forç de la Direcció i del seu equip humà. 
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5. Activitats i producció 

5.1. Direcció 

Durant l'any 1988 la Direcció de l'ICC ha desenvolupat, en síntesi, les següents 

actuacwns: 
-Direcció i seguiment de les activitats dels Serveis de l'Institut. 

-Despatx setmanal amb el Conseller i amb el Secretari General del Departament. 

-Reunió setmanal amb la Comissió d'Informàtica del Departament, de la qual el 

· Director de l'Institut Cartogràfic de Catalunya és el Vice-President. 

- Assistència a les reunions del Consejo Superior Geogrdfico com a representant de 

la Generalitat de Catalunya. 

- Assistència a les reunions de la Comunitat de Treball dels Pirineus com a repre

sentant de la Generalitat de Catalunya. 

- Reunions amb la Sociedad Española de Cartografia, Fotogrametría y Teledetección, 

com a Vice-president de Fotogrametria. 

-Reunions amb el Servicio Geografico del Ejército, per col-laborar en les seves activi

tats a Catalunya. 
-Reunions amb la Conselleria d'Obres Públiques del Govern Balear per al segui

ment dels Convenis signats entre ambdues Administracions. 

-Reunions amb el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria del Ministe-

rio de Economía y Hacienda, per al seguiment de Convenis. 

- Assistència a les Jornadas sobre Contribuciones Territoriales Urbanas y Rústicas. 

- Assistència a un seminari sobre cartografia organitzat per Intergraph. 

- Assistència a les conferències del 4rt PC Fòrum Nacional sobre microinformàtica 

professional. 
- Contactes amb la Diputació de Lleida sobre aspectes relatius al Conveni signat 

el 27.7.88, per a l'obtenció de la cartografia de 110 nuclis urbans. 

- Entrevistes amb el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Lleida 

per a tractar dels Convenis en curs de realització. 

-Reunions d'usuaris de sistemes cartogràfics a nivell estatal i internacional. 67 
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-Visita setmanal a l'obra de construcció de l'hangar de l'Institut a l'Aeroport de 
Barcelona. 

- Entrevistes amb empreses: Adam Technology, Adhoc, Apple, Aurensa, Crack, Di
gital, .Ibersat, IBM, Ingeo, !taleca, Intergraph, Rank Xerox, Spot Imge, Tecfa, Tek
tronix, Zeiss. 

5.1.1. Activitats administratives i de serveis 

Serveis de recepció i vigilància: l'equip humà que ha efectuat aquests serveis in
cloïa al final del 1988: 

a) 3 subalterns 
b) 1 vigilant jurat (nits). 
e) 1 vigilant de festius. 

Al llarg de l'any es van identificar 6 180 visites. Es van registrar 3 368 entrades 
de correspondència, de les quals 219 eren tèlexs i 91 telefaxs, i 3 429 sortides (304 
tèlexs i 72 telefaxs). El personal subaltern realitzà al voltant de 700 encàrrecs a l'exte
rior. Quant a les comunicacions telefòniques, es van realitzar Unes 11 700 trucades 
externes mitjançant operador. 

5.1.2. Cartoteca de Catalunya 

Durant l'any 1988 les activitats de la. Secció de la Cartoteca de Catalunya han tingut 
una projecció d'ordre intern. 

L'activitat externa s'ha centrat en els punts següents: 
a) Servei al públic 
b) Col-laboracions amb altres centres cartogràfics 
e) Col·laboració en el muntatge d'exposicions cartogràfiques 
d) Participació activa en trobades professionals a nivell nacional i internacional 
e) Visites a la Cartoteca. 

a) Servei al públic 
La Cartoteca té per objectiu final de tota la seva activitat de posar al servei del 
públic tots els seus fons prèviament tractats des del punt de vista tècnic. 

L'any 1988 l'horari de la Cartoteca s'ha ampliat: és de 20 hores setmanals reparti
des en tres dies. L'acceptació de l'obertura del centre com a servei públic ha donat 
resultats ben positius. S'ha atès públic amb interessos diferents: investigadors, es-

68 tudiants, excursionistes, afeccionats, etc. 
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S'han atès un total de 261 consultes de sala, a més d'altres consultes externes. 

Pel tipus de material consultat, el percentatge és el següent: 

Mapes: ....... ............ .......... ....... .. 47 °/o Llibres: .. .......... ............... ... ....... . 24 °/o 

Fotocòpies: .... .. ......................... 26 % Publicacions periòdiques: ........ 0,6 % 

b) Col·laboracions amb altres centres cartogràfics 

-Aquest aspecte s'ha centrat especialment en la creació d'un banc de dades refe

rit a mapes de Catalunya dels segles XVII i XVIII. Aquest arxiu és format per 

una relació de mapes de les característiques esmentades procedents de les carto

teques següents: 

• Barcelona: Institut Municipal d'Història, Biblioteca de Catalunya, 

Museu d'Art de Catalunya. 

• Vilafranca del Penedès: Museu del Vi. 

• Vilanova i la Geltrú: Biblioteca-Museu Balaguer. 

• Montserrat: Biblioteca del Monestir. 

• Madrid: Biblioteca Nacional, Servicio Geografico del Ejército, 

Servicio Histórico Militar. 

S'ha inclòs també en aquest banc de dades els mapes procedents de la pròpia 

Cartoteca, així com el buidatge d'alguns catàlegs cartogràfics. · 

-Inici de col·laboració amb la Biblioteca-Museu Balaguer per tal de començar 

un procés de pre-catalogació dels seus fons cartogràfics. 

Aquesta col·laboració s'inclou dins la política de coneixement dels fons carto

gràfics no inventariats conservats en institucions catalanes. 

e) Col·laboració en el muntatge d'exposicions cartogràfiques 

La Cartoteca ha col·laborat en el muntatge i ha donat el seu suport tècnic a una 

sèrie d'exposicions de caire cartogràfic. Són les següents: 

- Presentació a Catalunya del fons cartogràfic propietat de la Caixa de Barcelona 

a les localitats següents: 

Lleida: 22 de gener 
Girona: 24 de febrer 

Manresa: 15 d'abril 

Vilassar de Mar: 16 de juny 

Puigcerdà: 15 d'octubre 

Per a aquests actes s'ha redactat un tríptic informatiu diferenciat per a cada oca

sió, notes de premsa per a publicar en els periòdics locals, temes generals expli-

catius per a una bona comprensió de l'exposició, peus de mapes, etc. 69 
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Així mateix se'n féu una presentació pública consistent en una conferència seguida 
de col-loqui, basant-se en les peces exhibides. Això ha permès d'explicar les línies més 
elementals de la història de Catalunya. 

-Presentació a la galeria Comas de Barcelona d'una col·lecció privada de mapes 
de Catalunya entre el 30 de novembre i el 10 de desembre. 

Per a aquesta ocasió es publicà un catàleg titulat Cartografia de Catalunya del 
Renaixement a l'època napoleònica, en el qualla fitxa cartogràfica referent a les 
peces exhibides ha estat l'objecte d'un procés d'investigació notable. 

d) Participació activa en trobades professionals a nivell nacional i internacional 
-Londres, 17-19 de juny. IMCO'S (International Map Collector Society). Montse

rrat Galera hi participà en qualitat de membre del seu Consell. 
- Uppsala i Estocolm, 12-16 de setembre. 6a. trobada deLIBER (Ligue des Biblio

thèques Européennes de Recherche), Groupe de Cartothécaires. El tema del congrés 
70 fou Map Use and User Habits in Europe. 



Activitats I producció 

• Intervenció de Montserrat Galera com a corresponsal de Caúlunya i Balears, 

amb el tema Map Use and User Habits in Catatonia and Balearic Islands, lectu

ra comentada del resultat de l'enquesta en l'àrea esmentada . 

• Lectura de les activitats cartogràfiques de la Cartoteca durant el període 

1986-1988. 
• Participació en els seminaris sobre el resultat de les enquestes als diferents 

països i en la reunió final per a la redacció de les conclusions de la tro

bada. 

- Puigcerdà (Cerdanya), 14-16 d'octubre. XXXIV Assemblea intercomarcal d'estu

diosos. Presentació per part de Montserrat Galera de la ponència titulada Eevo· 

lució dels límits del territori de la Cerdanya. 

e) Visites a la Cartoteca 

S'han atès diverses visites. Els grups han estat constituïts per persones amb dife

rents interessos: estudiants universitaris nacionals i estrangers, estudiants de l'esco

la de fotogrametria, instituts de geografia estrangers, afeccionats, etc. 

L'activitat interna s'ha centrat en els punts següents: 

a) Augment dels diferents fons de la Cartoteca 

b) Fons de documentació 

e) Confecció de catàlegs 

d) Inici del procés de restauració dels llibres i mapes antics 

e) 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 contemporanis ( 1960-... ) 

- Fons bibliogràfic 
• Llibres i fullets 
• Publicacions periòdiques 

- Fons fotogràfic 
• Fotografies 
• Microfitxes 71 
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Relació detallada i quantificada de cada concepte: 

o Mapes històrics antics (1375-1875) 
Augment de l'any 1988: 
- Material d'època 
- Reproduccions i facsímils 
Total: 

o Mapes històrics moderns (1875-1960) 
Augment de l'any 1988: 
-Mapa Nacional de España E 1:50 000 (donatiu) 
-Mapes· diversos (donatius) 
-Antigues colònies franceses a l'Àfrica 
Total: 

o Mapes contemporanis (1960-... ) 
72 Augment de l'any 1988: 
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Península Ibèrica: 
- Catalunya. Sèrie ortofotomapes E 1:50 000 (producció ICC) 870 

-Estat espanyol (producció ICC) 182 

-Mapa Nacional de España (SGE) E 1:50 000 2 200 

-Mapa Nacional de España (SGE) E 1:25 000 66 

-Mapa Nacional de España (IGN) E 1:25 000 173 

- Mapes diversos de l'Estat espanyol (IGN) 70 

-Mapa Nacional de España (Ministerio de Agricultura) E 1:50 000 1 089 

Total: 4 640 

Països europeus: 
-Noruega E 1:250 000 46 

-Bèlgica E 1:100 000 7 

Total: 53 

Països asiàtics 
-Israel E 1:100 000 22 

-Filipines E 1:250 000 55 

Total: 77 

Països americans 
- Sud-amèrica 

Total cartografia contemporània: 5 105· unitats 

• Llibres i fullets 
Augment de l'any 1988: 451 unitats 

El percentatge de procedència és el següent: 

Compra 
Donacions 
Intercanvi 
Producció ICC 

Per temes els percentatges són: 

Atlas 
Cartografia 
Història de la cartografia 

Biblioteconomia 
Diccionaris 
Altres (geografia, ordenació del territori, etc.) 

325 

81,4% 
8,2% 
6,2% 
4,2% 

9,1% 
9,5% 

21,2% 
10,5% 
34,0% 
15,8% 

Cal destacar l'adquisició de l'enciclopèdia Espasa i del Manual del Librero Hispa

noamericana d'A. Palau i Dulcet, així com en l'apartat de les obres històriques 

la del facsímil del Gran Atlas de W. Bleau en 12 volums i de 47 obres de geografia 

·i cartografia al segle XX (s. XVII: 5, s. XVIII: 13, s. XIX: 29). 73 
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• Publicacions periòdiques 
Augment de l'any 1988: 2 títols. 

• Fotografies 
Augment de l'any 1988: 300. 
La majoria procedent del Victoria Albert Museum, de Londres i 2 de l'Ashmo
lean Museum, d'Oxford. 

Les fotografies són totes a l'abast del públic. 

• Microfitxes 
Augment de l'any 1988: 3 000. 
1 500 targetes de finestra. Fons de l'Oficina d'Informació Urbanística (OIU) del 
Col·legi Oficial d'Arquitectes, dipositat a la Cartoteca. 
1 500 targetes de finestra i microfitxes d'altres procedències. 

Les microfitxes encara no són consultables. 

b) Fons de documentació 
Aquest fons és de creació recent, ja que hi havia suficient material documental per 

7 4 a iniciar-lo. 
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Han arribat a la Cartoteca fons documentals de procedències diverses que comple

menten els arxius cartogràfic, bibliogràfic i fotogràfic. Alguns d'ells ja s'han posat 

a consulta del públic mitjançant la confecció d'un inventari automatitzat. Són els 

següents: 
- Fons Fontserè. 

Una part d'aquest fons es va incorporar l'any anterior. El 1988 ha entrat més 

material i tot està ja inventariat. El constitueixen bàsicament correspondència 

i manuscrits del Dr. Eduard Fontserè. 

-Exposició EObra Pública a Catalunya 1875-1982 

Fotografies de caire històric procedent d'aquesta exposició organitzada pel 

Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Ca

talunya. 
-Fons de l'OIU 

En aquest fons, dipositat pel Col-legi d'Arquitectes, a part del material microfil

mat hi va inclòs un fons de mapes,.lübres i estudis referents a qüestions urbanís

tiques. 

e) Confecció de catàlegs 
S'ha confeccionat un catàleg de bibliografia de la història de la cartografia de Cata

lunya i de l'Estat espanyol que serveix de marc de referència per a possibles estudis 

cartogràfics. Fins al moment el catàleg consta de 1 700 fitxes. 

d) Inici del procés de restauració de llibres i mapes antics 

A més dels tractaments preventius iniciats a la Cartoteca s'ha començat el procés 

de restauració dels mapes i llibres antics més malmesos. 

e) Publicacions 
- Calendari 1988 
-Montserrat Galera. El mapa de Josep Aparici. Desembre 1988 (Facsímil amb 

opuscle informatiu). 
-Montserrat Galera. Cartografia de l'àrea gironina en el període 1304-1988. Re

vista de Girona, XXXIV, 129 (1988. VII-Vill) i 130 (1988.IX-X). 

- Col·laboracions a la. Revista Catalana de Geografia. 

5.2. Servei de Desenvolupament i Sistemes 

En els resums anyals, sempre s'acaba esmentant els projectes més importants o de 

caire més innovador. Cal remarcar, i valgui aquesta precisió pels oblits d'anys ante

riors, que gran part de l'activitat productiva i de desenvolupament de l'Institut es 

recolza en un treball "dia a dia" que hom dóna sempre per suposat perquè no és, potser, 75 
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molt vistós, però que ha de ser completament sòlid i eficaç. Tota la Secció de Centre 
de Càlcul, el Negociat de Sistemes Gràfics i les àrees d'activitat de dibuix automàtic 
són exemples paradigmàtics de treball que hom dóna per suposat que sempre funcionen. 

De la Secció de Sistemes d'Informació, com a unitat productiva, cal destacar la realit
zació del Mapa Geològic de Catalunya a escala 1:250 000, que ha mobilitzat la majo
ria dels seus recursos tecnològics, ja que ha calgut desenvolupar estructures topològi
ques en un sistema no preparat per a fer-ho i dissenyar programes d'interfície i algorismes 
complexos de farcit de polígons amb trames no estàndard en el sistema de tractament 
de cartografia raster. La complexitat del projecte, però, ha estat benvinguda, per tal 
com ha donat l'impuls definitiu a les metodologies de realització de cartografia temà
tica a partir de dades topològiques. Amb la instal·lació del software de Sistema d'In
formació Geogràfica ARC/INFO, i amb les interfícies amb els sistemes de generació 
de color, la Secció està preparada tecnològicament per a realitzar pràcticament qual
sevol tipus de Cartografia Temàtica o Atlas. 

Si l'any 1987 va ser l'any de la introducció de les estacions d'edició basades en ordina
dors personals, a la fi de l'any 1988 s'ha pogut provar amb èxit complet la primera 
estació de restitució autònoma basada en PC. Malauradament, ei desenvolupament 
propi del Servei i de la Secció de Tecnologia Cartogràfica va ser depassat per la dinà
mica del mercat, ja que abans de tenir preparat el prototipus que es desenvolupava 
internament, varen aparèixer fins a tres productes comercials que feien el mateix. 

Molt més gratificant ha estat el projecte de rectificació digital d'ortofotos (projecte 
DIR). Durant el 1988 s'ha posat a punt tota la cadena de producció, que ha entrat 
en operació total a començament del 1989. L'esforç conjunt ha estai: considerable, 
perquè en el projecte hi han intervingut les quatre Seccions del Servei. Primerament, 
l'estudi i desenvolupament algorísmic, les primeres proves de precisió i qualitat d'imatge, 
el disseny i el desenvolupament del software per la Base de Dades contínua d'Eleva
cions del Terreny; la càrrega en massa de la Base de Dades amb informació antiga 
recuperada de l'arxiu, l'establiment de l'entorn informàtic més adient i, finalment, 
les proves d'encadenament, optimitzacions i la posada en marxa. Actualment, la ca
dena DIR és un sistema digital d'alt rendiment i qualitat de producte. 

Des d'un punt de vista d'infrastructura de Càlcul, l'Institut es va dotant d'estris in
formàtics dedicats a treballs concrets, més que d'un gran ordinador capaç de fer-ho 
tot. Tots els elements informàtics -ordinadors i estacions de treball- estan a esta
ran, dins del1989, connectats entre sí mitjançant protocols de comunicació d'alt ni
vell. Qui donarà servei no serà ja un ordinador particular sinó tota la xarxa. Aquest 
concepte, completament Òptim si s'usa dins els límits de la tecnologia de les xarxes 
locals, ha suposat una considerable feina d'homogeneïtzació i estandardització de les 

76 nomenclatures d'arxius, usuaris i recursos. Actualment, la xarxa de càlcul és formada 
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, 
per dues estacions de treball, el sistema de procés d'imatges, el de producció d'ortofo

to digital i el Sistema d'Informació Geogràfica del DPTOP. Durant el1989 s'integra

rà el sistema gràfic Intergraph. 

Els temes relacionats amb l'ús d'informació de satèl·lit han continuat en la seva línia 

tradicional dividida en projectes d'interpretació, producció de cartografia i desenvo

lupament. Cal remarcar la producció de la sèrie E 1:100.000 de les Balears i, sobretot, 

les primeres produccions de Cartografia E 1:50 000 amb el sensor pancromàtic del 

satèl·lit SPOT. Les imatges del satèl·lit han demostrat ser d'una extraordinària quali

tat i, probablement, es faran servir de base d'actualització de cartografia de línia 1:50 000. 

En l'àrea de desenvolupament, cal destacar l'aportació al projecte de generació d'or

tofotos digitals, els estudis per al millorament d~l color i la realització d'una seqüèn

cia d'animació d'un minut a partir de l'encadenat de perspectives preses des d'un avió 

imaginari que volés sobre Catalunya. Les animacions formen part de les noves eines 

d'expressió cartogràfica i han estat avaluades força positivament per usuaris de carto

grafia de planejament. 

Si abans parlàvem del suport general de càlcul, cal ara ressaltar l'aportació de la Sec

ció de Suport Analític a la majoria dels projectes del Servei. La Secció ha impulsat 

i participat en la definició, l'estudi més teòric, la realització i la validació de les apli

cacions de creació de la Bases de Dades d'Elevacions i de producció d'ortofotos digi

tals, la qual utilitza el software d'aerotriangulació per feixos desenvolupat fa uns anys, 

així com l'aplicació de càlcul de talls geodèsics. El gran projecte de la Secció per als 

anys futurs -els sistemes de posicionament- combinarà tots els esforços esmerçats 

durant aquests anys: una primera realitat han estat els resultats d'un ajust obtinguts 

amb una extensió del programa d'aerotriangulació per feixos en el procés conjunt 

de dades topogràfiques i fotogramètriques clàssiques juntament amb informació del 

relleu i informació de posició d'una antena de recepció de dades dels satèl·lits de po

sicionament NAVSTAR GPS. 

Finalment, cal esmentar que el projecte de creació d'un Sistema d'Informació Geo

gràfica en el DPTOP, que el Servei va presentar a la Comissió d'Informàtica, ha anat 

endavant. Durant el 1988, el Servei ha avaluat el hardware i software adients per al 

projecte. Fruit de l'avaluació el DPTOP s'ha dotat d'un ordinador i estacions de tre

ball i del software ARC/INFO. 

5.2.1. Sistemes d'Informació 

L'activitat desenvolupada per la Secció de Sistemes d'Informació durant el període 

gener-desembre de 1988, s'ha reflectit en la realització de projectes i aplicacions, amb 

entitat pròpia per ells mateixos o per al suport a la producció. Segons el context de 

realització i la naturalesa dels diferents projectes, les diferents activitats es poden das- 77 
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sificar de la següent manera: 
- Projectes genèrics de la Secció. 
-Projectes realitzats per cadascuna de les àrees d'activitat de la Secció: Negociat 

de Sistemes Gràfics, Negociat de Bases de Dades Cartogràfiques, àrea de Carto
grafia Temàtica, àrea d'Anàlisi i Programació i àrea de Dibuix Automàtic (plòters). 

- Activitats addicionals: visites tècniques, cursos, etc. 

Com a projectes genèrics de la Secció, cal destacar: 
- Mecanització del procés de generació del Mapa Geològic de Catalunya 1:250 000. 

A la fi de l'any 1987 es conclogué la fase de definició de les especificacions bàsiques 
i el disseny de l'esquema de la base de dades. Aquest any ha estat el de la implemen
tació del software i la realització del mapa. Això es tradueix en les següents tasques: 
• Implementació dels procediments gràfics interactius per a la generació de la base 

de dades de polígons (estructura topològica) amb classificació geològica . 
• Desenvolupament dels processos batch per a la detecció automàtica dels errors 

comesos en la generació de topologia poligonal i en la classificació geològica dels 
polígons. 

• Definició i implementació dels procediments de verificació interactiva de dades 
mitjançant la visualització gràfica dels resultats generats en els següents entorns: 
estació GPX, sistema NAS i impressora de color ACTII. 

• Generació de les bases de dades raster que configuren el mapa en color a partir 
de les quals es generaran els fotolits definitius. 

-Generació d'un model d'elevacions del terreny de malla regular (100 x 100m) amb 
recobriment de tot el territori de Catalunya. 
Durant aquest període s'ha treballat en la preparació de les dades necessàries per 
a l'obtenció del model d'elevacions del terreny. Bàsicament s'ha treballat en el tras
pàs de les corbes de nivells digitalitzades de la zona nord (per damunt del paral·lel 
42) a format malla regular, i en la integració de la informació de la zona nord amb 
aquella de la qual hom ja disposava de la zona sud. 

- Avaluació del software ARC/INFO per a Sistemes d'Informació Geogràfica: 
Durant el mes de setembre es van instal·lar els mòduls base del software per a la 
realització de proves. Fins a la fi d'any s'han realitzat les següentes tasques: 
• Estudi de detall de les diferentes funcionalitats del software. 
• Proves de generació d'estructures topològiques poligonals: Base municipal (ini

cialment els municipis de la Regió 1). 
• Generació d'estructures de dades tipus grid: model de pendents del territori. S'ha 

provat també amb aquestes dades el mòdul de pas de dades g¡-id a polígon. 
• S'ha provat el mòdul d'anàlisi poligonal: Intersecció de polígons municipals amb 

polígons d'interval de valors de pendent. Generació de llistats dels resultats uti-
78 litzant el mòdul de gestió de dades alfanumèriques INFO. 
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• S'han utilitzat tècniques de buffering per a la simbolització de la xarxa viària de 
la cartografia E 1:50 000 a partir de la informació de base digitalitzada. 

• Realització de proves amb la interfície SIF per a l'intercanvi de dades entre siste
mes ARC/INFO i lntergraph. 

• Realització d'una simulació de càlcul de camins mínims en una xarxa viària ur
bana en funció de la densitat de circulació segons _l'hora del dia. Amb això s'ha 
provat el mòdul d'anàlisi de xarxes NETWORK. 

• Desenvolupament de software de generació del Mapa Topogràfic E 1:50 000 a par
tir de la Base Cartogràfica E 1:50 000. En aquest període s'ha generat un full de prova. 

- Avaluació de plòters 
Davant la necessitat de les diferentes àrees de desenvolupament de tenir sortida gràfica 
capaç de generar massa de color sobre paper, així com altres possibles requeriments 
d'altres entorns, s'han avaluat els següents dispositius per determinar l'oportuni
tat de la seva utilització: 
• Impressores tèrmiques de color de format petit: 

Benson: 5 232 (DIN A3, 300 p.p.p.) 
Calcomp: ColorView 5 912 (DIN A3, 200 p.p.p.) 
QMS: Colorgrafix 100 (DIN A3, 300 p.p.p.) 
Tektronix: 4 693 (DIN A4, 300 p.p.p.) 
Versatec: Versacolor (DIN A3, 300 p.p.p.) 

• Plòters electrostàtics (o làser) de format gran (36 polzades): 
Calcomp (blanc/negre): 5 735/25 
Calcomp (color): 5 835 
Versatec (blanc/negre): 8 836 (làser), 8536 HR 
Versatec (color): CE 3 436 E 

- Estudi de les característiques tècniques i operatives de la taula TA2 de Wild per 
a determinar la seva possible utilització com a plòter de producció de dibuixos. 

5.2.1.1. Sistemes Gràfics 
Una de les activitats més importants d'aquesta àrea és donar suport a la producció, 
especialment a la restitució fotogramètrica. En aquest aspecte s'ha mantingut un es
tret contacte amb l'entorn de producció per tal de detectar i implementar possibles 
millores en el software que actualment està en funcionament per als diferents projec
tes. Així, doncs, s'han realitzat modificacions en els següents projectes: 

-Software per a la restitució fotogramètrica a escala 1:2 000 (3D). 
-Software per a la restitució fotogramètrica a escala 1:1 000 (2D). 
-Software per a la restitució fotogramètrica a escala 1:1 000 (3D). 
-Software per a la restitució fotogramètrica a escala 1:5 000 (2D) . 

. -Software per a la restitució fotogramètrica a escala 1:5 000 (3D). 79 
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També s'ha donat suport a producció en el seguiment dels problemes inherents al 
sistema gràfic tant pel que fa a la resolució immediata d'alguns d'ells com la trans
missió, si s'escau, d'aquests al fabricant del sistema. 

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

- Desenvolupament de menús de restitució en els quals s'ha simplificat la utilitza
ció dels patterns lineals i els símbols pre-definits. 
Aquests elements de representació gràfica dels conceptes cartogràfics en generen 
en diferit de forma automàtica a partir de la informació bàsica capturada en el pro
cés de restitució. De moment s'ha implementat una versió per a la cartografia 1:1 000 
(2D). 

-Cartografia Urbana per a l'Ajuntament de Bilbao a escala 1:500 i escala 1:1 000. 
L'Ajuntament de Bilbao va encarregar la realització de la cartografia del seu terme 
municipal a escala 1:500 i 1:1 000. En el primer cas la generació dels mapes es fa 
en tres fases: en la primera es prenen dades mitjançant taquimetria, a continuació 
es completen els fulls per restitució fotogramètrica i finalment es fa una edició 
a partir d'una revisió de camp. Aquest any s'han realitzat les següents tasques: 
• Realització dels menús d'edició d'informació taquimètrica i d'informació provi

nent de la restitució, tant en l'entorn VAX com en l'entorn PC. 
• Modificacions en els menús existents. 

Pel que fa a la cartografia E 1:1 000, només hi ha dues fases: una de restitució foto
gramètrica i una d'edició. S'han realitzat les següents tasques: 
• Modificacions en els menús existents. 
• Desenvolupament de processos de generalització de cartografia E 1:500 a 1:1 000. 

-Implementació de l'entorn de restitució assistida en estacions de treball basades 
en ordinadors del tipus PC. 
Durant aquest any s'ha comprat el paquet de software Systemap que permet la 
connexió directa dels restituïdors fotogramètrics a una estació de treball basada 
en un ordinador del tipus PC i en el paquet gràfic Microstation (Intergraph). Les 
tasques realitzades en aquest tema són les següents: 
• Estudi i avaluació de les funcionalitats del software Systemap. 
• Implementació del menú de restitució de cartografia E 1:1 000 2D en aquest nou 

entorn. 
• Estudi de la necessitat d' implementació de funcions especialitzades (arrossegat 

automàtic de finestra, etc ... ) o de modificació d'algunes de les ja existents per tal 
d'aconseguir una millor adaptació del nou entorn als mètodes de treball de pro-

80 ducció. 



Activitats i producció 

:...... Desenvolupament de software per al projecte de cartografia a escales 1:500 i 1:1 000 
per al Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària de Tarragona. 
• Generació del marc. 
• Procés per a l'extracció de fulls. 

-Imatge satèl·lit E 1:400 000 de la zona dels Pirineus: 
Realització del marc i del mapa d'òrbites. 

-Estudi de l'entorn de plotting del software Microstation sobre entorn PC. Realit
zació de proves amb el plòter Calcomp 1 023. 

-Extracció de corbes de nivell (interval de 100 metres) per a 20 fulls del tall E 1:50 000 
a partir de la base digitalitzada E 1:250 000, per a un estudi de les Àrees Al
pmes. 

- Integració de dades del WDB II i digitalització del contorn de la costa d'Àfrica 
per al mapa del Trànsit Viari d'Europa. 

-Anàlisi de la viabilitat d'ús del menú de restitució de cartografia E 1:1 000 (2D) 
per al projecte amb l'Ajuntament de Mataró. Definició de la caràtula per a sortida 
en capçal Òptic. 

-Cartografia urbana a escala 1:2 000 per a la Corporació Metropolitana de Bar
celona. 
• Desenvolupament del menú d'edició sobre entorn PC. 
• Modificacions al menú de restitució. 
• Realització de la caràtula. 

- Mapes d'Anàlisi Altimètrica i de Pendents per a la DGPT. 
• Generació de corbes de nivell a intervals de 100 metres a partir del model d'eleva

cions del terreny de malla de 100 x 100 metres. S'ha realitzat tota la zona sud 
(per sota del paral·lel 42). 

• Generació de corbes de pendent a partir de les mateixes dades. S'ha realitzat tota 
la zona sud (per sota del paral·lel 42). 

• Desenvolupament del software per a l'obtenció de la distribució de pendents per 
municipi (percentatge de la seva superfície per a cada interval de pendent). S'ha 
realitzat tota la comarca del Barcelonès. 

- Estudi de la sortida en capçal Òptic de la caràtula del projecte de cartografia E 1:5 000 
Territorial. 

- Implementació d'una interfície per tenir sortida gràfica directa dels resultats del 
programa AXF d'aerotriangulació sobre el plòter Calcomp 1 044. 81 
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5.2.1.2. Bases de Dades Cartogràfiques 
A més de participar en els projectes genèrics de la Secció, en aquesta àrea s'ha treba
llat bàsicament en els següents ternes: 
- Base de Dades del Model d'Elevacions del Terreny de Catalunya. 

Aquest és un projecte que es va iniciar el 1987 i que s'ha finalitzat, en una primera 
fase, aquest any. Les tasques desenvolupades en relació amb aquesta base de dades 
han estat les següents: 
• Modificació del procés d'inserció d'un model digital del terreny per tal de possi

bilitar la càrrega de la base de dades a partir de dades provinents de models 
AC-1/BC-1 i models generats per restitució fotogramètrica analògica. Desenvo
lupament de la cadena de processos per a la inserció sistemàtica de dades. 

• Desenvolupament de les eines d'accés i extracció de dades, per als diferents en
torns d'usuari. 

• Desenvolupament de l'aplicació d'obtenció d'un índex gràfic del contigut de la 
base de dades. 

-Caràtula del projecte de cartografia ortofoto E 1:5 000. 
Modificació del mòdul de generació de la vista isomètrica del relleu per perfils, 
que a partir d~ara utilitzarà informació directament extreta de la Base de Dades 
d'Elevacions abans esmentada. 

- Estudi de les funcionalitats bàsiques, de les estructures de dades i les interfícies 
del software HIFI 88 de tractament de models digitals del terreny. Assistència al 
curset introductori que va donar el Dr. Hijssler. 

5.2.1.3. Cartografia Temàtica 
Aquesta àrea utilitza corn a suport bàsic de les seves activitats el software gràfic 
UNIRAS. Les activitats genèriques que s'han realitzat en aquest entorn són les 
següents: 
-Desenvolupament d'un driver per a l'obtenció d'una sortida de dades en format 

vectorial simple. 
-Desenvolupament d'un driver per a la transformació de dades en format raster d'U ni

ras a format raster neutre. 
-Durant aquest any s'ha instal·lat el mòdul Bizpak que permet la realització de grà

fics de gestió (diagrames de barres, gràfics circulars, etc.). 

Altres activitats: 
-Realització de software per a la obtenció d'un model d'ombrejat de l'orografia del 

terreny a partir d'un model d'elevacions. S'ha realitzat una prova de l'àrea del Mont
seny amb sortida impresa. 

-Realització d'un mapa de pendents a escala 1:20 000 del municipi de Vilanova i 
82 la Geltrú. Es tracta d'un mapa isocoroplètic d'intervals de pendent. 
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-Mapa Aeromagnètic de Catalunya E 1:250 000. 
A partir de les dades d'aeromagnetisme del Servei Geològic s'han definit les espe
cificacions per a la generació d'un mapa d'isocoropletes. Això implica la definició 
dels intervals de valor i de la gamma de colors associats. Per a l'establiment defini
tiu d'aquests paràmetres s'ha desenvolupat la corresponent aplicació gràfica i s'ha 
realitzat una prova impresa del quadrant nord-oest-d'aquest mapa. 

- Atlas d'Andorra. 
Per a aquest projecte s'ha desenvolupat software orientat a l'obtenció de sortida 
en color d'alta qualitat de dos tipus bàsics de productes: 
• Dades estadístiques representades mitjançant diagrames (lineals, de barres, circu

lars, etc ... ). Els gràfics en color corresponents es generen de forma automàtica 
a partir de dades alfanumèriques. 

• Mapes coroplètics representant diferents estudis temàtics. Els gràfics en color es 
generen a partir d'informació digitalitzada. 

5.2.1.4. Anàlisi i Programació 
A més de donar suport a les altres àrees, també s'han desenvolupat alguns projectes 
prop1s: 
-Definició d'un format neutre d'intercanvi per a la cartografia a escala 1:1 000 (3D). 

Desenvolupament d'una interfície per a passar dades d'aquesta cartografia de for
mat Intergraph a format neutre. 

-Desenvolupament d'una interfície entre dades en format neutre de cartografia a 
escala 1:1 000 (3D) a format MOSS. 

-Definició d'un format neutre d'intercanvi per a la cartografia a escala 1:5 000 (3D). 
Desenvolupament d'una interfície per a passar dades d'aquesta cartografia de for
mat Intergraph a format neutre. 

-Desenvolupament d'una interfície entre dades en format neutre de cartografia a 
escala 1:5 000 (3D) a format MOSS. 

- Projecte de gestió de les Actes de definició de límits entre Entitats Locals Territorials. 
Durant aquest període s'han definit les especificacions bàsiques del projecte. Per 
a la implementació del projecte s'han estudiat les següents eines: llenguatge de pro
gramació C, Sistema de Gestió de Bases de Dades Relacional ORACLE (ambdues 
sobre entorn PC). 

- Actualització de la base gràfica de divisions administratives. 
- Càlcul de la longitud relativa de trams de frontera i costa a partir dels contorns 

digitalitzats a escala 1:50 000. 
- Aplicació de gestió dels projectes interns de la Secció. Aquesta aplicació permet 

un seguiment i control dels projectes que es desenvolupen a la Secció. 
-Aplicació de gestió de les activitats realitzades a la Secció. Aquesta aplicació per-

met determinar els recursos assignats a cada projecte. 83 
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5.2.1.5. Dibuix Automàtic 
La principal activitat desenvolupada en aquesta àrea ha estat la producció diària de 
dibuixos (vegeu gràfic). 
Altres activitats: 
- Manteniment primari de les taules Kongsberg i Gerber. 
- Gestió de la producció de dibuixos. 

Activitats addicionals 
- Cursos impartits 

• Sessió Captura y almacenamiento de datos para cartografía digital en el seminari 
Cartografia asistida por ordenador organitzat per ADAMICRO dintre el Progra
ma de difusión tecnológica del PEIN de la Dirección General de Electrónica e Infor
matica, del Ministerio de Industria y Energía. S'han impartit dues sessions: el 16 
de febrer a Madrid i el 27 de maig a Oviedo. 

• Ponència sobre cartografia digital en el Seminario de Cartografia d'Intergraph a 
Barcelona el 8 de juny. 

- Assistència a cursos 
• Assistència al curs del Gestor de Bases de Dades Oracle impartit per Oracle !bé

rica SA a Madrid del 16 al 20 de maig. 
- Visites tècniques a d'altres institucions 

• Assistència a la reunió d'usuaris del sistema Uniras. París, del 13 al 15 de gener. 
• Assistència a la reunió d'usuaris del sistema d'informació geogràfica ARC/INFO. 

Kranzberg (RFA), del 10 al 14 d'octubre. 

5.2.2. Centre de Càlcul 

La Secció de Centre de Càlcul té responsabilitats sobre els Negociats de Sistemes i 
Explotació, i sobre les àrees d'activitats de Mètodes i Organització i Administració 
i Control de dades. 

5.2.2.1. Sistemes 
El grup de Sistemes té encarregada la instal-lació de nous productes hardware i soft
ware, el seguiment del funcionament diari de la instal·lació, l'elaboració de les dades 
de rendiment i consum de recursos de la instal·lació i avaluació de noves possibilitats. 
Entre les feines puntuals realitzades durant l'any 1988 podem assenyalar: 
- Instal-lació d'un sistema digital de producció d'ortofotos 

Aquest sistema és basat en una CPU micro-VAX 3 600 i equipat amb 32Mb de 
memòria central i un disc de 600Mb. El sistema operatiu és VAX/VMS versió 
4.7 A. Properament es configurarà amb un sistema de scanning de foto aèria. 85 
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- Instal·lació d'un VAX Intergraph 111730 
Aquesta màquina, que en potència representa aproximadament una quarta part 
de la d'un Intergraph 11/780, i la configuració de la qual inclou 4Mb de memòria 
central i tres discs, dos de 160 Mb i un de 300 Mb, a més d'una cinta de 1 600 
bpi, s'ha intal·lat com a suplement de potència per a la restitució fotogramètrica 
i l'edició. Treballa totalment independent del 11/780 i només s'intercanvia infor-. , . . 
macw v1a cmta. 

- Instal·lació VAX 6 210 (SIG) 
L'ICC té responsabilitat sobre l'ordinador VAX 6 210 del Sistema d'Informació 
Geogràfica del DPTOP. Abans de la instal·lació s'ha preparat el lloc i les conne
xions necessàries per al funcionament d'aquest equip, que consta d'una CPU 
VAX-6 210 amb 32 Mb de memòria, dos discs de 600 Mb i una cinta TU81 de 
1 600 i 6 250 bpi. També s'ha connectat aquest equip a la xarxa local Ethernet 
de l'ICC. 

- Instal·lació de software DecNet 
La xarxa local de l'Institut ha pres aquest any una nova direcció de creixement 
amb la instal·lació de software Decnet per inteconnectar ordinadors VAX. De mo
ment s'ha inst:U·lat aquest software al COMTAL (VAX 11/750), al microVAX 3 600 
i al VAX 6 210 del projecte SIG, i també a un PC (versió PC de Decnet, anomena
da Decnet-DOS) i a l'estació SUN. 
La funcionalitat de Decnet a l'hora de connectar ordinadors VAX entre ells és millor 
que la del TCP/IP que inicialment havíem utilitzat, ja que, a més de remote-login 
ifile-transfer, també permet accés a arxius d'altres CPU's i comunicació task-to-task. 

- Instal·lació DecServer 200 
És un concentrador de terminals de la casa Digital que permet connectar fins a 
8 pantalles asíncrones (RS-232-C) a la xarxa local. Les pantalles connectades a aquest 
server poden establir fins a un màxim de quatre sessions simultànies amb ordina
dors dels que formen part de la xarxa. 

;-Manteniment de l'estació SUN 
~ L'estació SUN 3/110 ha estat actualitzada amb: 

- Ampliació de la memòria fins 8 Mbytes. 
- Canvi del disc de sistema, que era de 70 Mb per un de nou de 300 Mb. 
- Instal·lació del software de xarxa local Decnet, que permet una millor integra-

ció amb la resta dels equips de l'ICC. 
- Instal·lació de noves versions software 

S'ha instal·lat el Fortran 4.8 l'VMS 4.6 l'IGDS 8.8.4 al VAX 780 Intergraph. 
- Estacions PC 

S'ha instal·lat una nova versió del producte Microstation, la 2.1.3, que inclou mi
llores considerables respecte a la antiga, 2.0.5 . 

-Noves unitats de cinta 
S'ha instal·lat una nova unitat de cinta Cipher, de 1 600 i 6 250 bpi. Amb aquesta 

86 nova unitat disposem ara d'una cinta de 1 600 6 250 bpi al VAX 780 Intergraph 
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i una d'idèntica a COMTAL. Totes dues estan connectades a Unibus amb contro
ladors Emulex que les fan aparèixer com a unitats que Digital anomena TS-11. 

- Intal·lació d'una VAXStation GPX en proves 
Destinada a proves d'un software de disseny d'obra civil de la casa MOSS, aquesta 
estació de treball consta d'una CPU del tipus microVAX IIi un display gd.fic en 
color. La prova del producte MOSS sobre aquesta estació ha donat resultats nega
tius, tant per l'escàs rendiment d'aquesta implementació del software, com per l'exis
tència d'importants problemes no resolts (creixement il·limitar de l'espai virtual, 
problemes de repintat de pantalla). · 

- Instal·lació d'una estació de treball Apallo 
Les proves Moss sobre Apallo varen ser satisfactòries. En conseqüència s'ha ins
tal·lat una estació DN 4 000 amb sistema operatiu AEGIS. Aquesta estació es con
nectarà a la xar:xa local. 

-Treball en el projecte DICRA 
S'ha desenvolupat un programa de connexió amb un restituïdor analògic i un sis
tema de comunicacions sèrie PC-PC en un intent d'aconseguir un prototipus de 
sistema de restitució on-fine amb gràfics generats en un entorn MicroStation. El 
hardware utilitzat consisteix en una tarja dissenyada per la Secció de Tecnologia 
Cartogràfica, la qual es connecta al bus d'un PC AT i conté l'electrònica necessà
ria per a la lectura dels 3 codificadors Òptics d'un restituïdor analògic i un compta
dor de 12 bits per cada codificador. 
El sistema complet consta de dos sistemes PC AT, un d'ells dedicat exclusivament 
a la lectura dels codificadors i transmissió de coordenades i l'altre a l'elaboració 
gràfica de la informació. La necessitat d'un PC només per a la lectura dels codifi
cadors és deguda en gran mesura a la limitació imposada pels 12 bits dels compta
dors, que per mantenir la posició actualitzada requereixen ser llegits molt sovint 
(com a mínim 20 vegades per segon). 
El projecte no ha arribat a completar-se degut a la inexistència d'un punt d'entra
da al producte gràfic que permetés tractar les dades procedents del restituïda~. Quan 
aquest problema fou resolt, aparegué en el mercat una versió comercialitzada equi
valent. Aquest producte inclou una tarja més potent que la que s'estava utilitzant 
i tot el software necessari per a treballar en un únic PC, desapareixent així la ne
cessitat del segon PC. 

-CD-ROM 
Els mapes del projecte Barcelona s'han gravat en un CD-ROM. Aquestes dades, 
en format Intergraph, s'han convertit a format High Sierra i s'ha preparat un mas
ter i un joc de còpies. El procés de preformatat de les dades i gravació del master 
i còpies l'ha fet la casa Philips a les seves instal·lacions d'Holanda. 
Les dades del CD-ROM són accessibles des del software microstation des d'un PC. 

-Avaluació d'un producte software de Cintoteca (CA Archiver) 
S'ha estudiat un producte de cintoteca de la casa Computer Associates amb vista 
a la possible substitució del producte propi de l'Institut. Malgrat que el producte 87 
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ha funcionat correctament, les seves possibilitats d'adaptació a l'entorn de l'ICC 
fan que resulti clarament inferior en funcionalitat al producte fet a mida ja exis
tent. Per això s'ha descartat la seva adquisió i s'ha optat, en lloc d'això, per am
pliar i renovar l'aplicació interna existent, que passarà a la seva versió 4. 

- Preparació d'un conversar de format Microsoft Word a fotocomposició 
Degut a l'arribada d'un treball per fotocomposició preparat amb aquest paquet 
de tractament de text, s'ha plantejat la necessitat d'un conversar que evités repetir 
tota la feina de mecanografiat de l'original. Aquest conversar s'ha programat de 
manera que es conserven al màxim les característiques del text preparat amb Mi
crosoft Word. 

-Treball en l'àrea de publicació electrònica 
S'ha estudiat el problema del tractament de text i les publicacions tal com s'enfoca 
a l'Institut, avaluant la possibilitat i beneficis que s'obtindrien amb la instal·lació 
d'una impressora làser d'alt rendiment i un sistema de desk-top publishing. Més con
cretament s'han estudiat a fons les opcions que ofereix la casa Xerox, tant pel que 
fa a la impressora (familía 4050) i complements, com pel que fa a les estacions 
de treball (Xeroeditor, Ventura, xarxa XNS). 

5.2.2.2. Explotació 
La missió d'aquest Negociat és mantenir en funcionament els sistemes i atendre els 
processos batch i les incidències que produeixi el treball on-line. Actualment hi ha 
cinc operadors d'ordinadors dedicats a aquesta tasca, distribuïts en dos torns de dia 
de dos operadors cada un i un torn de nit amb un únic operador. 
Durant l'any s'ha incorporat a les tasques d'explotació la feina associada als nous dis
positius, bàsicament més disc a tots els oFdinadors, VAX 780, COMTAL i IBM 4 381. 
En general el creixement de l'activitat i de les línies de teleprocés, així com l'incre
ment dels treballs batch processats ha significat un augment de les feines d'operació. 
-Lectura dels arxius Brusi de DTMs. 

Explotació ha assumit la responsabilitat de llegir lés cintes amb Models Digitals 
Gestalt que teníem acumulades, amb vistes a la seva posterior inserció a la base 
de dades DTM. S'han llegit durant l'any 957 cintes Gestalt. 

- Explotació de la cadena de creació de la base de dades DTM 
La inserció de Models Digitals a la Base de Dades ha estat feta durant la major 
part de l'any per la Secció de Geodèsia, però durant el mes de desembre aquesta 
tasca va ésser encomanada a Explotació, davant la necessitat urgent de tractar un 
volum molt gran de dades, que va fer aconsellable aprofitar al màxim els recursos 
existents. Així durant el mes de desembre es van insertar 366 models procedents 
de procés Diniralt i 366 models procedents de cinta Gestalt. 

- Processos Diniralt 
Durant l'any s'han processat 1 206 treballs de la cadena Diniralt de producció or-

88 tofoto. 
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5.2.2.3. Mètodes i Organització 
La missió d'aquest grup consisteix a preparar estratègies de funcionament que per
metin un aprofitament Òptim dels recursos existents, tant pel que fa a persones com 
pel que fa a màquines. 

En particular el disseny de la distribució diària d'activitats del Centre de Càlcul, temps 
i moment del dia dedicat a cada tipus de feina, nombre d'operadors necessari, flux 
de la informació referent als diferents tipus de treball, etc. 
- Preparació de la cadena inserció base de dades DTM 

S'ha col·laborat amb les altres Seccions en la preparació de la cadena d'inserció 
de models digitals a la Base de Dades. 

5.2.2.4. Administració i Control de Dades 
La tasca principal que s'ha realitzat és la sistematització de la informació correspo
nent a projectes acabats, coincidint amb el pas d'aquesta informació a .disc Òptic. 
Projecte a projecte, començant pels més antics, es van recuperant els arxius de dibuix 
de les cintes on estaven guardats i es van gravant en discs Òptics. S'aprofita aquest 
procés per a fer una revisió d'aquests arxius, comprovant que les dades associades si
guin bones. i completes i que no hi hagi duplicitats ni noms fora de normes. La infor
mació alfanumèrica associada als arxius i projectes es guarda emprant una aplicació 
informàtica. 
- Modificacions cintoteca 

Durant l'any s'ha modificat la versió en Ús de l'aplicació de cintoteca (3.0) per a 
incloure-hi la gestió de diferents llocs de dipòsit de cintes, i també per facilitar 
la localització d'una cinta concreta. 

Posteriorment s'ha començat a preparar una nova versió d'aquesta aplicació, que 
canvia substancialment la seva filosofia. La nova versió (4.0) es caracteriza per: 
-Ampliació de l'àmbit d'arxius a guardar. Ara conservem el nom sencer. 
-Nova clau identificadora d'un arxiu: Nom-arxiu/Projecte. 
- Desaparició del número de cinta com a variable coneguda per l'usuari. Aquest 

número passa a ser exclusivament d'ús intern del Centre de Càlcul. 
-Automatització de l'operació. Les comandes backup es generen automàticament 

i la seva execució actualitza la cintoteca de manera automàtica. 
-Optimització automàtica de l'ús dels carrets de cinta. Processos de compressió 

d'informació preparats automàticament. 

Cursos i presentacions 
Aquest any s'ha assistit als cursos d'Eurographics: 
-Introducció al tractament d'imatges. 
- Introducció al hardware gràfic. 89 
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També s'ha assistit a la presentació dels productes software: 
ROSCOE, LOOK, ADR/LIBRARIAN, Monitor Candl, DecNet DOS 
(VMS services for DOS), nou software per Apple Macintosh. 

Reunions d'usuaris 
S'ha assistit a la reunió del grup d'usuaris d'Intergraph d'Espanya i Portugal a Madrid. 
També s'ha assistit a la reunió d'usuaris Digital d'Espanya (DECUS). 
S'ha realitzat una visita a l'Albion House, seu de la casa Xerox a Londres, per tractar 
temes d'Electronic Publishing 

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 Satèl·lit. 

5.2.3.1. Interpretació d'Imatges 
S'ha continuat l'actualització del Mapa d'Usos del Sòl de Catalunya en col·laboració 
amb la Direcció General de Política Territorial fent classificació multispectral d'imatges 
multitemporals del sensor Thematic Mapper del satèl·lit LANDSAT-5. El procés ha 
presentat més dificultats de les previstes, cosa que farà allargar el projecte uns mesos més. 
S'ha continuat la realització del conveni a S anys signat amb el Departament d'Agricul
tura, Ramaderia i Pesca per a l'estudi d'estadístiques agràries dels conreus herbacis a 
totes les comarques amb proporcions significatives d'aquests conreus. Aquest any s'han 
estudiat vuit comarques: Urgell, Segarra, Segrià, Noguera, Garrigues, Conca de Bar
berà, Anoia i Bages. L'estudi es planteja com una combinació de l'estudi de camp so
bre una mostra de segments estratificada i una anàlisi de les dades de teledetecció que, 
aquest any, ha estat una imatge multitemporal del sensor Thematic Mapper del Landsat-5. 
S'ha signat un Conveni amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per 
a detectar i cartografiar els incendis forestals ocorreguts a Catalunya durant l'any 1986 
que afectaren més de 100 ha, així com per analitzar la dinàmica de regeneració o d'erosió 
d'incendis produïts el1984, usant com a dades de tractament les proporcionades pel 
satèl-lit Landsat-5. 
S'ha continuat la col·laboració amb el Departament de Geomorfologia de la Univer
sitat de Barcelona, per estudiar la informació que proporciona la combinació d'imat
ges de satèl-lit i capes d'informació derivades del Model Digital del Terreny. També 
s'ha procedit a l'anàlisi de les dades geomorfològiques extraïbles per fotointerpreta
ció d'imatges de radar de tres imatges del satèl·lit SEASAT sobre Catalunya. 
En col·laboració amb l'Institut Botànic de Barcelona (CSIC) i patrocinat pel Depar
tament de Política Territorial i Obres Públiques, s'ha efectuat la cartografia de les 
unitats fisiognòmiques de la vegetació supraforestal del Pirineu Català. L'estudi s'ha 

90 fet derivant patrons de comportament de parcel·les estudiades al camp sobre els fulls 
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E 1:100 000 de la sèrie en fals color de Catalunya i procedint a la seva extrapolació 
a la resta de l'àrea d'estudi. Actualment aquestes dades es conserven digitalitzades. 
Seguint una metodologia semblant, s'ha realitzat, en col·laboració amb l'Institut Bo
tànic de Barcelona, la cartografia de la vegetació del massís del Boumort (Pre-pirineus 
catalans) a escala 1:50 000. La informació es conserva digitalitzada. 

5.2.3.2. Cartografia de Satèl·lit 
S'han realitzat els fulls E 1:100 000 de la Comunitat Autònoma de les illes Balears 
a partir de dades TM. S'ha emprat la metodologia ja desenvolupada en la realització 
de la sèrie E 1:100 000 de Catalunya: realització de proves per escollir les bandes i 
la combinació de colors, correcció geomètrica de les dades, mosaic, millora de con
trast, expansió de radiometria i edició dels resultats. 
S'han realitzat quatre fulls de la sèrie E 1:50 000 ortofoto B/N a partir d'imatges pan
cromàtiques del satèl·lit SPOT, rectificant-les mitjançant un model de deformació que 
s'ajusta amb punts de control trobats sobre la imatge i la cartografía existent, i que 
té en compte les deformacions del relleu a partir de la informació d'un fitxer que 
conté les elevacions en format malla regular. 
S'ha realitzat un full a escala 1:50 000 i en colo~ combinant imatges pancromàtiques 
i multispectrals del satèl-lit SPOT. L'objetiu fou mantenir el color de les dades mul
tispectrals i la resolució de les dades pancromàtiques. 
S'ha realitzat un full a escala 1:400 000 en color dels Pirineus a partir del mosaic de 
10 imatges MSS del satèl-lit Landsat-5. La dificultat més gran de la realització d'aquest 
mapa ha estat la combinació de les 10 imatges corregides, ja que en ser preses en dates 
diferents es va provocar l'aparició de fortes diferències radiomètriques que van haver 
de ser resoltes manualment. 

5.2.3.3. Tractament d'Imatges 
S'han desenvolupat tres nous models per a la rectificació digital d'imatges de satèl-lit, 
basats en l'ajust de l'òrbita del satèl-lit i els paràmetres d'orientació del sensor. En 
concret són els models de Salamonowicz, Priebbenow i Gugan. Aquest darrer ha 
estat escollit per la seva bona relació eficiència-resultats. 
S'ha realitzat el control del procés de rectificació digital d'imatges de satèl-lit fent 
Ús del Model Numèric del Terreny. Les imatges de prova han estat de la ciutat de 
Marsella, captades amb un angle d'observació considerable (de fins a 25 graus). El 
model digital del terreny ha estat obtingut per digitalització de les corbes de nivell. 
Els errors calculats sobre la imatge corregida han estat avaluats en 10m RMS, cosa 
que permetria la realització de cartografia a escala 1:50 000. 
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 del vol per animació de seqüències. S'ha realitzat 
una prova a partir d'una imatge de satèl-lit de Catalunya corregida geomètricament 
i un Model Digital del Terreny en el qual s'han generat fins a 1 500 /rames de 780 x 
576 píxels per muntar una seqüència d'un minut de durada. 91 
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S'ha elaborat un software bàsic per a la visualització d'imatges en tons de gris i en 
color per una estació DEC-GPX. El sistema permet volcar una imatge sencera i se
guidament visualitzar finestres a plena resolució. 
S'han desenvolupat nous algorismes per al mosaic local d'imatges. Permeten apropar 
les radiometries de dues imatges d'una forma local o gradual controlada per l'usuari. 
S'han realitzat algunes proves que han donat un resultat plenament satisfactori. 
S'han optimitzat o accelerat alguns programes de l'aplicació tals com la cerca de punts 
de control a les llibreries de punts, el manejament de gràfics i la unió d'imatges. 

Cursos impartits 
- Curs organitzat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca els dies 8 i 9 

de febrer a Barcelona sobre el tema Eaplicació de la Teledetecció per l'Agricultura, 
impartit per R. Arbiol, O. Viñas i J. Romeu. 

- Curs organitzat pel CERCO els dies 14 i 15 de juny a París sobre el tema Color 
ortophotomaps from satellites impartit per R. Arbiol. 

Assistència a cursos 
-Aprenentatge de tècniques de foto interpretació d'imatge satèl·lit. J. Romeu. Brussel·les. 

20 de setembre al 8 d'octubre. 
- Sistemas activos y pasivos de detección remota desde avión y satélite. V. Palà. Santan-

92 der. 12 al 16 de desembre. 
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Publicacions 
- Estadísticas agrarias a partir de imagenes de satélite. R. Lletjós, J. Romeu, O. Viñas, 

R. Arbiol. Revista Agricultura núm 675, octubre de 1988. 
- Color ortophotomaps /rom satellites. R. Arbiol, V. Palà, J. Romeu. CERCO. París. 

Juny de 1988. 

Contribucions a congressos 
- Generación de ortofotos E 1:50 000 a partir de imagenes del satélite SPOT. R. Arbiol 

iV. Palà. IIJornadas Hispano-Francesas de Teledetección. 19 i 20 de maig. Madrid. 
-Animació d'imatges de satèl·lit. V. Palà. ll Reunió Anual Eurographics. 11 a 13 d'abril. 

Barcelona. 
-Cartografia temàtica a partir de dades del satèl·lit Landsat-5. O. Viñas iX. Baulies. 

Simposi Internacional de Botànica Pius Font i Quer. 7 a 10 de setembre. Lleida. 
-Avaluació de recursos forestals: una eina per a la gestió. A. Ercilla, C. Gracia i O. 

Viñas. I Congrés Forestal Català. 8 a 11 de març. Barcelona. 

Assistència a Congressos 
-El programa CORINE. R. Arbiol i J. Romeu. Madrid, 17 i 18 de novembre. 
- IGARSS'88. V. Palà i J. Romeu. Edimburg. 12 a 16 de setembre. 

5.2.4. Suport Analític 
Aquesta Secció té responsabilitats sobre el Negociat de Suport Tècnic i sobre les àrees 
d'activitat de Models Digitals del Terreny i Geodèsia. 

Els principals projectes de la secció han estat els següents: 

-Base de dades d'elevacions de Catalunya 
S'ha participat en aquest projecte en col·laboració amb la Secció de Sistemes d'In
formació. La base de dades modelitza el terreny a base d'una quadrícula de 15x15 m 
i es pot carregar a partir de models digitals provinents de GPM-IV, restituïdors 
analògics i restituïdors analítics. 
El desenvolupament d'aquesta base de dades ha implicat, a més de la generació 
de nou software, l'adaptació del software d'interpolació i de filtratge ja existent. 
El software generat de nou consisteix en: 
o Mòduls de gestió de dades contingudes en arxius amb formats diferents 
o Mòduls per a garantir l'homogeneïtat de les dades 
o Mòduls per a interpolar petites àrees sense informació als extrems dels models 

digitals parcials d'entrada. 
- Classificació del terreny de Catalunya 

Ens hem limitat (per manca de vols adients) a l'anàlisi de sis àrees: Núria, Lleida, 
Estany Gento, la Molina i Vic. 93 
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- Prova pilot de densificació de quart ordre 
Les tasques s'han dividit en treballs de disseny i anàlisi de gabinet i en una inspec
ció detallada de camp realitzada entre el 18 i el 29 d'abril. Les tasques de disseny 
i anàlisi ens han proporcionat dades orientatives respecte de les toleràncies de la 
xarxa d'ordre utilitari de Catalunya. També ens han proporcionat paràmetres pels 
possibles procediments alternatius de densificació (escales de vol, densitat i preci
sió de la xarxa, etc.). Els resultats es poden trobar al material presentat a la VI Asam
blea Nacional de Geodesia y Geofísica. 
Les tasques de reconeixement de camp per a comprovar l'existència de visuals i 
la viabilitat dels emplaçaments ens han donat una idea exacta de les dificultats que 
l'especial morfologia i demografia de Catalunya introdueix en la materialització 
de la xarxa. 

- Ajust combinat de xarxes 
S'ha estudiat la viabilitat de la triangulació aèria sense punts de control terrestres 
utilitzant dades de navegació de l'avió fotogramètric obtingudes a partir d'obser
vacions als satèl-lits GPS NAVSTAR. Per a això ha calgut desenvolupar una exten
sió (AFl) del programa d'ajust de feixos operatiu de l'ICC (AFO) que admet obser
vacions de posició d'una antena situada a l'avió així com informació addicional 
objecte (integraèió del model digital del relleu a l'ajust de la xarxa). 
El programa experimental s'ha utilitzat en simulacions per a vols a escala 1:70 000 
i en l'ajust del bloc experimental Flevoland cedit pel Rijkwaterstaat d'Holanda 
i l'Institut de Fotogrametria de la Universitat de Stuttgart. 
Els resultats de les simulacions han estat presentats al Congrés Internacional de 
la Societat Internacional de Fotogrametria i Teledetecció. Els resultats del bloc de 
Flevoland seran publicats l'any 1989. 

-Realització d'un sistema de generació d'ortofotos digitals 
S'ha implementat una part dels conceptes de fotogrametria digital desenvolupats 
a l'ICC en els dos darrers anys. El resultat és un sistema batch de rectificació digi
tal d'imatges, operatiu des de setembre de 1988. 

-Altres activitats miscel-lànies 
Cal esmentar les tasques diverses de suport als diferents àmbits de producció i de
senvolupament de la casa. També s'ha donat suport a l'Ajuntament de Terrassa 
en el disseny de la xarxa geodèsica d'ordre utilitari d'aquest municipi, i s'ha atès 
un nombre considerable de consultes i peticions de dades geodèsiques de l'exterior. 

5.2.4.1. Suport Tècnic 
Les principals activitats dutes a terme pel Negociat han estat les següents: 
-Disseny, programació, instal-lació i successives millores del nou sistema de rectifi-

cació digital (DIR). 
-Simulacions per avaluar el possible rendiment de noves configuracions de DIR. 

94 - Escriptura de noves rutines de lectura que contemplin els nous formats estàndard 
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dels arxius de l'AFO. També s'han modificat les antigues per assegurar la compati
bilitat del software preexistent. 

-Disseny d'un joc d'arxius de proves per facilitar la instal·lació de l'AFO en dife
rents entorns. 

-Millora de les utilitats relacionades amb el programa d'ajust AFO: 
• BKTOIM. Transformació d'arxius AC-1 a format .f>.FO. Es contempla la possibi

litat de no aplicar transformacions a les dades d'entrada. S'ha realitzat també una 
versió simplificada sobre PC per a l'Escola de Fotogrametria. 

• COMPIM. Comparació d'arxius amb observacions fotogramètriques. Elimina
ció de les rutines de la llibreria IMSL (portabilitat). 

• AFOCON. Determinació de la part connexa del graf amb què treballa l'AFO. S'ha 
dissenyat i programat una versió orientada a producció. 

• PERTOB. Pertorbació aleatòria d'observacions i pseudo-observacions. Adequa
ció als nous estàndards dels arxius AFO. 

• AXE Representació gràfica de xarxes fotogramètriques. Versió pel plòter CALCOMP. 
-Creació de noves utilitats per l'AFO: 

• EDIMS. Ajuda a l'edició d'arxius mestres (.MS) i de comandes (.COM). 
• EDIOB. Ajuda a l'edició d'arxius de punts (.OB). 

-Avaluació comparativa del cost d'execució de diferents rutines fotogramètriques: 
SISCOR, INTORI, COLNEQ, SELFCA. 

- Escriptura de rutines de base per al nou programa d'ajust combinat d~ xarxes: 
• Ordenació lexicogràfica multiclau sobre valors i índexs. 
• Maneig de matrius simbòliques disperses. 

-Millores a l'aplicació TALL: 
• Noves rutines accessibles pels usuaris relacionades amb el maneig d'arxius d'iden

tificadors de fulls. 
• Disseny i programació d'una utilitat de consulta de codis d'error. 

-Disseny, programació i instal·lació de l'aplicació TALLEP (talls a escales petites: 1:100 000 
i 1:200 000). Aquesta aplicació suporta un subconjunt reduït de les opcions de TALL. 

- Realització d'una opció de conversió de coordenades geogràfiques a UTM per al 
programa TRAV10. 

-Manteniment de la llibreria de rutines bàsiques geodèsiques GEOLIB. 
- Anàlisi i realització parcial d'una base de dades per a xarxes geodèsiques. 
- Pre-anàlisi de la xarxa de Terrassa via GNA. 
-Programació d'un conjunt de rutines per a tractar capçaleres dels nous arxius per 

a models d'elevacions del terreny. 
-Escriptura de conversors de format entre l'antic i el nou estàndard de models d'ele

vacions del terreny: METTODTM, DTMTOMET, LLEGIRMET. 
-Adequació de DIR al nou format d'arxius de models d'elevacions. Aquesta nova 

versió no s'ha instal·lat encara. 
-Realització d'un programa de consultes a la base de dades DINIRALT d'ortofotos 
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-Nova versió de la cadena DINIRALT per a poder processar les ortofotografies que 
corresponen a fulls sobre la línia de costa. La nova versió és capaç d'utilitzar un 
o més models i/o imatges. 

-Disseny del format dels nous arxius llavor per a grans aplicacions (.PAR) i progra
mació del gestor de diàlegs (EDPAR) que controla la modificació dels paràmetres 
d'execució de programes d'aplicació. 

-S'ha dedicat un gran esforç a la racionalització del software i dades generat pel Nego
ciat (i la Secció). Com a conseqüència s'ha dissenyat, programat i instal·lat una nova 
aplicació de catalogació de software (CATALEG). La catalogació ja està en marxa. 

Publicacions 
S'han escrit els següents articles: 
- Densificación fotogramétrica de Redes Geodésicas. I. Colamina. Presentat a la VI 

Asamblea Nacional de Geodesia y Geofísica, Madrid. 
- High altitude aerial triangulation without ground control. I. Colo mina. Presentat 

al XVI Congrés Internacional de la Societat de Fotogrametria i Teledetecció. Kyoto. 
- El sistema de generación de ortofotos digitales del ICC. I. Colo mina, J. A. Navarro. 

A presentar a la jornada Tecnica de Sistemas Cartograficos Españoles: Productos y 
Desarrollos, Madrid, 18-1-1989. 

Conferències 
A més de les que cal fer en presentar els articles als congressos, s'han impartit les 
següents: 
-A l'Associació SNELLIUS sobre fotogrametria, geodèsia i MDTs a l'ICC. Foren 

tres conferències més la que va donar J. A. Navarro sobre aspectes de procés de 
dades en fotogrametria i geodèsia. 

- Conferències a l'Escola de Fotogrametria de l'ICC. Els temes van ser: triangulació 
aèria pel mètode dels feixos, geodèsia-projeccions cartogràfiques i de modelització 
del relleu. 

- Presentació informal de les activitats de l'ICC als estudiants de geodèsia de la Fa
cultat de Ciències Físiques de la Universitat de Barcelona. 

Visites 
• 8 de gener: C.C. Tscherning (Institut de Geodèsia de Dinamarca) amb l'objecte 

de discutir la viabilitat de la determinació d'un geoide local a Catalunya. 
• 1 de març: A. Deprit (National Bureau of Standards - USA) 
• 10 de · març: C. Vinyals (Institut Català de Serveis a la Joventut). 
• 25 d'abril: Associació d'Estudiants de Fotogrametria i Geodèsia SNELLIUS (Uni-

96 versitat Tècnica de Delft, Holanda). 
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• 23 de juny: C.C. .Tscherning, F. Sanzo (Institut de Fotogrametria i Topografia 
de Milà) i P. Romero (Institut d'Astronomia i Geodèsia, Madrid). 

• 26 de juliol: S. López-Cuervo (Càtedra de Topografia, Escola d'Enginyers Agrò
noms, Madrid), A. Gómez (ElLA), J. A. Riesco (ElLA) i F. García de Videma 
(ElLA). 

• 24 a 28 de setembre: P. Friess (Institut de Fotograr:netria, Universitat de Stutt
gart), JW.v.d. Vegt (Rijkwaterstaat, Holanda) i D. Boswinkel (Universitat Tècni
ca de Delft), amb l'objecte d'experimentar amb l'ajust combinat de blocs foto
gramètrics i dades de navegació. 

• 28 d'octubre: M. A. Català (Departament d'Astrofísica de la Universitat de Barcelona) 
• 19 de desembre: M. A. Català i estudiants de geodèsia del Departament d'Astro

física de la Universitat de Barcelona. 

Assistència a congressos, seminaris i demostracions de productes 
- 19 de gener: Presentació dels receptors GPS Wild-Magnavox (I. Colomina, M. Ma-

cau), Madrid. 
-26 de gener: Presentació dels receptors GPS MINI-MAC, ídem. 
-2 de març: Presentació dels receptors GPS SERCEL, ídem. 
- 4 de març: Visita a la Fira de la Informàtica organitzada per la Jove Cambra de 

Comerç de Sabadell a. A. Navarro), Sabadell. 
- 12 i 13 d'abril: Assistència a Informat 88 i al curs de Sistema Operatiu UNIX que 

en ell s'impartí a. A. Navarro), Barcelona. 
- 17 a 19 d'abril: Assistència al GPS Seminar, a la Universitat de Nottingham (I. Co

lomina), Nottingham. 
- 25 i 26 d'abril: Viatge a l'ITC, Enschede, Holanda, per a participar en la reunió 

preparatòria del document de sol-licitud d'ajut a la CEE per al projecte: High pre
cision survey navegation and positioning system GPS-CCNS (I. Colomina). 

- 7 a 10 de juny: Assistència amb presentació d'articles a la VI Asamblea Nacional 
de Geodesia y Geofísica (I. Colomina, M. Macau), Madrid. 

- 29 de juny a 13 de juliol: Assistència amb presentació d'article al XVI Congrés 
Internacional de la Societat I (I. Colomina), Kyoto. 

- 29 d'agost: Visita aP. Friess a l'Institut de Fotogrametria de la Universitat de Stuttgart, 
per a recollir les dades de la xarxa experimental fotogramètrica-GPS. 

Organització de conferències 
El dia 20 de novembre s'organitzà la conferència sobre modelització del terreny Ge
neration, management and utilization o f high fidelity Digital Terrain Models a càrrec 
de R. Hossler de l'empresa "Ingenieurbüro Prof. Dr. Ebner - Dr. Hossler". 

Convenis amb altres institucions 
S'ha signat el conveni per a la realització del projecte Determinació del Geoide a Ca-
talunya. 97 
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A partir de la visita del Prof. C. C. Tscherning a l'ICC a començament d'any i atesa 
la disponibilitat d'unes 2 300 observacions gravimètriques al Servei Geològic de Ca
talunya, així com la disponibilitat per a propòsits no comercials del software de de
terminació del geoide desenvolupat pel mateix C. C. Tscherning es va decidir adop
tar la via de la solució gravimètrica. 
Amb aquest fi s'ha signat un conveni amb el Departament de Matemàtica Aplicada 
i Anàlisi de la Universitat de Barcelona (DMAiA), a través de la Fundació Bosch 
Gimpera. L'ICC proporcionarà software bàsic i, sobretot, el model digital del terreny. 
L'objecte immediat del projecte és determinar un geoide local amb les dades que hom 
disposa en l'actualitat i estimar la seva precisió. Com que l'ICC té un especial interès 
i necessitat en el posicionament 3-dimensional, part dels treballs del DMAiA s'orien
taran a l'especificació de les observacions addicionals que calguin per a assolir una 
precisió de l'ordre dels 5 cm. 

5.3. Servei de Producció Cartogràfica 

L'any 1988 s'ha c.aracteritzat, pel que fa al Servei de Producció Cartogràfica, per dife
rents fets en cadascuna de les àrees productives que han vertebrat les seves actuacions. 
Per al Negociat de Vols, aquest any ha estat el primer en què s'ha pogut realitzar 
tota una temporada sencera de vol amb el recentment adquirit reactor Cessna Cita
tion I, amb l'assoliment d'uns resultats i rendiments que consoliden de forma plena 
els vols de gran altura per part de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Cal destacar, 
dins els nombrosos vols fotogramètrics realitzats pel Negociat, la finalització de la 
cobertura de tot Catalunya a escala 1:22 000, amb prop d'un milió d'hectàrees vola
des aquest any. 
D'altra banda, i dins la Secció de Geodèsia, hem de remarcar l'inici a finals d'any 
de les tasques de restitució analítica arran de la connexió de l'aparell BC1 al sistema 
gràfic de producció. Aquesta nova possibilitat de treball ve a donar més flexibilitat 
a la producció fotogramètrica de l'ICC, ja que certs treballs són especialment indi
cats per a aquests tipus d'aparells. Dins l'altre camp d'actuació de la Secció, la genera
ció d'ortofotos, s'han aconseguit fites que assenyalen un pas endavant molt impor
tant. A finals d'any s'ha posat en producció el sistema de generació digital d'imatges 
rectificades ( ortofoto digital) dut a terme pel Servei de Desenvolupament i Sistemes 
de l'Institut. Aquesta nova via, ja plenament digital, permet d'augmentar notable
ment la capacitat productiva d'ortofotos en les àmplies zones de Catalunya, d'on es 
disposa de bases de dades d'elevacions del terreny, al mateix temps que millora nota
blement la qualitat de la imatge obtinguda. 
Cal esmentar també que el juny de 1988 s'ha signat el primer conveni de col·labora
ció entre l'Institut i el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Ma
drid per a la cobertura de 413.751 hectàrees de territori de Catalunya amb Ortofoto 

98 a escala 1:5 000, fent extensiva la utilització de l'ortofotomapa. 
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Quant als projectes realitzats dins la Secció de Fotogrametria, cal destacar la genera
ció de 80 000 ha de plànols a escala 1:5 000 3D com a cartografia bàsica per als estudis 
a fer sobre la nova línia de ferrocarril d'alta velocitat entre Barcelona i la frontera 
francesa. Així mateix, considerem rellevant el projecte de la cartografia del sòl no 
urbà del terme municipal de Mataró, al voltant de les 2 000 hectàrees a escala 1:1 000, 
treball plenament executat dins l'any i que serà lliura~ els primers mesos de 1989. 
És notable també l'avanç realitzat en el projecte de cartografia a escala 1:500 i 1:1 000 
del terme municipal de Bilbao, amb un lliurament a la fi d'any de l'ordre d'un 70% 
del projecte i amb la previsió de la finalització del projecte en acabar el primer tri
mestre de 1989. Aquest projecte ha estat una experiència molt positiva per a l'ICC, 
ja que la seva amplitud, dificultat i qualitat ha completat i consolidat els mètodes 
de treball desenvolupats en la realització del plànol de Barcelona. 

5.3.1. Vols 

El Negociat de Vols ha treballat en la preparació i la realització de diferents vols foto
gramètrics. Comentem els principals: 
a) Missions fotogramètriques 

Al llarg del període de vol març-novembre de 1988 es varen efectuar un total de 
57 vols fotogramètrics. En els gràfics que s'adjunten es mostra la distribució dels 
diferents tipus de vols, les escales utilitzades, el nombre de fotogrames i la destina
ció de cada vol. 
Els vols que ha realitzat l'ICC aquest any es poden subdividir en diferents catego
ries: vols per a aixecaments a gran escala, vols a escala 1:22 000 i vols a escala 1:70 000. 

- Vols per a aixecaments a gran escala. 
Dins aquesta categoria es troben la majoria dels vols, que forneixen el material de 
base per a la producció cartogràfica del propi ICC (fotogrametria vial (fotograme
tria urbana). També s'hi inclouen els vols per a empreses i particulars. L'escala 
de vol més utilitzada continua essent 1:5 000 (per a restitucions a escala 1:1 000). 

Vols per a variants de carreteres, projectes nous de carreteres, etc. 
Exemples d'aquest grup serien els vols de la Variant de Solsona, Sils-Santa Co
loma de Farners, Anglès, Olot, Copons-Jorba, etc. També en aquest grup in
clouríem el vol del Projecte TGV. Aquest vol segueix en 29 passades els 160 km 
aproximats del futur traçat d'aquesta via fèrria. 

Vols de nuclis urbans 
Seguint la línia de treball iniciada l'any 1987, aquest any hem continuat aquest 
tipus de vol. S'han volat un total de 115 nuclis corresponents a les comarques 
de la Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre, Alt Camp, Baix Camp, Tar
ragonès, Baix Penedès, Montsià, Baix Ebre i la Selva. El criteri de selecció dels 
nuclis a sobrevolar s'ha mantingut, amb la realització, com. a mínim, de tots 
els nuclis caps de terme municipal. 99 
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Hores 

Hores de vol 
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D Cessna Citation-1 501 Partenavia-68 Observar 

Una altra escala de vol utilitzada ha estat 1'1:3 500 (per a restitucions a escala 
1:500). Amb aquesta escala de vol s'han realitzat dos treballs a l'àrea de Barce
lona. Un vol del terme municipal de Barcelona (10 000 ha) per a l'Ajuntament 
de Barcelona i un altre per al CGCCT de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 
que cobreix unes 50 000 ha dels antics límits de la CMB. Aquest any s'ha rea
litzat el 60% dels dos vols. La resta s'ha programat per al decurs del 1989. 

En tots aquests vols s'han emprat les pel·lícules: Kodak Double X 2405 i Agfa Avi
phot PAN-200. 

- Vols a escala 1:22 000 
Dos vols s'han realitzat dins d'aquest grup: 
• Vol de Catalunya {Orto) E 1:22 000. 

L'objectiu d'aquest vol és obtenir les fotografies aèries adients per a la realit
zació de l'ortofotomapa de Catalunya a escala 1:5 000. Els primers vols es va
ren començar el1983 a la zona sud de Tarragona i a la Cerdanya. Al llarg dels 
anys següents s'han anat volant lots de fulls del MTN E 1:50 000 del territori 
català fins arribar a l'any 1988. Així tenim entre 1983 i 1988 un vol que co
breix tot Catalunya i que, a més d'ésser la base del programa Orto E 1:5 000, 
s'ha convertit per les seves característiques en el vol bàsic de l'ICC a escales 

100 mitjanes. 
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Els vols E 1:22· 000 es realitzen per zones del territori agrupades per fulls del 
MTN E 1:50 000 com a unitat de treball. Cada FMTN és resseguit per 8 passa
des de vol amb uns recobriments del 80% longitudinal i del 50% transversal. 
Un full inclou uns 300 fotogrames, aproximadament. La pel·lícula assignada 
a partir de 1988 per a aquest treball és la Kodak Plus-X 2402. 
Durant el 1988 s'han volat un total de 955.151 .ha agrupades en 29 FMTN: 
Fulls MTN complets: 118b (Canejan), 148 (Bossòst), 149 (Ïsil), 150 (Noarre), 
180 (Benasc), 181 (Esterri), 182 (Tírvia), 183 (Andorra), 213 (el Pont de Suert), 
214 (Sort), 215 (la Seu d'Urgell), 216 (Bellver), 217 (Puigcerdà), 218 (Molló), 
251 (Areny), 252 (Tremp), 253 (Organyà), 254 (Gósol), 255 (la Pobla de Lillet), 
291 (Oliana), 292 (Sant Llorenç de Morunys), 293 (Berga), 294 (Manlleu). 
Fulls MTN parcialment volats el1987 i completats el 1988: 256 (Ripoll), 257 
(Olot), 289 (Benavarri), '290 (Isona). 
Fulls MTN repetits de vols d'anys anteriors: 388 (Lleida), 415 (Mequinensa). 

• Vol de les Illes Balears {Orto} E 1:22 000. 
D'aquest vol en conveni amb el Govern Balear s'han sobrevolat unes 150 000 ha 
(30% del vol) centrades a les illes d'Eivissa i Menorca. En el decurs de 1989 
es completarà aquest vol. El vol E 1:22 000 de Balears té les mateixes caracterís
tiques tècniques que el vol de Catalunya abans esmentat, si bé el nombre de 
passades addicionals paral·leles a la costa és molt superior per raó de ~a forma 
de les illes. La pel·lícula assignada a aquest vol és l'Agfa Aviphot PAN-150 d'alta 
resolució. 

- Vols a escala 1:70 000 
Els vols a escala 1:70 000 són els treballs a gran altura encomanats en aquests 
primers anys a l'avió Cessna-Citation I. Tres són les missions de vols d'aquest 
tipus efectuades durant el 1988: 

• Vuelo Nacional de España (Zona Centre} E 1:70 000. 
Aquest vol s'inclou dins del conveni número 8 entre l'ICC i l'IGN. L'àrea del 
mateix és de 8 663 253 ha i es localitza a la Submeseta Sud, Baix Aragó i País 
Valencià. Es va iniciar l'any 1987, si bé e~guany se n'ha fet un replanteig gene
ral, i se n'han modificat les condicions tècniques, principalment pel que fa al 
recobriment transversal, així com a la diferenciació d'altres àrees subjectes a 
canvis en l'altura de vol. Tota la zona ha estat sobrevolada aquest any. La pel·lí
cula assignada per a aquest vol és l'Agfa Aviphot PAN-150 d'alta resolució. 

• Vuelo Nacional de España (Zona Nord} E 1:70 000. 
Aquest vol és inclòs al mateix conveni que l'anterior i té definida una extensió 
de 4 339 059 ha al llarg de la Cornisa Cantàbrica. Durant el1988 s'ha realitzat 
el60% del treball (unes 2 600 000 ha). Tenim previst la finalització del vol per 
al 1989. 101 
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Vols menors realitzats 

Núm. Núm. Núm. 

de vol Nom del Vol Comarca/País Escala Data ha. ~assades forogram. Destinació 

88001 Mataró Maresme 1:6 000 19-23.03.88 2500 8 210 Ajuntament de MatarÓ 

88002 Vilassar-MatarÓ Maresme 1:6 000 23.03.88 1600 3 26 Subdir. Gral. Engio. Viària 

88003 An~ès Selva 1:5 000 20.03.88 2600 4 52 Subdir. Gral. Engin. Viària 

88004 Em assamenr: Arbúcies Selva 1:5 000 20.03.88 2537 4 58 INTECSA 

88005 Embassament: Arbúcies Selva 1:10000 20.03.88 4000 2 21 INTECSA 

88006 Embassament: Sra. Coloma Selva 1:5 000 12.10.87 1250 2 25 INTECSA 
19.03.88 

88007 Sant Guim de Freixenet Segarra 1:5 000 09-23.03.88 1752 9 34 Ajuntament S. Guim de Frei. 

88008 Castellgalí Bages 1:4 000 22.03.88 1600 4 42 Subdir. Gral. lnfraes. Expio. 

88009 Sitges· Torredembarra Garraf 1:22 000 01.04.88 20900 3 26 Direcció Gral. Carreteres 

88010 Llimiana-S. Cristòfol V. Pallars Jussà 1:5 000 28.03.88 2400 3 49 Direcció Gral. Carreteres 

88011 Tremp Pallars Jussà 1:5 000 28.03.88 1650 3 32 Subdir Gral. Engin. Viària 

88012 Ripoll Ripollès 1:5 000 01.06.88 2063 5 70 Subdir Gral. Engin. Viària 

88013 S. joan de les Abadesses Ripollès 1:5 000 31.05.88 1373 2 31 Subdir. Gral. Engin. Viària 

88014 Pobla de Sejur Pallars Jussà 1:5 000 28.03.88 1000 2 22 Subdir. Gral. Engin. Viària 

88015 Sam Maní 'Ogassa Ripollès 1:5 000 02.06.88 390 1 7 Ajuntament d'Ogassa 

88016 Variam de Fteres Alt Empordà 1:10 000 22.03.88 7600 2 39 Direcció Gral. d'Urbanisme 

88017 Sils-Sama Co oma Selva 1:5 000 21.04.88 3987 4 89 Subdir. Gral. Engin. Viària 

88018 Olor-S. Esreve d'en Bas Garrotxa 1:5 000 01.06.88 5875 8 151 Subdir. Gral. Engin. Viària 

88019 Montesquiu Ripollès 1:4 000 21-28.06.88 2450 4 122 Subdir. Gral. lnfraes. Expio. 

88020 Nuclis: Conca de Barberà Conca de Barberà 1:5 000 A~osr-87 N. 40 41 175 ICC 
A ril -88 

88021 Nuclis: Urgell (ampl.) Urgell 1:5 000 Març-88 N. 3 6 50 ICC 

88022 Lleida: la Femosa · Segrià 1:5 000 20.05.88 2150 5 43 Direcció Gral. d'Urbanisme 

88023 Perafita Osona 1:10 000 31.05.88 1645 1 7 Ajuntament de Perafita 

88024 Nuclis: Priorat Priorat 1:5 000 Agosr-87 N. 27 27 100 ICC 
Maig-88 

88025 La Pobla de Claramunt Anoia 1:5 000 01.06.88 740 2 16 Direcció Gral. d'Urbanisme 

88026 Arànser-Prar Miró Cerdanya 1:5 000 02.06.88 1375 4 33 Direcció Gral. Carreteres 
88027 Nuclis: Andorra Andorra 1:18 000 02.06.88 27328 9 53 Govern d'Andorra 

88028 Projecte T.G.V. 1:5 000 Juny-88 18400 29 552 ICC 
Agosr-88 

88029 Nuclis: Ribera d'Ebre Ribera d'Ebre 1:5 000 Agosr-87 N. 17 20 97 ICC 
Juny-88 

88030 Nuclis: Alr Camp Alt Camp 1:5 000 Agosr-87 N. 36 42 203 ICC 
Agost-88 

88031 Nuclis: Baix Camp Baix Camp 1:5 000 A~ost-87 N. 32 34 149 ICC 
Ju iol-88 

88032 Nuclis: Tarragonès Tarragonès 1:5 000 ATosr-87 N. 31 41 202 ICC 
]u iol-88 

88033 Nuclis: Baix Penedès Baix Penedès 1:5 000 Serembre-87 N. 24 27 125 ICC 
Agosr-88 

88034 Nuclis: Montsià Montsià 1:5 000 A~osr-87 N. 16 19 104 ICC 
]u iol-88 

88035 Nuclis: Baix Ebre Baix Ebre 1:5 000 Juliol-88 N. 14 15 105 ICC 
88036 Nuclis: Selva Selva 1:5 000 Març-88 N. 23 32 251 ICC 

Delta de l'Ebre 
Jul iol-88 

88037 Montsià 1:22 000 Juliol-88 44 100 15 165 Direc. Gral. Pom i Costes 
88038 Túnel Bonaigua (Ampl.) Val d'Aran 1:18000 31.07.88 4523 I 6 STC de Lleida 

Pallars Sobirà 
88039 Canals d'Encamp Andorra 1:8 000 17.07.88 1921 2 26 Comú d'Encamp 
88041 Jacimenrs Arqu. (Andorra) Andorra 1:3 000 Juliol-88 Jac.! I 11 83 Govern d'Andorra 
88043 Cubells Noguera 1:5 000 Setembre-88 999 2 20 Subdir. Gral. Engin. Viària 
88044 Vilanova B.· Térmens Segrià 1:5 000 Setembre-88 1440 2 36 Subdir. Gral. Engin. Viària 

Noguera 
88045 Copons-Jorba Anoia I :5 000 Serembre-88 1480 42 Subdir. Gral. Engin. Viària 
88046 Variam de Solsona Solsonès 1:5 000 Serembre-88 1680 2 37 Subdir. Gral. Engin. Viària 
88047 Torà-Calaf-Prars de Rei Segarra 1:5 000 Setembre-88 3126 6 73 Subdir. Gral. Engin. Viària 

Anoia 
88048 Costa de Múrcia 1:7 000 25.10.88 166 km 29 373 Cornuo. Autònoma Múrcia 
88049 l'Albonar Baix Penedès 1:10 000 14.11.88 2208 I 12 Direcció Gral. d' Indústria 
88050 la Secuita-els Garidells Tarragonès 1:8 000 14.11.88 6233 5 70 Direcció Gral. d'Urbanisme 
88051 Embassaments: Tarragona Priorat 1:10 000 15.11.88 5301 3 29 Departament d'Agricultura 

102 Ribera d'Ebre 
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Vols realitzats en convenis i altres col·leccions 

Núm. Núm. Núm. 
de vol Nom del Vol Escala Data ha. FMTN fotogram . Destinació 
SS040 Vol de Catalunya 1:22 000 Juny-SS 955151 29 6420 ICC 

Setembre-SS CGCCT Lleida 
SS042* Vol de les Illes Balears 1:22 000 Juliol-SS 15000 12 733 Govern Balear 

Octubre-SS 
Vol de Catalunya 1:70 000 Agost-SS 1900000 1096 ICC 

Setembre-SS 
Vuelo Nacional de España 
(Zona Centro) 1:70 000 Maig-SS S663253 3014 IGN 

Agost-SS 
Vuelo Nacional de España 
(Zona Norre) 1:70 000 Agost-SS 2603435 772 IGN 

Octubre-SS 
Vol Barcelona TM 1:3.500 Setembre-SS 5900 59 S Ajuntament de Barcelona 

Octubre-SS 
Vol Hisenda Metropolitana 1:3.500 Setembre-SS 30000 2009 CTPI de l'AMB 

Octubre-SS 

• Vol$ per c:omplcur l';my 1989 

Vols d'anys anteriors completats en el decurs de 1989 

Núm. 
de vol 
S7043 

Nom del Vol 
Vol CMB (compl.) 

Altres Vols 

Fotografia obliqua d'Andorra 

Escala Data 
1:5 000 Març-SS 

Abril-SS 

Fotografies a l'anella i la vila oHmpica de Barcelona 

Quadre global dels diferents vols 

ha. 
sooo 

Vols Escala % sobre total vols % sobre total ha. 
I 1:3000 1.70 0.25 
2 1:3.500 3.50 0.03 
2 1:4 000 3.50 0.03 

33 1:5 000 57.S9 0.46 
2 1:6000 3.60 0.03 
I 1:7000 1.70 
2 1:8 000 3.50 0.06 
s 1·:10000 8.74 0.14 
2 1:18000 3.50 0.20 
4 1:22 000 7.10 S.07 
3 1:70 000 5.27 90.76 

57 100.00 100.00 

Núm. Núm. 
passades fotogram. Destinació · 

15 317 CMB 

ha. sobrevolades Núm. de fotogrames 
35,900 S3 
4.050 2,607 
4.050 164 

66,267 3.350 
4,100 236 

373 
8,154 96 

20,754 108 
31,851 59 

1,170,151 7,344 
13,166,6S8 4,8S2 

14,507,915 19,302 103 
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Distribució d'hores de vol per treballs realitzats de l'avió EC-DTS 

152,1 h (46,7%) 

0Vols menors 

- Vol de Catalunya 1:22 000 

20,32 h (6,2%) 

7 h (2,1%) 

D Vol de les liles Balears 1 :22 000 

- Vol T.M. Barcelona 
i Hi.senda Metropolitana 1 :3 500 

Diversos (proves peHfcules, 
revisions, meteorologia adversa) 

• Vol de Catalunya (Orto) E 1:70 000. 
A part dels vols encomanats des de l'inici de la temporada al Cessna-Citation 
I, · és a dir, part dels vols E 1:22 000 i dues zones a escala 1:70 000 del Vuelo 
Nacional de España, es va decidir d'incloure altres vols per tal de tenir més 
possibilitats d'elecció en funció de la variada meteorologia a les diferents zones 
al llarg de la temporada. En concret, es va optar per iniciar aquest vol amb 
característiques ortofotogramètriques per a substituir l'únic vol anterior d'aquest 
tipus, volat el 1984. Del vol, se n'ha realitzat enguany el 60% i s'ha recobert 
una extensió d' 1 900 000 ha localitzades a la zona del litoral i centre-sud de 
Catalunya. La pel·lícula assignada a aquest vol ha estat la Kodak Panatomic-X 
2412 d'alta resolució. 

-Altres vols 
Aquest apartat abasta els següents vols: 

• Vol de fotografia obliqua d'Andorra. 
•Vol de la vila i l'anella olímpica de Barcelona. 
•Vol de la Costa de Múrcia (color) E 1:7 000. Aquest vol ha estat encarregat 
pel Govern de la Regió de Múrcia i segueix el litoral murcià amb una cober-

104 tura de 170 km en els quals s'ha fotografiat la primera línia de costa i el màxim 
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Distribució d'hores de vol per treballs realitzats de l'avió EC-EDN 

8,25 h (2,8%) 

OvoiiGNSud - VoiiGN Nord 

- Vol de Catalunya 1:70 000 - Vol de les liles Balears 1 :22 000 

- Vol de Catalunya 1 :22 000 - Pràctiques de pilot 

D Diversos (proves pel·lfcules, revisions, meteorologia adversa) 

de la zona marina de la plataforma continental. L'objectiu del vol era la carto
grafia d'unes comunitats d'algues que habiten aquest ambient d'aigües poc 
profundes. La pel·lícula utilitzada és Kodak Aerocolor Negative Film 2445. 

b) Hores de vol 
Durant l'any 1988 s'han efectuat un total de 622,26 hores, realitzades per les dues 
tripulacions i amb els dos avions de l'ICC: 

• Partenavia P-68 Observer, matrícula EC-DTS (Carto-01): 326,38 h. 
• Cessna-Citation I 501, matrícula EC-EDN (Carto-02): 295,48 h. 

En el decurs del període de vol podem fer les següents consideracions (vegeu grà
fics a part): 
Es segueix constatant, com en anys precedents, una temporada fluixa a la primave
ra (abril-maig). 
Entre abril i primers dies de maig es varen invertir 50 hores de vol (vol no fotogra
mètric) per a l'ensinistrament de la nova tripulació del Cessna-Citation I i per co
brir aquesta obligació de cara a l'assegurança de l'aeronau. De tota manera, a part 
d'aquesta inversió d'hores, si l'avió hagués estat en disposició d'efectuar vols foto
gramètrics la producció hauria estat molt baixa atesa la climatologia de la primave
ra, també notada en les hores de vol realitzades pel Partenavia. 
Els mesos d'estiu es poden considerar força productius per a ambdós avions. En 105 
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tres mesos Uuliol-agost-seternbre per al Cessna-Citation i juny-juliol-agost per al 
Partenavia) han realitzat respectivament el 60% de les hores de vol totals de l'any. 
El mes de juny va ésser poc favorable per als vols a gran altura, mentre que el se
tembre la producció va baixar respecte al Partenavia a causa d'altres factors, entre 
ells una avaria perllongada en les cambres fotogràfiques. 
Al final de la temporada (octubre i mig novembre) les hores de vol i els treballs 
associats disminueixen normalment, tant per la reducció d'hores de vol útil diàries 
corn per la climatologia de tardor més inestable que a l'estiu. 
Un dels problemes d'aquest període han estat les avaries de les dues cambres fotogrà
fiques i la dificultat i poca rapidesa a resoldre el problema per part del servei tècnic 
de les cases fabricants. Això ha repercutit en l'evolució dels treballs i en el consum 
d'hores de vol no fotogràfic: 1) augment del nombre de repeticions, 2) pèrdua d'hores 
de vol-dies de vol en tenir les cambres avariades, 3) realització d'hores de vol suple
mentàries per raó dels trasllats a Madrid per tal de solucionar els problemes. 
Corn a fet positiu en els programes de manteniment de les aeronaus cal esmentar 
la planificació de les revisions grans als aparells, que són programades fora de tern
porada màxima de vol (revisió de les hèlixs del P-68, reposició d'aparells d'aviòtica 
del P-68, Fase ? del C-I). 

5.3.2. Geodèsia 

Principals activitats de la Secció de Geodèsia: 
-Projectes d'aerotriangulació. 
-Projectes d'ortofotogrametria. 
- Projectes de restitució. 
-Projectes de models d'elevació del terreny. 

El Negociat d'Ortofotogrametria ha estat dedicat d'una manera predominant a la pro
ducció d'ortofotografies de Catalunya a E 1:5 000. D'altra part, ha participat en la 
creació d'una base de dades del model d'elevació del terreny, i en altres tasques de 
suport per al desenvolupament. 

Per tal d'aconseguir una millora de la qualitat de la imatge, durant aquest any s'han 
dut a terme notables modificacions en els sistemes de producció. D'aquesta manera, 
l'eina principal per a l'elaboració d'ortofotografies, el Gestalt Photornapper N junta
ment amb el sistema Diniralt, han sofert algunes modificacions que han arribat a 
significar la implantació d'una via de producció alternativa a la de la correlació auto
màtica amb Gestalt. 

El concepte bàsic amb què funciona el Gestalt és el de la correlació automàtica de 
dues fotografies, amb la generació d'un model d'elevacions del terreny i una imatge 

106 ortofotogràfica analògica, en el sistema genèric, o digital, amb el sistema Diniralt. 
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Durant el present any el treball ha estat concentrat sobre els blocs següents: 

Full MTN 293 Berga 

Full MTN 294 Manlleu 

Full MTN 327 Os de Balaguer 

Full MTN 328 Artesa de Segre 

Full MTN 331 Puig-reig 

Full MTN 358 Almacelles 

Full MTN 359 Balaguer 

Full MTN 360 Bellvís 

Full MTN 394 Calella 

Full MTN 415 Mequinensa 

Full MTN 421 Barcelona 

Full MTN 443 Favara 

Full MTN 448 Gavà 

Full MTN 470 Gandesa 

Full MTN 496 Horta de Sant Joan 

Full MTN 521 Beseit 

La primera millora introduïda en el procés de generació d'imatges va consistir a ge
nerar la imatge digital com a síntesi de quatre imatges analògiques consecutives del 
mateix contingut, per a poder eliminar el soroll electrònic, a través d'un procés soft
ware, i en una segona fase, com a síntesi de vuit imatges a través d'un procés hard
ware. La millora .de la qualitat ha estat notable, la qual cosa ha compensat la quanti
tat de temps que ha estat necessari d'esmerçar-hi. 

La segona innovació ha consistit a engegar una cadena de realització d'ortofotogra
fies en zones de model d'elevacions del terreny conegut, a partir d'una imatge foto
gràfica digitalitzada amb Gestalt i Diniralt. Aquest procés anomenat DIR ha estat 
dissenyat Íntegrament a l'ICC i es realitza sobre ordinadors VAX. 107 
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La producció ha estat la següent: 

Mesos 

Gener 

Febrer 

Març 

Abril 

Maig 

Juny 

Juliol 

Agost 

Setembre 

Octubre 

Novembre 

Desembre 

Anual 

Ortofotografies 

84 

56 

45 

67 

76 

53 

9 

33 

166 

126 

59 

88 

862 

Quant a la gestió i càrrega de la Base de Dades, cal esmentar que durant el segon 
semestre s'han carregat 1 504 models, corresponents a 9 400 km2 i un 30% de la su
perfície de Catalunya. Aquesta Base de Dades serveix per a la consulta de diversos 
projectes, entre ells la realització d'ortofotografies i mapes de pendents. 

El Negociat de Fotogrametria Analítica s'ha dedicat a diverses tasques; la més impor
tant ha estat la d'aerotriangulació, conjuntament amb restitució, control de vols, rea
lització de models d'elevacions del terreny i proves complementàries per a la Secció 
de Suport Analític. 

a) Projectes d'aerotriangulació 

- Ortofotogrametria. 
Aquests projectes han estat aerotriangulats a escala 1:22 000 i destinats a la pro
ducció d'ortofotos a escala 1:5 000. La nomenclatura emprada per a aquests blocs 

108 correspon a la dels fulls del Mapa Topogd.fico Nacional. 
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MTN Models 

296-297 142 

360 166 

328 147 

327 106 

331 153 

293 149 

388 18 

329 146 

359 161 

366 72 

294 166 

415 36 

Total de models 1 502 

-Vials 

L'escala de vol, normalment, és a E 1:5 000, excepte el de Figueres, que és a 
E 1:10 000. 

Vilanova-Vilafranca 
Cervelló-Vallirana-Corbera 
Mataró 
Figueres 
Santa Cristina d'Aro 
la Pobla de Claramunt 

Total 

21 
222 
90 
37 
9 
8 

387 
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- Territorial 
L'escala de vol és 1:30 000. 

MTN 

256 
Total 

'=--
.~~~~ 

IIOUHSDE REl 

Models 

47 
47 

- Això representa un total de 1 936 models aerotriangulats 

b) Restitució 
Aquest any s'ha posat en funcionament el projecte de restitució amb un restituïdor 
analític, en aquest cas BC1, connectat a una estació gràfica interactiva Intergraph on

line. D'aquesta manera han estat restituïdes 50 hectàrees del projecte de Bilbao a esca-
110 la 1:500. 



Activitats i producció 

e) Control de vols 
Durant aquest any s'han controlat els vols realitzats per l'ICC, des del punt de vista 
de la qualitat per a la seva restitució, i de manera especial, del recobriment i dels 
paràmetres d'orientació. De cada vol s'han realitzat tots els models que podien pre
sentar problemes, i en total ha representat 486 vols i 720 models. 

d) Models d'elevacions del terreny. 
Per tal de completar zones de gran dificultat, o problemàtiques per a d'altres màqui
nes, durant aquest any s'han realitzat 109 models d'elevació del terreny, del tall E 
1:5 000 de l'ICC, amb una densitat d'un punt cada 45 metres. Cada model d'elevació 
del terreny correspon a dos models estereoscòpics. En total ha representat 109 mo
dels MDT, 218 models, 327.000 punts. 

5.3.3. Fotogrametria 

En aquest apartat cal destacar dues activitats. Ambdues es complementen i juntes ser
veixen per a aconseguir una finalitat comuna: l'obtenció del plànol final. Aquestes 
activitats són les següents: 

- Fotogrametria analògica 
- Edició digital 

Com a introducció, voldríem descriure, encara que fos sumàriament, les fases que 
componen la realització d'un plànol fotogramètric. D'aquesta manera s'intenta do
nar a conèixer a l'usuari el temps necessari per a executar cadascuna d'aquestes fases . 
D'aquesta forma, quan el projecte no disposi de la cartografia adequada es veurà obli
gat a comptar amb un termini per a la seva creació que, generalment, no pot ser curt. 
Tant és així que haurà de tenir present per a la seva programació terminis raonables 
per a la formació dels plànols. 

A continuació passarem a quantificar els temps mitjans estimats per a la duració 
de cadascuna de les fases que intervenen en el procés d'aixecament fotogramètric 
digital. 

Vol 
Un cop s'ha assenyalat la zona sobre el full del Mapa Topografico Nacional a E 1:50 000, 
es dissenya el projecte de vol per establir la direcció de les passades i la separació entre 
elles en funció de l'escala dels fotogrames, la focal, la morfologia del terreny i la 111 
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superfície de l'aixecament. Després cal sol·licitar els permisos de vol als organis
mes competents i esperar que les condicions meteorològiques siguin favorables. 
A això, cal afegir els temps de revelat dels negatius, còpies, etiquetatge i confecció 
d'índexs. 

En les èpoques de l'any idònies (març-octubre) es poden aconseguir vols en un perío
de de 20 dies a un mes, sempre que les superfícies siguin petites. Per a superfícies 
mitjanes i grans el temps pot arribar fins a tres mesos. 

Punts de recolzament 
Aquest és un treball que s'efectua a camp. El període de duració també és supeditat 
a la climatologia de la zona i a l'estació de l'any. 

Per a superfícies mitjanes, pot calcular-se que el treball de recolzament a camp, el 
càlcul i la formació de l'expedient no ha de tardar més de dos mesos. 

A la restitució és més fàcil d'aproximar-se amb el càlcul dels terminis d'execució, ja 
que es coneixen bé els rendiments mitjans per hora útil de treball. El temps solament 
depèn del nombr~ d'hectàrees a restituir i disposar dels restituïdors suficients per a 
desenvolupar el treball. 

Revisió de camp 
Amb les còpies de les minutes restituïdes caldrà anar a camp per tal de fer el recorre
gut i prendre les dades que manquin per omissió, arbrat, ombres o projecció d'edifi
cis i s'ubicaran en la seva posició exacta i amb la seva forma veritable. 

Edició 
En les estacions gràfiques es corregiran els defectes de restitució i s'afegiran les dades 
de camp, així com també la toponímia per tal de deixar els plànols finalitzats. 

Aquesta tasca és molt laboriosa i cal fer-la amb molta meticulositat, ja que en depèn, 
en la major part, la qualitat del plànol. Si haguéssim d'avaluar temps, podríem consi
derar si són molts els detalls que s'han ·de representar i superen la fase de restitució, 
sobretot quan es tracta d'aixecaments de zones urbanes amb mobiliari complet, nú
meros postals i nombre de plantes. 

Com pot apreciar-se, la creació d'una cartografia nova suposa costos elevats i un temps 
considerable per a la seva execució, tot i que algunes d'aquestes fases poden eliminar
se per tal d'aconseguir reduir el termini. Però, de tota manera, volem que els profes
sionals tinguin consciència que han d'assumir uns terminis que són indispensables 

112 per obtenir un producte de qualitat. 
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5.3.3.1 Fotogrametria Analògica I i II 
Els projectes principals que s'han realitzat durant l'any són els següents: 

- Terme municipal de Bilbao 
S'ha continuat la tasca iniciada l'any passat i s'han .aixecat els plànols a E 1:500 
de les zones urbanes i a E 1:1 000 de la part rústica. Es tracta d'una cartografia 
molt completa, a la qual hem dedicat gran part dels nostres recursos. 

La fase de restitució és pràcticament finalitzada, llevat de petites àrees on es feien 
les unions entre les dues escales. 

També és a punt d'acabar-se la revisió de camp on es completen tots els detalls 
que no van ser presos per taquimetria electrònica o que es van ometre en la restitu
ció a causa d'ombres, arbrat o projeccions de la imatge. 

Una altra tasca que es duu a terme és la generalització dels plànols a E 1:500 per 
aconseguir cada full del plànol E 1:1 000 amb quatre de l'escala 1:500 a la zona 
urbana. Per això es creà un programa semiautomàtic que seleccionava la informa
ció d'una escala i l'adequava a l'escala de sortida. S'espera que donada la intensitat 
amb la qual es duen a terme aquests treballs, es puguin donar per finalitzats en 
els primers mesos del proper any. 

-Mataró 
Continuant els treballs a E 1:1 000, que val la pena de remarcar, podem referir-nos 
a l'aixecament del terme municipal de Mataró, a excepció del nucli urbà que po
dria desenvolupar-se en una segona fase. 

Aquest és un plànol amb la màxima riquesa de detalls. Es representen totes les este
ses, fins i tot les escomeses a les edificacions aïllades, reixetes, pals, cultius, aixo
plucs, hivernacles, pous, canonades, etc. 

Singularment, podem referir-nos a la toponímia on, a més de la proporcionada 
pels equips de l'ICC, hi han intervingut de forma destacada els tècnics de l'Ajunta
ment, que han demostrat un coneixement minuciós del territori. 

Quant als plànols finals, presenten un nivell francament immillorable, tant estèti
cament com des del punt de vista de la quantitat i qualitat d'informació. 

S'han comprovat diverses àrees a camp i s'ha observat una total coincidència, tant 
altimètricament com en planimetria. Als fulls també apareixen reflectits els vèr- 113 
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Restitució a escala 1 :500 

Hectàrees 

296,8 

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

texs J'un .l pul ibu n.ll J-: pr-:Li ~ i ó qu-: lun c~L.H m.ln.:.lb en d Lerreny amb senyals 
permanents, igual que l'anivellació, on s'han deixat claus empotrats. 

El producte final s'ha elaborat sobre film autopositiu impressionat pels raigs llu
minosos del capçal Òptic en plòter de precisió. 

S'aconsegueix així la mateixa qualitat dins els diversos tipus de plànols topogràfics 
de línia, des del punt de vista gràfic. 

- Cervelló, Vallirana i Corbera 
Dels 18 projectes produïts a E 1:1 000, junt amb el de Mataró, no hem d'oblidar 
aquest. Es tracta d'un aixecament dels nuclis urbans i de totes les urbanitzacions 
ubicades als termes municipals esmentats. És un plànol complex per la forma irre
gular de les superfícies a aixecar i pel terreny accidentat. A tot això, cal afegir l'ele
vat nombre d'edificacions, amb murs, escales, porxos i abundants detalls planimè
trics configurats dins una zona de desnivells acusats. 
Malgrat les dificultats, s'han restituït durant aquest període anyal més de 2 000 ha 
i s'ha donat prioritat al projecte del municipi de Cervelló per indicació de la Di-

114 recció General d'Urbanisme. 
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Restitució a escala 1 :1 000 

Hectàrees 

. 993,7 

776,85 

393,7 

232,8 

o L---~--~--~--~--~---L---L---L--~~~--~~--L
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Seiem. Octub. Novem. Desem. 

- Corporació Metropolitana de Barcelona 
És un aixecament a E 1:2 000 de part de l'àmbit que cobria la desapareguda CMB, 
avui dia Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana. Com que el vol 
utilitzat és a escala 1:5 000 i les corbes de nivell es representen a cada metre, és 
equivalent en relació al grau d'informació a un plànol a E 1:1 000 molt complet, 
ja que porta afegits molts elements presos a camp, fins i tot els números postals, 
els registres, mobiliari urbà, etc. 
S'ha conclòs gran quantitat de fulls pel procediment del capçal Òptic i és previst 
de finalitzar el projecte durant el proper any. 

-Plànol E 1:5 000 (3D) 
Es troba dins el programa per cobrir el territori de Catalunya que es completarà 
progress1vament. 
S'han aixecat zones concretes, com per exemple la franja per a l'estudi del TGV 
i d'altres polígons per als Serveis de la Direcció General de Carreteres i diversos 
termes municipals. 

5.3.3.2 Edició Digital 
Cada cop es fa més indispensable l'ús d'estacions gràfiques interactives, en funció de 
les exigències per millorar la qualitat del producte cartogràfic. 115 
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Restitució a escala 1 :2 000 

Hectàrees 

Les normes i especificacions dels plecs de condicions obliguen a efectuar revisions a 
camp per detectar les omissions produïdes a la fase de restitució, així com els possibles 
errors d'interpretació. Totes les dades preses al terreny han d'ésser ubicades en la seva 
veritable forma i en la seva exacta posició. Per a això cal utilitzar les estacions gràfi
ques, mitjançant les quals s'eliminen els elements restants i s'hi afegeixen les noves línies. 

Aquest procés ha de fer-se amb molta cura i atenció, ja que d'aquest resultat depèn 
la qualitat del plànol final. 
D 'entre els projectes desenvolupats durant aquest any pel Negociat d'Edició Digital, 
cal esmentar els següents: 

-Edició Bilbao E 1:500. 
-Edició E 1:500 i E 1:1 000 de: 

• Móra d'Ebre 
• Móra la Nova 

116 • Flix 
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Restitució a escala 1 :5 000 

Hectàrees 

823 

o ~--L---~--~--~---L---L---L--~--~--------------
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem. Octub. Novem. Desem. 

• l'Aldea 
• Valls 
• Benissanet 
• Miravet 

-Edició E 1:1 000 del terme municipal de Mataró. 
-Edició E 1:2 000 de la CMB. 

A més, s'han realitzat les següents tasques: 
-Edició i codificació del Mapa Geològic de Catalunya E 1:250 000. 
-Procés del Mapa E 1:5 000 (3D) per al TGV i del FMTN número 333. 
- Caràtules per als mapes de Percepció Remota. 
- Caràtula per als fulls de Mataró. 
- Caràtula per als fulls de Bilbao. 
- Digitalització del Mapa de Transports d'Europa. 
- Perspectives isomètriques per a Ortofoto. 
-Revisió de fulls del plànol de Barcelona per a la preparació del disc Òptic. 117 
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El resum de les produccions obtingudes a les diferents escales és el que es detalla a continuació: 

Escala Projecte Hectàrees 

1:500 Bilbao 2 154,20 

Totàl 2 154,20 

Escala Projecte Hectàrees 

1:1000 Navàs 193,15 
1:1000 Cervelló-Vallirana-Corbera de Llobregat 2 060,90 
1:1000 Embassament de la Llavina (3D) 12,00 
1:1000 Castellnou de Bages 241,70 
1:1000 Alfarràs (3D) 58,80 
1:1000 Santa Cristina d'Aro (variant) 3D) 205,95 
1:1000 Girona - Banyoles (3D) 421,00 
1:1000 Ports de Catalunya 114,20 
1:1000 Ogassa 314,00 
1:1000 Bilbao 56,00 
1:1000 Sant Guim de Freixenet 293,25 
1:1000 Mataró 2 077,30 
1:1000 la Femosa 124,00 
1:1000 la Pobla de Claramunt 127,00 
1:1000 Embassament de Santa Coloma de Farners (3D) 40,00 
1:1000 Oliana 46,50 
1:1000 Despeñaperros (3D) 225,20 
1:1000 Polígon de Manlleu 13,00 

Total 6 623,95 

Escala Projecte Hectàrees 

1:2000 CMB 2 005,30 
1:2000 Ports de Catalunya 230,60 
1:2000 Perafita 143,00 
1:2000 Figueres (variant) (3D) 1 026,90 

Total 3 405,80 

Escala Projecte Hectàrees 

1:5000 TGV (3D) 60 164,00 
1:5000 MTN 444 (3D) 6 697,00 
1:5000 MTN 471 (3D) 3 562,00 
1:5000 MTN 443 (3D) 1 753,00 
1:5000 MTN 415 (3D) 3 992,00 
1:5000 Sanaüja - Terradet (MTN 329) (3D) 17 585,00 
1:5000 Mequinensa - Riba-roja d'Ebre (3D) 10 862,00 
1:5000 Eix Transversal (3D) 600,00 
1:5000 Port de la Bonaigua 536,00 
1:5000 Vielha-Baqueira (3D) 287,00 

118 Total 106 038,000 
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5.4. Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica 

Durant l'any 1988 i dins de l'esquema estructural de l'ICC, el Servei de Programes 
d'Actuació Cartogràfica ha començat a treballar en la confecció del seu organigrama 
intern d'acord amb els objectius encomanats. 

Hi ha àrees de treball que s'hauran d'iniciar -Delimitació Territorial- i d'altres que 
caldrà reformar d'acord amb els avenços tecnològics -Publicacions Cartogràfiques-. 
Amb tot, s'ha de destacar l'eficàcia demostrada quotidianament per la Secció d'Edi
cions Cartogràfiques. Aquestea Secció, formada per quatre negociats, demana, però, 
una reestructuració conforme a les necessitats del Servei ja esmentades. Durant l'any 
1988, les àrees de treball en què s'han estructurat aquests negociats són: 
• Negociat de Gestió de Cartografies Bàsiques: Anàlisi Geotoponímica i Fotomecà-

nica, Disseny Gràfic i Arxiu. 
• Negociat de Realització Cartogràfica: Fotocomposició i Impressió. 
• Negociat de Laboratori Fotocartogràfic. 
• Negociat de Publicacions Cartogràfiques: Toponímia, Inventari Cartogràfic de Ca

talunya i Publicacions. 

A part dels nous enfocaments que esperem iniciar l'any vinent, l'activitat del Servei 
s'ha caracterizat pels trets següents: 

Del Negociat de Gestió de Cartografies Bàsiques, cal destacar-ne, d'una banda, l'es
forç continuat per tal de publicar més de 700 fulls de l'Ortofotomapa de Catalunya 
E 1:5 000, sense comptar amb cap tipus de creixement d'infrastructura i, per altra 
banda, la realització del disseny per a la correcta confecció de la resta de documents 
cartogràfics. 

Del Negociat de Realització Cartogràfica, cal destacar-ne que s'ha continuat treba
llant amb els mateixos mitjans de fa tres anys i que, a més, ha donat sortida a un 
ampli ventall de tasques diverses, que van des del Mapa d'Imatge Satèl-lit dels Piri
neus E 1:400 000 fins al Calendari de l'any 1989. 

Pel que fa al Negociat de Laboratori Fotocartogràfic, s'ha de remarcar que s'han fet 
més de 34 000 positius de paper, així com la gran diversitat de tasques de fotomecàni
ca i les 293 proves ràpides de color, que han permès de tenir una mostra precisa dels 
documents cartogràfics abans de la seva impressió definitiva. 

Dins del Negociat de Publicacions Cartogràfiques cal destacar l'estat en què es troba 
el recull de toponímia de Catalunya (al voltant del 85 %) i el tractament de les dades 
de l'Inventari Cartogràfic de Catalunya, tasca que permetrà de public:-tr cada mes un 
volum dedicat a una comarca. També cal remarcar el suport de correcció que aquest 
Negociat dóna en la preparació de les publicacions cartogràfiques i bibliogràfiques 
de l'ICC. 119 



120 

Activitats i producció 

5.4.1. Gestió de Cartografies Bàsiques 

5.4.1.1 Anàlisi Geotoponímica i Fotomecànica 
Dins el Negociat de Gestió de Cartografies Bàsiques, aquestes àrees han seguit treba
llant en els processos cartogràfics iniciats en anys anteriors i, d'altra banda, s'han ela
borat nous projectes cartogràfics i s'han realitzat diverses actualitzacions. 
L'estat dels documents cartogràfics que s'han treballat durant aquest any, a nivell 
d'aquests processos, és el següent: 
- Sèries cartogràfiques iniciades en anys anteriors: 

• Ortofotomapa de Catalunya E 1:5 000: 714 fulls publicats el 1988 i 241 fulls en 
procés de realització. 

Mapa d'estats de I'Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000 31·12·1988 

Publicat els anys 1985 i 1986 

Publicat l'any 1987 

Publicat l'any 1988 

• 
Fase de treball 
(anàlisi geotopon imica i fotomecànica) 

Escala 1 :2 150 000 

20 20 60km 
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• Ortofotomapa de Catalunya E 1:50 000: 3 fulls publicats el 1988. 
• Mapa Comarcal de Catalunya E 1:50 000: 5 fulls en procés de realització. 

- Col·leccions cartogràfiques iniciades l'any 1988: (en procés de realització): 
• Mapa Geològic de Catalunya E 1:250 000. 
• Mapa Aeromagnètic de Catalunya E 1:250 000. , 

- Altres documents cartogràfics (publicats el 1988): 
• Mapa del Trànsit Viari d'Europa (1985) E 1:3 500 000. 
• Mapa de Mallorca d'Imatge Satèl-lit E 1:100 000. 
• Mapa de les Pitiüses d'Imatge Satèl-lit E 1:100 000. 
• Mapa de Menorca d'Imatge Satèl-lit E 1:100 000. 
• Mapa dels Pirineus d'Imatge Satèl-lit E 1:400 000. 
• Ortofotomapa de Catalunya E 1:50 000 Barcelona i el seu entorn. 
• Mapa Comarcal de Catalunya E 1:500 000 -1987. 
• Mapa Comarcal de Catalunya E 1:500 000 - 1988. 
• Mapa de Imagen Satélite de Castilla-León E 1:250 000 (Burgos, Palencia-Burgos, 

León, Zamora, Valladolid, Soria, Salamanca i Avila-Segovia). 
• Mapa Turístic de Catalunya E 1:650 000. 
• Mapa dels Senders de Gran Recorregut de Catalunya E 1:650 000. 

- Altres documents cartogràfics en fase de realització: . 
• Atlas Climàtic de Catalunya E 1:500 000. 
També s'ha treballat en l'actualització de les vies de comunicació (xarxa de carre
teres) i s'està treballant en l'actualització planimètrica, mitjançant fotografies aèries 
E 1:22 000 i l'ortofotomapa E 1:25 000, de les comarques del Vallès Occidental, 
Maresme, Barcelonès i Baix Llobregat. 

Realització ortofotomapa E 1:5 000 any 1988. 

Núm. Títol Núm. total Núm. Ortofot. Ortofot. en fase 
full full Ortofot. publicats de treball 

MTN MTN l'any 1988 el 31-12-1988 

254 Gósol 96 2 
255 la Pobla de Lillet 96 7 
358 Almacelles 26 25 
359 Balaguer 96 84 10 
360 Agramunt 96 87 7 
362 Calaf 96 7 1 
363 Manresa 96 1 
364 la Garriga 96 2 4 
365 Blanes 96 8 11 
387 Fraga 30 29/ 1 

121 
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Núm. Títol Núm. total Núm. Ortofot. Ortofot. en fase 
full full Ortofot. publicats de treball 

MTN MTN l'any 1988 el 31-12-1988 

388 Lleida 96 83 1 
389 Tàrrega 96 95 1 
393 Mataró 95 27 
394 Calella 42 5 3 
415 Mequinensa 43 41 2 
416 Maials 96 92 1 
420 l'Hospitalet 

de Llobregat 96 70 26 
421 Barcelona 35 15 7 
443 Favara de 

Matarranya 44 34 
448 el Prat de 

Llobregat 49 33 7 
496 Horta de Sant 

Joan 69 55 
521 Beseit 77 35 36 

Total 1662 714 241 

122 Total aproximat d'ortofotomapes 1:5 000 de Catalunya: 6 307 
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Mapa d'estats de I'Ortofotomapa de Catalunya 1:50 000 31-12-1988 

Fulls ortofotomapa publicats l'any 1988: 
-Total de fulls publicats durant l'any 1988: 714 

O Publicat l'any 1987 

Publicat l'any 1988 

Escala 1 :2 150 000 

211 4o 

-Percentatge de fulls publicats durant l'any 1988, respecte al total de la sèrie: 11,32%. 

Fulls ortofotomapa en fase de realització (31-12-1988): 
-Total de fulls en fase de treball el 31-12-1988: 241. 

Fulls ortofotomapa publicats (31-12-1988): 
- Total de fulls publicats: 2 247. 
- Percentatge de fulls publicats respecte al total de la sèrie: 35,63%. 
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5.4.1.2. Disseny Cartogràfic 
El Negociat de Gestió de Cartografies Bàsiques ha continuat desenvolupant l'àrea 
de disseny cartogràfic. En concret, s'ha treballat en la realització de les maquetes dels 
documents cartogràfics següents: 
• Ortofotomapa de Catalunya E 1:50 000 (full MTN 360, Agramunt). 
• Ortofotomapa de Catalunya E 1:50 000 (full MTN 389, Tàrrega). 
• Mapa Geològic de Catalunya E 1:250 000. 
• Mapa Aeromagnètic de Catalunya E 1:250 000. 
• Atlas Climàtic de Catalunya É 1:500 000 
• Mapa del Trànsit Viari d'Europa (1985) E 1:3 500 000. 
• Mapa de Mallorca d'Imatge Satèl·lit E 1:100 000. 
• Mapa de les Pitiüses d'Imatge Satèl·lit E 1:100 000. 
• Mapa de Menorca d'Imatge Satèl·lit E 1:100 000. 
• Mapa dels Pirineus d'Imatge Satèl·lit E 1:400 000. 
• Ortofotomapa de Catalunya E 1:50 000 Barcelona i el seu entorn. 
• Mapa Comarcal de Catalunya E 1:500 000 -1987. 
• Mapa Comarcal de Catalunya E 1:500 000 -1988. 
• Mapa Turístic de Catalunya E 1:650 000. 
• Mapa dels Senders de Gran Recorregut de Catalunya E 1:650 000. 
• Mapa Comarcal de Catalunya E 1:50 000 (Selva). 

124 • Mapa Comarcal de Catalunya E 1:50 000 (Gironès). 
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També s'han actualitzat les bases dels mapes guies de l'ortofotomapa escala 1:5 000 
que s'han realitzat durant aquest any. 

5.4.1.3. Arxiu 
El Negociat de Gestió de Cartografies Bàsiques ha continuat amb l'arxiu de tota la 
documentació cartogràfica que es realitza a l'ICC i s'està elaborant un programa in
formàtic que tindrà vàries funcions de gestió a més de servir de fitxer de consulta. 

5.4.2. Realització Cartogràfica 

5.4.2.1. Fotocomposició 
S'ha donat abast a tota la producció tipogràfica de l'ICC i també s'ha treballat per 
encàrrec d'altres departaments de la Generalitat. 

Els treballs realitzats es classifiquen en els grups següents: 

- Documents cartogràfics: 
• Ortofotomapa de Catalunya E 1:5 000 
S'ha treballat en els blocs següents: 
254 111, 255lf4, 358lf4, 359lf4, 360lf4, 362lf4, 363lf4, 364lf4, 319 14, 365 14, 387, 388 14, 
389lf4, 393lf4, 394lf4, 415, 416lf4, 420lf4, 421lf4, 448. 

/ 
• Mapa comarcal de Catalunya 1987 E 1:500 000 
• Mapa comarcal de Catalunya 1988 E 1:500 000 
• Ortofotomapa de Catalunya E 1:50 000, Barcelona i el seu entorn 
• Mapa dels Senders de Gran Recorregut de Catalunya E 1:650 000 
• Mapa de imagen satélite de Castilla-León E 1:250 000 (Burgos, Palencia-Burgos, 

León, Zamora, Valladolid, Soria, Salamanca i Avila-Segovia) 
• Mapa d'imatge satèl·lit dels Pirineus E 1:400 000 
• Mapa de trànsit viari d'Europa E 1: 50 000 
• Mapa d:imatge satèl·lit de Mallorca E 1: 100 000 
• Mapa d'imatge satèl·lit de Menorca E 1:100 000 
• Mapa d'imatge satèl·lit de les Pitiüses E 1:100 000 
• Mapa de Turisme de Catalunya E 1:650 000. 

- Documents bibliogràfics: 
• Guia dels Transports Interurbans de Catalunya 1987-1988 (suplement) 
• Guia dels Transports de Figueres 
• Guia dels Transports del Vendrell 
• Guia dels Transports de Tàrrega 
• Guia dels Transports de Girona 125 
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• Història urbana i intervenció en el centre històric. Illa Setmana d'Estudis Ur-

bans a Lleida, 6-10 d'octubre de 1986 . 
• Inventari Cartogràfic de Catalunya: Garraf, Barcelonès, Selva, Garrotxa i Solsonès 

• Memòria de l'ICC 1987 
• Contribució geomorfològica a l'estudi dels espais supraforestals pirinencs 
• Mapa Aeromagnètic de Catalunya (galerades i compaginades) 

- Publicaciones periòdiques: 
• Full Informatiu núm. 2 de la Cartoteca 
• Revista Catalana de Geografia, núms. 7 i 8 
• ButlletÍ d'Informàtica núm. 3 
• Butlletí Sismològic 1987 

-Altres: 
• Calendari 1989. Història del recinte i imatges de l'Exposició Universal del1888. 
• Llista de preus de l'ICC 1988 
• Nueva Descripcion Geographica del Principado de Cataluña Qoseph Aparici) 
• Toponímia de l'exposició «Construïm Catalunya>> 

5.4.2.2. Impressió 
La impremta de l'ICC ha continuat les tasques d'impressió de publicacions i d'abas
tament per l'ICC de paper d'oficina de tota mena. Els treballs realitzats són: 

-Impressió de documents cartogràfics i bibliogràfics. Cal destacar: 
• Full Informatiu núm. 2 de la Cartoteca 
• Butlletí d'Informàtica núm. 3 
• Butlletí Sismològic 1987 
• Ortofotomapa SPOT; full 388 Lleida E 1:50 000 
• Ortofotomapa SPOT; full 389 Tàrrega E 1:50 000 
• Ortofotomapa SPOT; full 360 Agramunt E 1:50 000 
• Mapa Comarcal de la Garrotxa E 1:100 000 
• Mapa de base municipal i comarcal de Catalunya. Distribució Orto E 1:5 000 
• Mapa de base municipal i comarcal de Catalunya. Distribució MTN E 1:50 000 
• Cobertes del llibre I Reunión Científica del Grupo de Trabajo en Teledetección 

• Mapa comarcal de Catalunya 1988 E 1:500 000, en blanc i negre 
• Caràtules de Bilbao, en poliester 
• Caràtules de Bilbao, en poliester (invertides) 
• Llista de preus de l'ICC 1988 

-Realització de proves d'impressió de documents cartogràfics i bibliogràfics. Cal 
destacar: 
• Mapa comarcal de Catalunya 1987 E 1:500 000 

126 • Mapa comarcal de Catalunya 1988 E 1:500 000 
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• Atlas Climàtic de Catalunya E 1:500 000 (14 fulls) 
• Mapa Geològic de Catalunya E 1:250 000 
• Mapa comarcal del Vallès Oriental E 1:50 000 
• Mapa comarcal del Vallès Oriental E 1:50 000, actualitzacions 
• Ortofotomapa SPOT de Catalunya E 1:50 000, en plàstic 
• Mapa del Trànsit Viari d'Europa E 1:3 500 000 
• Llegenda del Mapa Geològic de Catalunya E 1:250 000 
• Mapa d'usos del sòl E 1:250 000 
• Mapa d'usos del sòl de Tarragona E 1:200 000 

-Abastament de paper d'oficina. Com en anys anteriors, els treballs realitzats en 
aquest camp s'han adreçat a cobrir les necessitats de l'ICC en matèries diverses: 
• Targetes de visita 
• Talonaris de comandes, factures, etc 
• Diversos tipus de carta de Seccions de l'ICC 
• Sobres i carpetes 
• Blocs d'informes i de recull de camp de toponímia 
• Fitxes diverses 
• Impresos: Diplomes, tarifes de publicitat, etiquetes, díptics i tríptics de confe-, . 

renc1es 

5.4.3. Laboratori Fotocartogràfic 

La producció global del laboratori fotocartogràfic durant l'any 1988 ha estat similar 
a la de l'any anterior. Les tasques habituals que es realitzen es poden classificar en 
diferents apartats segons la procedència de les comandes: 

Distribució i Vendes: 
Positius paper 
Positius pel·lícula 
Ampliacions paper 
Ampliacions pel·lícula 

Fotogrametria Analítica: 
Positius paper 
Positius pel·lícula 
Ampliacions paper 

Ortofotogrametria: 
Positius paper orto E 1:5 000 
Positius pel·lícula E 1:22 000 

16 148 
1199 
2 503 

85 

479 
3 039 

186 

1 529 
453 127 
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Fotogrametria Analògica: 
Positius paper 
Positius pel·lícula 
Ampliacions paper 
Ampliacions pel·lícula 

Vols: 
Positius paper 
Positius pel·lícula 
Ampliacions paper 
Ampliacions pel·lícula 
Rotlles aeris 

Gestió de Cartografies Bàsiques: 
Ampliacions paper 
Ampliacions pel-lícula 
Positius pel-lícula 
Positius paper Órto E 1:5 000 
Positius mats orto E 1:5 000 
Retoc 391-10-5 

Teledetecció: 
Ampliacions paper 
Positius paper 

Realització Cartogràfica: 

1 432 
901 

3 

1 

15 765 
2 528 

216 
24 

147 

68 
90 
20 

1240 
925 

101 
213 

- Cobertes Inventari Cartogràfic de Catalunya: Bages, Garraf, Barcelonès, Alt Em-
pordà, Baix Empordà, Selva. 

-Mapes guia dels ortofotomapes E 1:5 000: 394, 388, 358, 389, 416, 415, 360, 358[2]. 
-Mapes guia SPOT E 1:50 000: 389, 360. 
- Mapes guia del Mapa de imagen satélite de Castilla-León E 1:250 000. 
- Realització del Mapa Comarcal de Catalunya 1987 2a i 3a versió. 
-Correccions de fulls de Atlas Climàtic de Catalunya E 1:500 000: 1-10, 11-22, 23-36. 
- Realització de 2 mosaïcs de Barcelona. 
- Realització de 37 mapes comarcals de Catalunya E 1:500 000 per a l'exposició «Cons-

truïm Catalunya>>. 
-Mapa guia de Barcelona i el seu entorn SPOT E 1:50 000. 
-Realització i muntatge de 6 mapes i 1 mosaïc de Barcelona E 1:81 000 Memòria 87. 
- Mosaïc SPOT E 1:50 000. 
- Apariament. Revista Catalana de Geografia núm. 7 . 
-Correccions del Mapa del Trànsit Viari d'Europa. 
-Tramat i ampliació de les ombres de muntanya de Catalunya. 

128 -Memòria de l'ICC 1987. 
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-Butlletí d'Informàtica núm. 3. 
- Realització de les noves comarques del mapa Comarcal de Catalunya 1988. 
-Tramat de 13 ortofotos E 1:5 000, bloc 496. 
- Realització i procés de màscares del Mapa del Trànsit Viari d'Europa E 1:3 500 000. 
-Calendari 1989. Història del recinte i imatges de l'Exposició Universal del 1888. 
- Cobertes del ButlletÍ Sismològic 1988. 
-Llegenda del Mapa Geològic de Catalunya E 1:250 000. 
-Correccions del Mapa de Senders de Catalunya E 1:650 000. 
- Muntatge del mapa final de situació dels fulls del Mapa de imagen satélite de Castilla-

León E 1:250 000. 
-Realització de tres mapes E 1:1 000 000 de la xarxa d'aqüífers. 
-Realització del mapa guia del full de Menorca del mapa d'Imatge satèl·lit de les 

Illes Balears E 1:100 000. 
- Realització del mapa Nueva Descripcion Geographica del Principado de Cataluña. 
-Realització del Mapa d'Imatge satèl-lit de les Illes Balears E 1:100 000. 
- 293 Proves color. 

Producci9 de l'any 1988: 
Positius paper 
Positius pel·lícula 
Ampliacions paper 
Ampliacions pel·lícula 
Positius paper Orto E 1:5 000 
Positius mats Orto E 1:5 000 
Rotlles aeris 
Proves color 

5.4.4. Publicacions Cartogràfiques 

34 037 

8.140 
3 077 

200 
2 769 

925 
147 
293 

El Negociat de Publicacions Cartogràfiques desenvolupa tasques relacionades amb 
tres àrees de treball: 
- Toponímia. 
- Inventari Cartogràfic de Catalunya. 
- Publicacions. 

5.4.4.1. Toponímia 
Dins el Negociat de Publicacions Cartogràfiques, les tasques relacionades amb la to
ponímia i amb la correcció de textos es classifiquen en dos grups: 

a) Correcció, traducció i revisió de textos, relacions de topònims, proves d'imprem
ta, procedents de diverses unitats de l'ICC i també d'altres departaments de la Ge-
neralitat de Catalunya. 129 
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-Correcció de textos. S'han corregit textos corresponents a: 

• Revista Catalana de Geografia. 
• Fulls informatius de la Secció de la Cartoteca. 
• Opuscles sobre els cursos iiJlpartits a l'Escola de Fotogrametria de l'ICC. 

• Publicacions bibliogràfiques diverses. 
• Publicacions cartogràfiques diverses. Cal destacar: 

Mapes d'imatge satèl-lit de les Illes Balears E 1:100 000, Castilla-León. Imagen 

Landsat-5. E 1:250 000, Mapa d'imatge satèl-lit de Barcelona i el seu entorn 

E 1:100 000, Mapa d'imatge satèl-lit dels Pirineus E 1:400 000. 

• Altres: Calendari 1989, anuncis, fitxes i impresos diversos. 

- Revisió de la toponímia que apareix en documents bibliogràfics i cartogràfics 

de treball o per a ser publicats. Cal destacar: 

• Mapa Turístic de Catalunya. 
• Mapa de Zones de Caça. 
• Mapa dels Pirineus E 1:400 000. 
• Castilla-León. Imagen Landsat-5. E 1:250 000. 
• Mapes d'ïmatge satèl-lit de les Illes Balears E 1:100 000. 

• Mapa del Vallès Orient.al E 1:50 000. 
• Mapes de Catalunya E 1:1 000 000 sobre la xarxa de control dels aqüífers, la xarxa 

de control de qualitat de les aigües superficials i la xarxa d'estacions d'aforament. 

• S'ha iniciat la revisió i l'actualització de la toponímia del 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 

toponímia, la seva revisió i la posterior informatització. 

Recull de camp: 

Bloc Núm. d'ortos 

219 36 
252 12 
256 56 
257 96 
295 29 
296 48 
328 8 
329 48 
445 48 
470 77 

Total 458 
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Revisió: 

Bloc Núm. d'ortos 

215 93 

216 37 

332 24 

415 42 

416 96 

443 44 

521 78 

Total 414 

Informatització: 

Bloc Núm. d'ortos 

334 96 

360 96 

415 42 

416 96 

420 96 

443 44 

444 48 

448 48 

521 78 

Total 644 

- MTN E 1:25 000 
S'han confeccionat 13 fulls. A niés, s'ha treballat en el recull de camp de toponí

mia corresponent al bloc 496. 

• Confecció dels fulls següents: 

359-ill 
359-IV 
387-I 
387-II 
387-ill 

Alguaire 
Térmens 
Saidí 
Gimenells 
Mi rals ot 131 
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Mapa d'estats del recull de toponfmla 31-12-1988 

D Recull de camp 

D Recull de camp i revisió 

D Recull de camp, revisió i informatització 

Escala 1 :2 150 000 

387-IV Fraga 
444-I Riba-roja d'Ebre 
444-II la Palma d'Ebre 
444-IV Cabassers 
496-I Cretes 
496-II Horta de Sant Joan 
496-III Vall-de-roures 
496-IV Alfara 

- MTN E 1:5 000. S'ha situat la toponímia corresponent a diversos fulls del MTN 
132 E 1:5 000. 
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-Projecte Girona E 1:50 000. S'ha preparat la informació toponímica corresponent 

als 24 fulls del projecte. Durant l'any 1988 s'han informatitzat les dades de 63 fulls 

E 1:25 000. 
-Projecte Mataró E 1:1 000. S'ha seleccionat, situat i informatitzat la toponímia 

corresponent als 65 fulls del projecte. 

5.4.4.2. Inventari Cartogràfic de Catalunya 

Una altra àrea de treball dins el Negociat de Publicacions Cartogràfiques és l'Inven

tari Cartogràfic de Catalunya, que es publica en volums comarcals des del1987, in

formació recollida entre el 1986 i el 1987. 

Durant l'exercici del 1988, s'ha continuat amb la tasca també duta a terme durant 

els dos anys anteriors, és a dir, la preparació i publicació dels volums comarcals de 

l'Inventari. Però la tasca principal ha estat la següent: 

• Redacció del volum O (Introducció metodològica), volum que és constituït per una 

exhaustiva explicació del procés metodològic seguit en totes i cadascuna de les fases 

d'elaboració de l'inventari, especialment dels volums comarcals. 

En referència als volums comarcals, el gruix de la feina realitzada durant el 1988 

s'ha centrat en la finalització de l'entrada de dades i el pas a la fase de tractament 

dels darrers volums que mancaven. Especificat per fases, s'ha realitzat el següent: 

a) Recerca de dades: 
La recollida de dades per als volums comarcals ja havia estat pràcticament finalit

zada el 1987, llevat d'alguns ajuntaments del Tarragonès, visitats durant el 1988. 

b) Entrada de dades: 
Iniciada el1986, l'entrada de dades s'ha finalitzat el1988, concretament les dades 

de les comarques següents: Alt Camp, Tarragonès, Baix Camp, Conca de Barberà, 

Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, Montsià i Terra Alta. 

e) Tractament de dades: 
El tractament de dades comprèn dues parts: la preparació dels fitxers (selecció i 

homogeneïtzació) i el tractament pròpiament dit (segona part de cada volum co

marcal). 
S'ha elaborat la primera part del Baix Penedès i de les nou comarques esmentades 

en la fase anterior (entrada de dades); amb aquestes, tots els fitxers dels volums 

comarcals han passat per la preparació. 

Pel que fa a la segona part (tractament pròpiament dit), sis són les comarques que 

hi han passat: Garrotxa, Selva, Solsonès, Alt Urgell, Pallars Sobirà i Val d'Aran. 133 
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Mapa d'estats de l'Inventari Cartogràfic de Catalunya 31·12·1988 

20 

d)Edició: 

D Tractament de dades 

DEdició 

D Publicat 

Escala 1 :2 150 000 

20 60km 

Per aquesta fase, composta per l'elaboració de galerades, proves compaginades i pel·lí
cules, hi han passat, sense finalitzar, set comarques: Alt Empordà, Baix Empordà, 
Garrotxa, Selva, Solsonès, Alt Urgell i Pallars Sobirà. 

e) Publicació: 
Durant el1988 han estat publicats dos volums comarcals: Garraf i Barcelonès. Amb 
aquests i amb data 31 de desembre de 1988, són ja tretze els publicats. 

5.4.4.3. Publicacions 
A més de l'àrea de toponímia i de l'àrea de l'Inventari Cartogràfic de Catalunya, s'ha 

134 treballat en la preparació de publicacions bibliogràfiques de l'ICC, ja editades o en 
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cara en fase de realització, tota vegada que s'ha mantingut actualitzada la informació 
corresponent al catàleg de publicacions de l'ICC. 

a} Preparació de publicacions: Memòria de l'ICC, Llista de preus, etc. 

b) Participació i realització d'altres tasques: 
• Informes: extracte de la informació de l'Inventari Cartogràfic de Catalunya corres

ponent a les comarques pirinenques (amb càlculs de superfícies, taules, comentaris). 
• Atenció de consultes externes diverses: sobre toponímia, situació de llocs, infor

mació sobre la cartografia existent per a determinats llocs. 
• Treballs sobre el model d'elevacions del terreny de Catalunya: Classificació del 

territori de Catalunya segons la seva rugositat, estudi dels perfils. Col·laboració 
amb la Secció de Suport Analític. 

• Assistència a cursets: Curset DBase III Plus. 

5.4.5. Revista Catalana de Geografia 

Al llarg de l'any 1988 la Revista Catalana de Geografia ha publicat els números 7 
i 8 corresponents als mesos d'abril i desembre, respectivament. 

El número 7 es dedicà preferentment a l'anàlisi del fet urbà. Dintre aquesta especia
lització hom cercà de tractar alguns exemples de ciutats petites i mitjanes que defu
gissin un barcelonisme exclusivista; així, apareixen els casos de Vilafranca del Pene

dès, amb l'article Expansió de la ciutat i política urbana a la Vilafranca de la postguerra, 
capital de la comarca de l'Alt Penedès, que comptava al 1986 amb 26 433 habitants; 
Mataró, la capital del Maresme, amb 100 021 habitants, L'expansió urbana de la Cata
lunya industrial: Mataró i el projecte d'eixample de la urbanització de l'horta Perpunter 
1878-1889 i, Sant Vicenç dels Horts, a l'article Eclosió demogràfica i desintegració so
cial: el cas de Sant Vicenç dels Horts, petit municipi del Baix Llobregat de 20 397 habi
tants. En cap cas no es tracta de presentar unes monografies locals, sinó d'oferir unes 
anàlisis detallades que permetin un acostament profund al procés complex de la ur
banització, tot considerant unes variables diferents i complementàries: el planejament 
urbà, la parcel·lació i propietat del sòl i el creixement demogràfic. Alhora hom pre
tén de donar compte de l'estat de la recerca universitària en aquest camp, ja que els 
tres articles presentats tenen llur origen en treballs acadèmics de nivell diferent: una 
tesi de doctorat i dues tesis de llicenciatura. 

Es tracta en primer lloc, i dins la secció de Visions Geogràfiques, de la presentació 
de l'urbanisme vilafranquí a cavall de la guerra d'Espanya, a càrrec de M. Àngels Alió, 
professora del Departament de Geografia Humana de la Universitat de Barcelona. 
En segon lloc, ja a la secció de Geografia, Antoni Civit, llicenciat en Història Con
temporània per la mateixa Universitat, ofereix una anàlisi minuciosa del pas de sòl 135 
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rural a sòl urbà d'un sector del litoral mataroní. Finalment, José Palos, llicenciat en 
Geografia per la Universitat de Barcelona, resumeix el procés d'expansió demogràfi
ca d'un municipi perif~ric de l'àrea metropolitana de Barcelona, Sant Vicenç dels 
Horts. Aquesta temàtica és completada amb la presentació crítica de quatre llibrets 
de Geografia Urbana publicats a Espanya ent~e 1979 i 1983, a la secció de Bibliografia. 

A la secció de Cartografia, es presenta un article sobre els aspectes algorísmics de 
la construcció del model digital del terreny amb la tecnologia Gestalt, dissenyat per 
l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Aquest article, Els models digitals del terreny Ges
talt: aspectes algorísmics, redactat per Joan Torres i Ismael Colomina, llicenciats en 
Matemàtiques, ultra mostrar detalladament els avantatges i utilitat d'aquest model, 
dóna una visió general de la moderna fotogrametria. Finalment, a la secció de Cièn
cies de la Terra, Assumpció Anton, de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agro
alimentària de la Generalita¡ de Catalunya, compara diferents mètodes de càlcul de 
l'evapotranspiració emprats a l'estació de Cabrils i la seva utilitat per a l'agricultura 
catalana, a l'article Comparació dels diferents mètodes per al càlcul de l'evapotranspira
ció a Cabrils. 

Les informacions sobre alguns congressos als quals la redacció de la Revista ha tingut 
accés es completen amb la llista de publicacions periòdiques rebudes a l'Institut Car
togràfic de Catalunya com a intercanvi amb la Revista, per tal de donar a conèixer 
la nostra hemeroteca i l'àmbit de difusió de la nostra Revista. 

El número 8 de la Revista tancà l'any 1988. S'inicià amb unes Visions Geogràfiques, 
La reestructuració de l'espai al centre metropolità de Sao Paulo, que tracta sobre el cen
tre de la ciutat brasilera de Sao Paulo, extracte de la tesi doctoral de la seva autora, 
la doctora Helena Kohn Cordeiro, professora de Geografia de la Universitat de l'estat 
de Sao Paulo, al Campus de Rio Claro. Breus visions d'un dels centres urbans més 
dinàmics del món. 

La secció de Geografia inclou una entrevista amb el professor Jeremy W.R. White
hand, ]eremy WR. Whitehand parla a la Revista Catalana de Geografia, especialista 
britànic en estudis de morfologia urbana, realitzada arran de la seva participació en 
la III Setmana d'Estudis Urbans de Lleida. A més, el professor Joan-Eugeni Sanchez, 
del Departament de Geografia Humana de la Universitat de Barcelona, presenta unes 
reflexions teòriques sobre les relacions entre les activitats turístiques i el territori, 
Turisme i territori regional. 

En la secció de Cartografia també apareixen dos articles diferents. Un de metodolò
gic, primer, Eexactitud potencial del mètode modern d'ajust de blocs per feixos en la 
fotogrametria aèria, del professor suís A. Grün sobre la mesura de l'exactitud en l'ajust 
de blocs per feixos en la fotogrametria aèria i que pel seu alt valor ha semblat impres
cindible de traduir al català. L'altre, del professor Hermann Zeyen, del Servei Geolò-

136 gic de la Generalitat de Catalunya, presenta en l'article El mapa aeromagnètic de Ca-
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talunya, el mètode de realització del mapa aeromagnètic de Catalunya a escala 1:250 000 

que ha publicat l'Institut. 

La secció de Ciències de la Terra, aquesta vegada presenta un treball profund i acurat 

dels membres del Servei de Recursos Geològics de la Diputació de València sobre 

el mètode d'avaluar els risc d'inundació -tan freqüents- en les petites conques me

diterrànies de les quals no se sol posseïr dades suficients, Metodologies per a la deter

minació del risc d'inundació. La seva aplicació a una conca mediterrània valenciana 

(Barranc de Torrent). 

Teoria i pràctica, doncs, apareixen com sempre reunides en aquesta Revista que vol 

abastar tots els camps, enfocaments i interessos relacionats amb les disciplines geo- 137 
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gràfiques. Com sempre també és completada per informacions sobre publicacions 
i reunions científiques recents i amb la crítica bibliogràfica de quatre atlas temàtics 
sobre Espanya o fets a Espanya, els darrers temps. 

La publicitat, com sempre, ha estat present en aquests números de la Revista. Amb 
11 anuncis al número 7 i 7 al número 8. 

La Revista Catalana de Geografia compta amb un tiratge de 3 000 exemplars que 
són distribuïts per 264 llibreries de Catalunya, aproximadament en 400 quioscs de 
la província de Barcelona i a la botiga de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 

Després de les altes i les baixes experimentades, el nombre de subscriptors és de 351, 
i participa en un intercanvi amb 83 revistes especialitzades d'arreu del món. 

5. 5. Servei de Secretraria Econòmica i Administrativa 

Del Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa en depenen les àrees següents: 
- Gestió de personal 
- Gestió econòmica 
- Tecnologia Cartogràfica 
- Distribució Cartogràfica i Vendes 
- Docència Cartogràfica 
- Biblioteca Tècnica 

Les dues primeres àrees han estat tractades en els apartats 3. Estructura interna i 
4. Gestió econòmica. 

A continuació es tracten les activitats de les altres quatre àre~s. 

5.5.1. Tecnologia Cartogràfica 

Les tasques realitzades per la Secció de Tecnologia Cartogràfica durant l'any 1988 
es poden agrupar en tres àrees de treball diferents: 

a) Manteniment de sistemes electrònics. 
b) Desenvolupament de projectes especials. 
e) Recerca del mercat tecnològic. 

a) Manteniment de sistemes electrònics 
Dins aquesta àrea de treball s'inclou la gestió de contractes de manteniment amb 
empreses alienes a l'ICC i que, normalment, coincideixen amb el subministrador 
dels equips en qüestió. Les empreses amb les quals es va signar contracte de mante-

138 niment per a l'any 1988 són: 
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- Intergraph. 
Els subsistemes objecte de contracte foren, bàsicament, els mateixos de l'any ante
rior, si bé, Intergraph va avisar de la necessitat de renovar algun dels equips que 
considera obsolets, qüestió que finalment va quedar posposada. 

-Digital. 
Amb aquesta empresa es va contractar el manteniment del processador Comtal, 
tot i que es van eliminar subsistemes respecte a l'any anterior atès que eren ja obso
lets, i la seva fiabilitat, baixa. 

-Gerber. 
El traçador automàtic Gerber 4400 requereix serveis de manteniment preventiu 
amb certa freqüència, que es van contractar a l'empresa en qüestió conjuntament 
amb el manteniment correctiu. 

- Kongsberg. 
El traçador automàtic Kongsberg GC300 requereix un tipus de manteniment sem
blant a l'anterior; tot i que els manteniments preventius són més espaiats en el 

temps. En qualsevol cas, l'esmentada empresa va realitzar les tasques acordades en 

el corresponent contracte. 

- Data General. 
Tot i que els sistemes NOVA 4/X, que són l'objecte del contracte amb aquesta 
empresa, no són gaire conflictius pel que fa a fallades, era altament aconsellable 
incloure'ls dins un contracte de manteniment ja que en cas d'avaria el sistema po
dria estar aturat durant mesos, a causa de la dificultat de trobar peces de recanvi. 

Per raons de caire tècnic es va donar de baixa el contracte que, l'any anterior, esta
va vigent amb Comtal per al sistema de procés d'imatges. 

Els sistemes que a continuació s'esmenten no eren contemplats en cap dels contrac
tes de manteniment signats per l'ICC, per la qual cosa el manteniment es va realitzar 

al propi ICC o es va contractar quan l'ocasió així ho requeria. 

- Gestalt GPM-IV-3. 
Les reparacions d'aquest aparell es van fer, en la seva totalitat, a l'ICC on es disposa 
del material i eines necessàries. Periòdicament, es realitzen les tasques de calibració 
geomètrica i radiomètrica. 

- Sistema Diniralt. 
Les tasques pròpies de manteniment varen ésser gairabé nul·les en aquest sistema, 
i només cal destacar les variacions en els programes per tal d'adaptar-los millor 
a les tasques d'operació. Durant l'any 1988 el sistema Diniralt fou modificat en 
el seu disseny, fet que s'explicarà en l'apartat de desenvolupament de projectes es-
pecials. 139 



Activitats i producció 

- Sistemes Wild Aviolyt AC1, BC1 i TA2. 
A part de la revisi6 anyal realitzada per un tècnic de la fàbrica a cadascun dels 
aparells, el sistema AC1 fou objecte d'altres intervencions per tal d'intentar solu
cionar un problema que s'arrossegava durant anys que, tot i que permetia el fun
cionament de l'aparell, no ho feia amb l'eficiència que es podia esperar. Tot i que 
el problema no estava resolt en finalitzar l'any, a l'hora de redactar aquesta memò
ria el personal de l'ICC ha descobert l'origen i hom està a l'espera d'una soluci6 
definitiva per part del subministrador. 

- Restituïdors analògics Wild B8, A8 i A7. 
La fita més important en el manteniment d'aquestes màquines durant l'any 1988 
fou la presa de contacte amb un tècnic que ofereix millor qualitat de servei, expe
riència i garantie.s que els propis tècnics de la casa Wild a Espanya els quals, fins 
aleshores, eren .els que realitzaven les tasques de manteniment en aquests aparells. 
El nou tècnic va començar, amb la col·laboraci6 del personal de l'ICC, a realitzar 
el canvi d'emplaçament, revisi6 general i calibraci6 de tots els aparells en qüesti6. 
Aquesta tasca ha finalitzat ja dins l'any 1989, amb resultats plenament satisfactoris. 

-Cambres Wild RC-10. 
Durant l'any 1988 les cambres en qüesti6 van presentar diferents problemes que 
el personal tècnic de la casa Wild va resoldre excepte pel que fa referència als pro
blemes intermitents que varen afectar molt negativament l'eficàcia del servei. Fi
nalment, com era el cas dels restituïdors analògics, hom va contactar amb un tèc
nic aliè a Wild per tal de fer una revisi6 general un cop finalitzada la temporada 
de vols. 

-Sistema Qasco SD-4. 
Les intervencions en aquest sentit foren tant per al manteniment físic com per 
al manteniment del suport lògic en condicions d'operativitat. En aquest apartat 
cal incloure el manteniment del plòter Roland connectat a l'aparell en qüesti6. 

- Centre de càlcul. 
Els sistemes objecte d'intervenci6 en el centre de càlcul s6n, principalment, aquells 
que no s6n contemplats en cap contracte de manteniment. Durant l'any 1988 es 
van fer intervencions en els següents sistemes: 
• Unitats de disc Fujitsu i Control Data. 
• Controladors de disc i cinta Emulex. 
• U ni tat de cinta Cipher. 
• Sistemes de procés de la imatge Comtal. 
• Monitor Mitsubishi. 
• Impressora de color ACT Il. 
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També es va gestionar la correcta connexió física i lògica dels perifèrics amb els ordi
nadors centrals sempre que es produïa qualsevol modificació per necessitats del servei. 

Molt relacionades amb les tasque~ de manteniment de sjstemes electrònics s'hi tro
ben les d'instal·lació de nous sistemes. Durant l'any 1988 destaca la iniciació del pro
cés de connexió d'aparells restituïdors a estacions gràfiques basades en microordina
dors PC. En aquest sentit, la Secció de Tecnologia Cartogràfica va participar en la 
configuració i instal·lació d'aquest tipus d'estacions de treball, molt especialment en 
la instal·lació i posada al punt de la interfície (hardware i software) entre el restituï
dor i l'estació de treball. 

b) Desenvolupament de projectes especials 

Els projeçtes de caire especial duts a terme, o iniciats, durant l'any 1988 són: 
-Projecte DICRA. 

Aquest projecte va consistir en el disseny i realització d'una placa d'interfície entre 
un microordinador del tipus PC i un restituïdor analògic. La funció de la placa 
era la de decodificar els impulsos rebuts pels codificadors Òptics de cadascun dels 
axis de l'esmentat restituïdor. Això permetia el posterior procés i interpretació 
d'aquestes dades com a coordenades espacials dins un sistema de disseny gràfic. 

-Projecte DINIRALT (versió mitjana hardware). 
El sistema Diniralt va ésser dissenyat i realitzat a l'ICC durant els anys 1984 i 1985 
amb l'objectiu d'obtenir una versió digitalitzada de la imatge resultant del procés 
de realització d'ortofotos del sistema Gestalt. Com a conseqüència dels resultats 
obtinguts es va pensar a dissenyau1un hardware addicional que permetria fer una 
mitjana de diversos frames en temps real per tal de disminuir el soroll aleatori exis
tent en la imatge resultant. Cal dir que les solucions adoptades fins aleshores (mit
jana software) augmentaven considerablement el temps de realització de l'ortofoto. 
El canvi era prou significatiu com per a aconsellar el disseny de nou del sistema 
així com no reutilitzar la placa disponible sinó fer-ne una de nova. Es va aprofitar 
la necessitat de redissenyar el sistema per tal d'introduir-hi d'altres millores; així, 
entre altres aspectes, es van utilitzar dispositius més avançats tecnològicament, i 
es va aconseguir una perfecta sincronització entre els senyals de control dei siste
ma Gestalt i els del sistema Diniralt, necessària per t~ll d'obtenir la qualitat i la 
precisió d'imatge adients. 
Finalment, es van adaptar els programes de Gestalt i Diniralt a les noves caracterís

tiques. 

- Projecte ACTES. 
L'objectiu d'aquest projecte és realitzar la digitalització i emmagatze!Datge dels do
cuments relacionats amb els límits territorials de les entitats locals territorials de 
Catalunya. El sistema és format per un microordinador tipus PC, un scanner de 141 
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400 dpi de resolució i mida DIN A3, un sistema de display gràfic, un sistema que 
implementa els algorismes estàndard de compressió i expansió i, finalment, un sis
tema d'emmagatzematge en disc Òptic. 
El projecte, començat els darrers mesos del 1988, va consistir, pel que fa a l'any 
en qüestió, en l'assemblatge dels diferents subsistemes i la implementació dels pro
grames que adaptaven el sistema a les necessitats del projecte i en permetien l'ope
rativitat. El camí establert per al desenvolupament del projecte preveia la finalitza
ció de l'estació de recopilació d'informació, i per tant el començament de la tasca 
de digitalització, durant el mes de març de 1989 i a mitjan any la finalització de 
l'estació de consulta. 

e) Recerca del mercat tecnològic 
Els projectes de l'apartat anterior van estar precedits d'una tasca de .recerca en el mer
cat tecnològic per tal d'esbrinar quins eren els sistemes més adients per a cobrir les 
necessitats pre-establertes. 
Pel que fa referència als projectes Dicra i Diniralt el sector del mercat tecnològic d'in
terès era el micrÒelectrònic (memòries, conversors, decodificadors i d'altres disposi
tius d'estat sòlid). 
Per al projecte Actes calgué buscar subsistemes amb les característiques adients i in
terconnectables entre ells. Els factors més crítics van ésser la resolució, el temps d'ope
ració, la mida dels documents, la capacitat i la fiabilitat del sistema d'emmagatzemat
ge i, finalment, la visualització dels documents. Els sectors del mercat on es va dirigir 
la recerca van ésser els scanners de baixa-mitjana resolució, plaques d'interfície entre 
scanners i microordinadors, plaques de compressió-expansió, discs Òptics i les corres
ponents interfícies, monitors d'alta resolució i els corresponents controladors. 
Tot i que no es va materialitzar en cap projec'te, una de les facetes més importants 
de recerca en el mercat tecnològic feia referència a esbrinar les possibilitats d'imple
mentació d'un scanner de prestacions fotogramètriques. En aquest cas els sectors eren 
variats, com ara sistemes de posicionament mecànic d'alta resolució i precisió, cam
bres d'alta resolució, sistemes de procés d'imatge, Òptica, ... 
En els paràgrafs anteriors s'ha descrit el material utilitzat en la realització de deter
minats projectes, però també s'ha mantingut un constant contacte amb el mercat 
en tots els aspectes relacionats amb la cartografia que en ocasions s'ha materialitzat 
amb l'adquisició de l'aparell en qüestió. Ha estat objecte d'especial atenció l'evolució 
del mercat dels perifèrics en general (unitats de disc, unitats de cinta, discs Òptics, 
impressores, ... ), els sistemes relacionats amb el desk-top publishing on cal destacar l'es
pecial interès en els sistemes de digitalització de diapositives color format 35mm con
juntament amb el paquet software que permeti el tractament d'imatges provinents 
dels sistemes en qüestió, els scanners de molt alta resolució que s'han estudiat des 
d'una doble vessant, els sistemes 'claus en mà' i els subsistemes necessaris per a la 
seva implementació ad boc, tal com s'ha descrit en el paràgraf anterior. Un dels sec-
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producció d'un prototipus d'edició de cartografia digital en CD-ROM conjuntament 
amb l'empresa Philips, el resultat de la qual fou satisfactori. També es va iniciar una 
presa de contacte amb el mercat de receptors GPS posant especial èmfasi en la seva 
aero-portabilitat i connectivitat amb les cambres d'obt~nció de fotografies aèries. Fi
nalment, es va recollir informació i es va visitar un parell d'empreses que comercialit
zen interfícies entre restituïdors analògics i sistemes gràfics basats en microordina
dors tipus PC Aquesta darrera gestió va fructificar en l'adquisició a un dels fabricants 
amb el qual es va signar un acord de Beta Test Site del seu sistema. 
La recerca en el mercat tecnològic es realitza mitjançant la lectura sistemàtica de re
vistes especialitzades, contactes amb fabricants sol-licitant informació detallada o rea
lització de proves, visites als propis fabricants i assistència a fires i conferències, com 
és el cas d'Informat, SIMO o Electronic Imaging. 

5.5.1.1 Manteniment d'Instal·lacions 
Correspon a aquest negociat la realització de les tasques derivades del manteniment 
general de les dependències de l'ICC, la qual cosa inclou el manteniment d'instal·la
cions (energia elèctrica, aire condicionat, aigua, ... ), obres en general, així com la rea
lització de tasques d'instal·lació, interconnexió i manteniment d'equips infc;>rmàtics 
sota la supervisió de la Secció de Tecnologia Cartogràfica. 

Durant l'any 1988 es va fer el manteniment preventiu de les instal·lacions dels tres 
edificis de l'ICC que inclouen el manteniment de la maquinària pròpiament dita així 
com tasques de conservació de l'enllumenat, del mobiliari, pintura, ... que es van com
pletar amb la realització de 340 intervencions sol-licitades pels Serveis per tal de cor
regir anomalies puntuals de funcionament. 

Part del manteniment d'instal·lacions és realitzat per personal aliè a l'ICC (telèfon, 
aire condicionat, xarxa elèctrica, ... ) amb el qual es col-labora i se l'assessora per dur 
a terme més eficaçment la tasca en qüestió. 

Es va participar en el condicionament de lloc, provisió d'energia elèctrica, intercon
nexió d'aparells i instal·lació física de tots els aparells electrònics instal·lats de nou 
a l'ICC durant l'any 1988. 

El recondicionament de l'espai físic de l'ICC per tal d'obtenir-ne un millor aprofita
ment va ésser un dels treballs al qual hom va dedicar més temps. Per tal d'implementar
lo es van construir un total de 19 tanques divisòries que van possibilitar la creació 
de 17 estances individualitzades. Aquestes estances es van assignar part a despatxos 
part a sales de treball on s'agruparen aparells del mateix tipus i funció. Associat amb 
l'esmentat recondicionament d'espais, es va participar en les tasques de canvi d'em-
plaçament dels restituïdors analògics i les corresponents estacions gràfiques. 143 
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Entre els treballs d'obra realitzats durant l'any 1988, cal destacar la realització de la 
fonamentació per a les guies de rodament de dos grups d'armaris Compactus que 
es van instal·lar a l'edifici de Balmes. 

Finalment, les tasques pròpies del Negociat de Manteniment d'Instal·lacions es van 
completar amb la realització d'un conjunt de treballs de caràcter administratiu que 
estan molt relacionats amb les tasques en qüestió. Així podem esmentar els tràmits 
necessaris per a l'obtenció dels permisos d'obra, on cal destacar els obtinguts per a 
la construcció del nou hangar situat a l'aeroport del Prat, manteniment .de l'inventa
ri i confecció del pressupost per a l'any 1989. 

5.5.2. Distribució Cartogràfica i Vendes 

a) Distribució 

Tot seguint el procés de consolidació iniciat en l'exercici anterior, l'any 1988 s'ha 
caracteritzat, d'una banda, per la recerca de noves llibreries a les poblacions on el 
mercat permetia un nivell de vendes superior al preexistent (Barcelona, Terrassa, Gi
rona, Vic, Igualada, ... ) i, sobretot, per un notable salt endavant pel que fa a la factu
ració, que passa d'1 736 857 ptes. l'any anterior, a 4 134 662 ptes. en aquest exercici 
(un increment del138%). Aquest increment s'explica per les reposicions ja sistemàti
ques a bona part de les llibreries distribuïdes, les quals van creant paulatinament el 
seu propi mercat d'usuaris de cartografia. Preveiem, doncs, que per al proper exercici 
seguirà la tònica d'augment gene.ralitzat de vendes, en augmentar el nombre de lli
breries que . entren en la dinàmica d'aquest procés. 

Llibreries distribuïdes segons localització 

En acabar l'any, s'abastien 357 llibreries a 211 poblacions, repartides de la manera 
següent: 

- 63 a la ciutat de Barcelona (51 l'any anterior) 
- 278 a 199 viles i ciutats arreu del Principat (270 a 195 l'any anterior) 
- 14 a 9 poblacions de la .resta de l'Estat Espanyol (10 a 6 l'any anterior) 
- 2 a l'estranger 

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

Mapa Topogràfic de Catalunya E 1:250 000 
Mapa d'usos del sòl de Catalunya E 1:250 000 
Plànol-base de la infrastructura del transport a Catalunya 
Mapa Oficial de Carreteres de Catalunya E 1:250 000 

2 370 
176 

13 
29 
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Mapa de la distribució de les llibreries 31-12-1988 

• 1 Llibreria 
• 2 Llibreries 

Escala 1 :2 150 000 • 3-4 Llibreries 
• 5-6 Llibreries 

20 20 40 60km • ;. 7 Llibreries 

Mapa de la xarxa geodèsica de Catalunya E 1:250 000 254 

Mapa de base municipal -1985- i comarcal -1936- de Catalunya E 1:250 000 131 
Mapa de base municipal -1985- i comarcal -1936- de Catalunya E 1:250 000. 

Distribució dels fulls MTN E E 1:50 000 38 

Mapa de distribució de la població de Catalunya E 1:250 000 
(densitat de població per Y4 de km2) 

Mapa de Catalunya d'imatge satèl-lit E 1:250 000 
-Sèrie E 1:500 000 

Mapa de Catalunya d'imatge satèl-lit E 1:500 000 
Mapa comarcal de Catalunya 1987 
Mapa comarcal de Catalunya 1988 

111 
545 

801 
113 

863 145 
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-Altres mapes d'imatge satèl-lit 
Mapa de Catalunya d'imatge satèl·lit E 1:100 OOO.Barcelona i el seu entorn (estiu) 191 
Mapa de Catalunya d'imatge satèl-lit E 1:100 000. Barcelona i el seu entorn 

(hivern amb toponímia) 127 
Mapa de Catalunya d'imatge satèl-lit E 1:100 000. Barcelona i el seu entorn 

(hivern sense toponímia) 42 
Mapa de Catalunya d'imatge satèl·lit E 1:100 000. Delta de l'Ebre 118 
Mapa de Catalunya d'imatge satèl·lit E 1:100 000. Girona i el seu entorn 60 
Ortofotomapa de Catalunya E 1:50 000 SPOT (blanc i negre) 209 
Ortofotomapa de Catalunya E 1:50 000 SPOT (color) Barcelona 80 
Mapa d'imatge satèl·lit dels Pirineus E 1:400 000 5 

- Ortofotomapes 
Ortofotomapa de Catalunya E 1:5 000 832 
Ortofotomapa de Catalunya E 1:25 000 125 

-Llibres 
Mapa Topogràfic de Catalunya E 1:250 000 1 024 
Catàleg de Vóls I 107 
Toponímia i cartografia. Assaig de Sistematització 752 
Estudi sobre la classificació de la cartografia 448 
Mapa d'usos del sòl de Catalunya E 1:250 000 354 
Cartografia de Catalunya. Segles XVII-XVIII 459 
Toponímia del terme municipal de Vilablareix 120 
ISBD (CM). Descripció bibliogràfica normalitzada internacional 

per a documents cartogràfics 145 
Recursos hídrics subterranis de la vessant catalana de l'Ebre 8 
Automatització de la biblioteca de l'ICC 105 
Característiques climatològiques de la precipitació en la franja costera 

mediterrània de la Península Ibèrica 185 
Mapa gravimètric de Catalunya E 1:500 000 53 
Les ciutats petites i mitjanes a Catalunya: evolució recent i problemàtica 

actual. II Setmana d'Estudis Urbans a Lleida 202 
Vlth European Seminar. Computer assisted cartography and land use policy 109 
Contribució geomorfològica a l'estudi dels espais supraforestales pirinencs 

Gènesi, organització i dinàmica dels modelats glacials: periglacials 
de la Cerdanya i l'Alt Urgell 125 

Inventari Cartogràfic de Catalunya (diversos volums) 794 
- Revista Catalana de Geografia 

Número 1 90 
Número 2 49 
Número 4 485 
Número 5 534 
Número 6 942 
Número 7 997 
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-Calendari 1989. Història del recinte i imatges de l'Exposició Universal 

del 1888 349 

Poblacions segons el nombre de llibreries. Increment del nombre de poblacions 

Llibreries 1-1-85 1-1-86 1-1-87 1-1-88 1-1-89 86-85 87-86 88-87 89-88 89-85 

més de 6 1 1 1 1 1 

5-6 3 4 3 1 4 

3-4 4 9 16 15 14 5 7 -1 -1 10 

2 5 9 24 30 36 4 15 6 6 31 

1 24 32 118 155· 154 8 86 37 -1 130 

Total 
poblacions 34 51 159 204 209 -17 108 45 5 175 

b) Vendes a la llibreria de l'Institut 

Un cop més, el nombre de clients atesos -com podem observar en el gràfic adjunt

augmenta lleugerament (un 8%), de tal manera que només 3 mesos Guliol,.octubre 

i desembre) se situa per darrera de les xifres de l'exercici anterior. La facturació 

al comptat, no obstant, experimenta un creixement del21 %, situant-se en 23 870 187 

ptes., amb un màxim el mes de febrer (2 560 698 ptes.) i un mínim el mes de juny 

(1 712 831 ptes.). Pel que fa a les vendes a crèdit, es nota un notable descens (un 

40%) respecte de l'exercici anterior degut, bàsicament, al canvi d'adscripció de de

terminats tipus d'encàrrecs, que actualment no sempre es consideren de botiga. 

En les taules següents s'expressen els trets qualitativament i quantitativament més 

destacables de les vendes a botiga, en percentatges sobre el total de la facturació 

de l'exercici. 

Percentatges de facturació segons tipus de client 

C Crèdit Crèdit Total 1i l 
omptat , . ota 

pendent cobrat credlt 

1. Particulars 52 1 13 1 47 

2. Empreses 30 70 o 28 

3. Centres 
d'ensenyament 4 3 4 4 

4. Generalitat 4 82 81 11 

5. Altres institucions 10 14 17 14 10 

Total 100 100 100 100 100 147 
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Percentatges de facturació segons origen del producte 

1987 1988 

1. Producció pròpia, material 
d'arxiu 48 52 

2. Producció pròpia, material 
\ 

34 20 1m pres 
3. Generalitat 3 2 
4. Altres institucions 10 14 
S. Editorials privades s 12 

Total 100 100 
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Percentatges de facturació segons tipus de producte 

1987 1988 

1. Material fotogràfic 44 31 

2. Reproducció de plànols 20 29 

3. Cartografia impresa 26 33 

4. Publicacions bibliogràfiques 9 3 

5. Altres 1 4 

Total .100 100 

Les tendències més destacables d'aquestes dades, vistes les d'exercicis anteriors són, 

al nostre parer, les següents: 

- l'augment de les vendes a particulars (tendència ja iniciada l'any anterior) i empre

ses (tendència nova), fruit de la consolidació de la botiga com a establiment obert 

al públic en general, tant per subministrar béns d'equip com de consum; 

- l'augment de la importància relativa de les vendes de cartografia impresa, enfront 

del material fotogràfic i bibliogràfic, degut -creiem- a l'increment de l'oferta 

tant de cartografia de base com especialitzada. 

Principals sèries cartogràfiques en venda 

- Cartografia de base: 
Catalunya: Ortofotomapa E 1:5 000 i E 1:25 000 

Reproducció de plànols: E 1:2 000, E 1:5 000 i E 1:10 000 

Cartografia impresa: E 1:10 000 (AMB), E 1:25 000 (IGNi SGE), E 1:50 000 (SGE 

i IGN) i escales inferiors 
Catalunya nord: E 1:25 000, E 1:50 000 i escales inferiors (IGN francès) 

Espanya: E 1:25 000 (sota comanda), E 1:50 000 i escales inferiors (SGE i IGN) 

- Imatge satèl·lit: 
Landsat: E 1:100 000, E 1:250 000, E 1:400 000 (Pirineus) i E 1:500 000 

SPOT: E 1:50 000 blanc i negre i color 

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

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

Edigol, Firestone, Freytag & Berndt, Geoprojects, Gousha, Hallwag, Hildebrand, 149 
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Kummerly & Frey, LAC, Michelin, Plaza-Janés, .Publiplano, Publizayes, Ravens
tein, Recta Falder, Telstar 

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

- Cartografia temàtica: 
BNRG, CNRS, Departament d'Agricultura, Institut Cartogràfic de Catalunya (sèrie 
E 1:250 000), IGME, IGN, Ministerio de Agricultura, Mirador 

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

- Guies urbanes i turístiques: 
Ajuntament de Barcelona, Blume, Michelin, Ministeris, Pamias, Telstar 

-Atlas: 
. Agostini, Aguilar, Bartholomew, Berthelsmann, Bibliograf, Britannica, Emesa, Ibis, 

RV, Salvat, Santillana, Serbal, SM, Times 

- Llibres geo-cartogràfics: 
Ariel, CEC, Col·legi d'Arquitectes, FEEC, ICC, ITEC, Montblanc, Oikos-Tau, 
Omega, Políglota, SGE, Sirocco, UEC 

- Publicacions de la Generalitat de Catalunya 

e) Arxiu 

Vols enregistrats durant l'any 
Total vols arxivats 
Negatius enregistrats durant l'any 

Total negatius arxivats 

46 
622 

9 999 

117 363 
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Comandes trameses a laboratori: 

Comandes % negau us % Negatius/ 
trameses a comanda 
laboratori 

1. Vendes 1 750 91 17 561 55 10 
2. Comandes 

internes 181 9 14 341 45 79 

Total 1 931 100 31902 100 17 

Comandes Negatius 

d) Reproducció de plànols 

Oficina Paper % Poliester % Total % 

Vendes 8 898 62 285 12 9 183 55 

Edició Cartogràfica 2 857 20 156 7 3 013 18 

Fotogrametria 1 293 9 1149 49 2 442 15 

Vols 655 5 702 30 1.357 8 

Altres 569 4 58 2 627 4 

Total 14 272 100 2 350 100 16 622 100 

Paper Poliester Total 

S'observa, en comparació amb l'any anterior, un descens generalitzat en la realització 

de reproduccions de plànols, especialment pel que fa a la realització de còpies en po

liester i a les comandes d'Edició Cartogràfica. La raó fonamental d'aquest important 

descens és la creixent utilització dels mitjans informatitzats de l'Institut per a la re-

producció de plànols, concretament l'ús dels plòters. 151 
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e) Altres tasques 
A més de les línies principals d'actuació d'aquest Negociat, que són les fins ara ex
pressades, es poden destacar també aquelles altres que tanmateix suposen fites des
tacables sia per la seva magnitud o bé per llur significació: 

-Emmagatzematge de cartografia a l'armari Compactus d.'ús immediat, al soterrani 
de la botiga. 

-Elaboració, amb data 12 de desembre, d'un Conveni de Cooperació amb l'Entitat 
Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, per a la venda mútua de les publica
cions respectives. 

-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 al Primer Symposium sobre l'Ensenyament de les Ciències 
Socials, a Vic, ds dies 13 al 16 d'abril. 

-Presència d'un stand al IV Congreso Nacional de Topografía y Cartografía -Top
Cart'88-, a Madrid, els dies 24 al 28 d'octubre. 

-Atenció al públic -directament i telefònicament- subministrant informació so
bre l'estat i disponibilitat de la cartografia a Catalunya i arreu del món, així com 
sobre consultes geo-cartogràfiques i de publicacions de tota mena. 

5.5.3. Docència Cartogràfica 

Aquest negociat, creat l'abril de 1988, ha recollit les tasques iniciades a l'Escola de 
Fotogrametria. La creació del negociat ha suposat la consolidació de la voluntat de 
l'ICC de donar a conèixer les noves tècniques aplicades a l'elaboració de productes 
cartogràfics. 

- Cartografia digital 
- Fotointerpretació 
- Fotogrametria 
-Geodèsia 
- Teledetecció 
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Distribució per hores de les activitats dels cursos 

Hores/alumne 

o 
Estereoscopi Ordinador Restituïdor Mapes Teoria Exercicis Altres 

"-'-'--"---""-"'-'-'1 Nov. 87-feb. 88 •••• Abr. 88-jun. 88 •••• Set. 88-des. 88 

La manera d'assolir aquest objectiu és a través de la docència i en el futur a través 
de la investigació. 

Atenent a l'estructura dels locals i a l'experiència del personal, les activitats docents 

es podrien estructurar en la forma següent: 
a) Cursos de divulgació 
b) Cursos de formació 
e) Altres 153 
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a) Cursos de divulgació 
Aquests cursos van adreçats a estudiants (universitaris) i estan pensats com un com
plement a llurs estudis. 
Durant l'any 1988 s'han finalitzat els cursos iniciats l'any anterior en col·laboració 
amb l'INEM i se n'ha ·realitzat altres quatre de dues-centes quaranta hores, en col·la
boració amb el Servei d'Ocupació del Departament de Treball i subvencionats pel 
Fo~s Social Europeu. 
Els diferents cursos s'han completat amb un cicle de conferències i amb visites als 
locals de l'ICC i a l'equip de vol. S~ha format un total de 170 alumnes. 
A continuació es fa una breu exposició dels diferents aspectes tractats als cursos: 
• Interpretació de mapes: En aquesta àrea s'han treballat els elements que configuren 

els mapes com l'escala, la projecció i la representació gràfica segons el tipus de mapa. 
• Fotogrametria: En aquesta part s'han donat a conèixer els principis teòrics per 

extreure informació quantitativa de fotografies i s'han realitzat pràctiques amb 
estereoscopis amb barra micromètrica i amb restituïdors. 

• Aplicacions informàtiques: En aquesta part s'ha manipulat software aplicat a l'ela
boraci6 de productes cartogràfics. 

També en aquesta línia es podran desenvolupar altres cursos (Fotointerpretació 
per a programes de gràfics aplicats a la cartografia, etc.). 

b) Cursos de formació 
Aquests cursos són adreçats als estudiants de l'Escola d'Enginyeria Tècnica Topo
gràfica. 
S'ha iniciat l'elaboració del programa de Fotogrametria I que s'impartirà el proper 
curs 1989--90. 

e) Altres 
·S'ha realitzat un curs d'Introducció a l'aplicació d'eines cartogràfiques i informàti

ques en l'actualització del cadastre adreçat al personal de les Administracions Lo
cals. El curs ha tingut una durada de 60 hores repartides en 4 mòduls. 

A continuació es fa una breu transcripció del contingut del curs: 
• Mòdul A: En aquesta part es tracten els conceptes bàsics del cadastre, el seu marc 

legal i la seva evolució i situació actual. 
• Mòdul B: En aquesta part s'estudia un sistema ,de base de dades (DBIII) aplicat 

al tractament de la informació literal del cadastre. 
• Mòdul C: En aquest apartat es pretén analitzar els diferents productes cartogrà

fics que s'utilitzen per actualitzar el cadastre, tant pel que fa a la seva elaboració 
com a la seva interpretació. 

• Mòdul D : En aquest apartat es treballa amb un sistema gràfic que permet el trac-
154 tamerrt d'informació cartogràfica sobre un PC. 
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Procedència dels alumnes 

cou {8,6%) 

Geografia i Història (43,2%) 

• S'ha participat en la campanya Barcelona Aula Oberta que organitza l'Àrea de Jo
ventut de l'Ajuntament de Barcelona. 

• S'han atès les sol·licituds de visites a les instal·lacions de l'ICC per a· grups reduïts 

de 15 a 20 persones. S'ha rebut un total de 32 grups. 

Per dur a terme totes aquestes activitats els recursos humans dels quals hom disposa són: 

• Llicenciat en matemàtiques: responsable de la part tècnica dels cursos, de la gestió 

i del negociat. 
• Llicenciat en geografia: responsable de la part d'interpretació i representació carto

gràfica, simbologia, etc::. 
• Restituïdors d'experiència: responsables de la part pràctica dels· cursos. 

5.5.4. Biblioteca Têcnica 

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

jectiu bàsic de proporcionar tota la informació necessària al personal de l'Institut 
per tal que pogués dur a terine, de forma eficaç, la seva tasca professional. 155 
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Mentrestant, s'ha anat formant una col·lecció bibliogràfica altament especialitzada 
de considerable importància; actualment compta amb un fons aproximat de 1 900 
volums, la major part dels quals són obres referents a cartografia, fotogrametria, per
cepció remota, geodèsia, topografia, i també d'informàtica, gràfics assistits per ordi
nador, matemàtica, etc. 

Cal destacar, dins aquest fons, la col·lecció de proceedings - uns 250-, 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 col·lecció de publicacions periòdiques -350 tÍtols- que es di
videixen en publicacions comercials especialitzades en els camps abans esmentats, i 
publicacions d'Entitats i Institucions nacionals i estrangeres, les activitats de les quals 
pertanyen a l'àmbit de la cartografia i camps afins. Aquesta col·lecció va augmentar 
considerablement amb l'intercanvi de la Revista Catalana de Geografia, publicada 
per aquest Institur a partir de l'estiu del 1985, i establert amb institucions d'arreu 
del món. 

El procés de catalogació del fons bibliogràfic és automatitzat. El programa utilitza 
com a base de la informació el format CATMARC, adaptació de l'UK MARC per 
a Catalunya, dut a terme per l'Institut Català de Bibliografia, i que consisteix a orga
nitzar la informació d'una notÍcia bibliogràfica en diverses etiquetes, camps i sub
camps per tal que sigui recuperable informàticament des de diversos punts. Les notí
cies 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 notícies són: 

En encapçalaments - AACR2 
En descripció: ISBD {International Standard Book Description) 
En classificació: CDU 3U ed. (Clasificación Decimal Universal} Alfabètic de ma
tèries propi. 

El programa ha estat implementat sobre un ordinador ffiM 4381 i permet d'interro
gar tots els camps d'informació bibliogràfica que s'hagin definit prèviament, així com 
la sortida de tota mena de llistats, i la impressió de les fitxes dels diferents catàlegs 
de forma automàtica. 

Serveis: 

a) L'adquisició de fons bibliogràfics és centralitzada a la biblioteca, la qual cosa supo
sa portar un control únic del material amb què es compta, tant de monografies 

156 com de publicacions periòdiques. 
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b) Consulta on-fine del fons bibliogràfic propi (Monografies) que permet la recerca 

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

e) Consulta on-fine dels fons bibliogràfics ubicats a les biblioteques d'altres Departa

ments 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 periò

dica 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 suma

ris que permet demanar, en qualsevol moment, fotocòpies dels articles que interes

sin, abans de rebre la mateixa 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 qualsevG>l reproducció de documents 

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

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

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

157 
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6. Publicacions de l'ICC 

Durant l'any 1988 s'han realitzat les següents publicacions: 
Mapes 
- Col·lecció E 1:3 500 000 

• Mapa del trànsit viari d'Europa (1985). Centre Europeu per al Desenvolupament 
Regional i Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Barcelona 1988. 
DL B-32 343-88; 97x127 cm. 

- Col·lecció E 1:500 000 
• Mapa comarcal de Catalunya 1987. Barcelona 1988. RGC Núm 4, any 1988. DL 47 

409-87. 58x62 cm. 
• Mapa comarcal de Catalunya 1988. Barcelona 1988. RGC Núm 93, any 1988. 

DL 20 675-88. 58x62 cm. 
- Col·lecció E 1:400 000 

• Mapa d'Imatge Satèl·lit dels Pirineus. RGC Núm 152, any 1988. DL B-41 608-
88. 93,5x140 cm. 

- Col·lecció E 1:250 000 
• Castilla-León. Imagen Landsat-5. Valladolid. RGC Núm 28, any 1988. DL B-7 

075-88. 85x67 cm. 
• Castilla-León. Imagen Landsat-5. Seria. RGC Núm 29, any 1988. DL B-7 076-

88. 85x67 cm. 
• Castilla-León. Imagen Landsat-5. Palencia-Burgos. RGC Núm 25, any 1988. DL B-7 

072-88. 85x67 cm. 
• Castilla-León. Imagen Landsat-5. Avila-Segovia. RGC Núm 48, any 1988. DL B-

12 666-88. 85x67 cm. 
• Castilla-León. Imagen Landsat-5. Burgos. RGC Núm 26, any 1988. DL B-7 073-

88. 85x67 cm. 
• Castilla-León. Imagen Landsat-5. Salamanca. RGC Núm 30, any 1988. DL B-7 077-

88. 85x67 cm. 
• Castilla-León. Imagen Landsat-5. Zamora. RGC Núm 27, any 1988. DL B-7 074-

88. 85x67 cm. 
• Castilla-León. Imagen Landsat-5. León. RGC Núm 24, any 1988. DL B-7 071-88. 

85x67 cm. 161 
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- Col·lecció E 1:100 000 
• Mapa d'Imatge Satèl-lit de les Illes Balears. Mallorca. RGC Núm 169, any 1988. 

DL B-46 368-88. 117,4x115 cm. 
• Mapa d'Imatge Satèl-lit de les Illes Balears. Menorca. RGC Núm 160, any 1988. 

DL B-21 318-88. 82,4x59 cm . 
• Mapa d'Imatge Satèl-lit de les Illes Balears. Les Pitiüses. RGC Núm 161, any 1988. 

DL B-20 680-88. 77,3x69,2 cm. 
- Col·lecció E 1:50 000 

• Ortofotomapa de Catalunya E 1:50 000 (blanc i negre). Barcelona 1988. 60x85 
cm. Durant l'any 1988 s'han publicat tres fulls. 

• Ortofotomapa de Catalunya E 1:50 000 (color). Barcelona 1988. 60x85 cm. 
Durant l'any 1988 s'ha publicat un full. 

- Col·lecció E 1:5 000 
• Ortofotomapa de Catalunya E E 1:5 000. Barcelona 1986, 1987, 1988. 79x60 cm. 

Durant l'any 1988 s'han publicat 714 fulls. 

Llibres i publicdcions periòdiques 

- Col·lecció Institucional 
• Memòria 1987 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona 1988. DL B-21 

319-88. 200 pàgines. 24x17 cm. 

- Col·lecció Estudis 
• Inventari Cartogràfic de Catalunya. Barcelonès, 2. Enric Camps i Soria i altres. 

Barcelona 1988. ISBN 84-393-0889-2. DL B-18 241-87. 185 pàgines. 21x15 cm. 
• Inventari Cartogràfic de Catalunya. Garraf, 14. Enric Camps iSoria i altres. Bar

celona 1988. ISBN 84-393-0890-6. DL B-18 241-87. 191 pàgines. 21x15 cm. 
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- Col·lecció Tesis 

• Contribució geomorfològica a l'estudi dels espais supraforestals pirinencs. Gène

si, organització i dinàmica dels modelats glacials i periglacials de la Cerdanya i 

l'Alt Urgell. Antonio Gómez Ortiz. Barcelona 1988. ISBN 84-393-0873-6. DL 

B-47 408-87. 161 pàgines. 24,5x17,5 cm. 

- Col·lecció Revistes 

• Revista Catalana de Geografia. Barcelona 1985, 1986, 1987. ISSN 0210-6000. DL 

B-44 779-78 . 27x20 cm. Números publicats durant l'any 1988: núm 7 (abril), núm 

8 (desembre). 

- Col·lecció Calendaris 

• Calendari 1989. Història del recinte i imatges de l'Exposició Universal del1888. 

Barcelona 1988. DL B-28 728-88. 54x80 cm. 

Mapes amb llibre 
• Nueva Descripcion Geographica del Principado de Cataluña. Barcelona 1988. DL 

B-45 462-88. 22,5x37 cm. 163 
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7. Convenis 

Els convenis signats l'any 1988 són, en resum, els següents: 

-Conveni amb l'Instituta Geogrdfico Nacional, per a la reproducció i còpia de les 

«Actas de Deslindes>> dels municipis de Catalunya, fetes el primer quart de segle. 

- Conveni amb el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria per a la rea

lització de cartografia ortofotogràfica de tot el territori de Catalunya. 

-Conveni amb l'Escola Universitària d'Arquitectura Tècnica de la Universitat Poli

tècnica de Catalunya per a establir una col·laboració de tipus docent. 

-Convenis amb la Conselleria d'Obres Públiques del Govern Balear per a la realit

zació i edició de la sèrie cartogràfica E 1:100 000 a partir de sensors remots i per 

al vol i subministrament de fotogrames a escala 1:22 000 per a la restitució fotogra

mètrica E 1:5 000 de tot el territori de les Illes Balears. 

-Conveni amb la Direcció General d'Administració Local per a compartir el fons 

documental de la Divisió Municipal de Catalunya. 

-Conveni amb el Col-legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya per a la cessió dels 

arxius de planejament microfilmats a la Cartoteca de Catalunya. 

-Conveni amb el Centre Informàtic de la Generalitat de Catalunya per al recolza

ment dels projectes informàtics del DPTOP. 

- Conveni amb l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i Publicacions per a establir 

els canals de subministrament recíproc de publicacions i la liquidació de les res

pectives vendes. 
-Conveni amb la Diputació Provincial de Lleida per a la confecció de la cartografia 

de 110 nuclis urbans. 

-Conveni amb el Departament de Treball per a promoure cursets de cartografia 

per a alumnes proposats per la Direcció General d'Ocupació. 

- Conveni amb el Departament de la Presidència per a la realització, per part de 

l'ICC, dels treballs cartogràfics necessaris per a l'exposició «Construïm Catalunya>> . 

-Convenis amb el Col-legi Oficial d'Arquitectes de Lleida, el Col-legi Oficial d'Apa

relladors i Arquitectes Tècnics de Lleida i l'Estudi General de Lleida per a l'edició 

del llibre Història urbana i intervenció en el centre històric. Illa Setmana d 'Estudis 

Urbans a Lleida 6-10 d'octubre de 1986. 167 
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-Conveni amb la Direcció General de Política Territorial per a la realització d'un 
vol fotogramètric a E 1:22 000 de diverses comarques catalanes. 

-Conveni amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per a la realització 
del projecte «Aplicació de les tècniques de Percepció Remota a la determinació 
de superfícies forestals cremades i de la seva evoluciÓ>>. 

- Conveni amb la Fundació Bosch i Gimpera per a investigar sobre la determinació 
del geoide a Catalunya. 

I 
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8. Viatges i assistències a conferències i simposis 

a) Gener 
1. LLOC: París (França). 

DATES: 13-15 de gener, 1988. 
PERSONES: R. Masip (Secció de Sistemes d'Informació) i F. Serra. 
Assistència a la reunió d'usuaris del software Uniras. 

2. LLOC: Heerbrugg (Suïssa). 
DATES: gener, 1988. 
PERSONES: R. Miguel. 
Calibració dels focals de la cambra de l'avió a l'empresa Wild.-

3. LLOC: Andorra. 
DATES: 20 de gener, 1988. 
PERSONES: B. Sabiron (Servei de Producció Cartogràfica). 
Concretar diversos aspectes de la realització de l'Atlas d'Andorra. 

b) Febrer. 
1. LLOC: Palma de Mallorca. 

DATES: 3 de febrer, 1988. 
PERSONES: B. Sabiron (Servei de Producció Cartogràfica). 
Realització de fotografia aèria de les liles Balears a E 1:22 000. 

2. LLOC: Blanes (Selva). 
DATES: 1 de febrer, 1988. 
PERSONES: R. Arbiol (Secció de Teledetecció i Tractament Digital d'Imat

ges) i V. Pal à. 
Visita a l'Institut d'Estudis Avançats. 

3. LLOC: Madrid. 
DATES: febrer, 1988. 173 
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PERSONES: R. Masip (Secció de Sistemes d'Informació). 
Presentació d'una ponència a Admicro. 

4. LLOC: Sort (Pallars Sobirà). 
DATES: 17 i 18 de febrer, 1988. 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), B. Sabiron (Servei de Producció Cartogrà
fica) i J. Massó (Secció d'Edicions Cartogràfiques). 
Comissió de Treball dels Pirineus. 

S. LLOC: Tarragona (Tarragonès). 
DATES: febrer, 1988. 
PERSONES: B. Sabiron (Servei de Producció Cartogràfica). 
Valoració d'un possible conveni entre la Universitat de Tarragona i l'ICC. 

e) Març 
1. LLOC: Zuric (Suïssa). 

DATES: 11 d.e març, 1988. 
PERSONES: J. Sendra (Secció de Geodèsia) i B. Gulliver. 
Inspecció d'una cambra RC10 propietat del Govern Suís de cara a la seva adquisició. 

2. LLOC: Perpinyà i Montpeller (França). 
DATES: 19-23 de març, 1988. 
PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya). 
Consulta a la Biblioteca de Perpinyà i a la Biblioteca Pública de Montpeller. 
Entrevistes amb professors de cartografia i geografia de les Universitats d'aques
tes ciutats. 

3. LLOC: Malgrat de Mar (Maresme). 
DATES: 30 de març, 1988. 
PERSONES: J.L. Colomer (Servei de Desenvolupament i Sistemes), I. Colomí
na (Secció de Suport Analític) i J. Sendra (Secció de Geodèsia). 
Reunió amb el prof. Grimm, d'IGI, per parlar del projecte GPS-CCNS. 

d)Abril 
1. LLOC: Madrid. 

DATES: 14 d'abril, 1988 
PERSONES: R. Arbiol (Secció de Teledetecció i Tractament Digital d'Imatges). 
Assistència a la reunió informativa sobre Moniteq. 

2. LLOC: Palma de Mallorca. 
DATES: 20-22 d'abril, 1988. 
PERSONES: F. Conforto (Secció del Centre de Càlcul). 
Assistència a la reunió d'usuaris de Digital d'Espanya. 

3. LLOC: Basilea (Suïssa). 
DATES: abril, 1988. 
PERSONES: R. Miguel, J. Manrubia i A. López. 

174 Visita tècnica a Jet Aviation. 
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e) Maig 
1. LLOC: Mèxic. 

DATES: maig, 1988. 
PERSONES: B. Sabiron (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica). 
Participació a la III Mesa de Treball d'Atlas Nacionals, com a especialista en 
atlas. 

2. LLOC: Lleida (Segrià). 
DATES: 16-20 de maig, 1988. 
PERSONES: D. Barrot (Negociat de Docència Cartogràfica). 
Assistència a un curs sobre cadastre rústic organitzat per la Universitat Politèc
nica de Catalunya en col·laboració amb la Gerència Territorial de Lleida del 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 

3. LLOC: Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i Vilanova i la Geltrú (Garraf). 
DATES: 19 de maig, 1988. 
PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya) i R. Almuzara. 
Coneixement dels fons cartogràfics de Catalunya. Consulta a l'Arxiu Bibliogrà
fic i visita al Museu del Vi (Vilafranca del Penedès) i consulta a la Biblioteca 
Museu Víctor Balaguer (Vilanova i la Geltrú). 

4. LLOC: Madrid. 
DATES: maig, 1988. 
PERSONES: A. Lleopart (Negociat de Sistemes Gràfics) i À. Coderch. 
Assistència al curs Oracle. 

S. LLOC: Zuric (Suïssa). 
DATES: maig, 1988. 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) i J.L. Colomer (Servei de Desenvolupament 
i Sistemes). 
Reunió amb el prof. Grün de l'ETH de Zuric, visita a l'empresa Wild Heer
brugg i conversa amb el Dr. Kreiling, d'Aviosoft. 

f) juny 
1. LLOC: Girona. 

DATES: 9 de juny, 1988. 
PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya). 
Consultes cartogràfiques a l'Arxiu de la Diputació de Girona i a l'Arxiu Co
marcal de la Generalitat. 

2. LLOC: Santander. 
DATES: 12-17 de juny, 1989. 
PERSONES: V. Palà (Negociat de Teledetecció). 
Assistència al curs Teledetección. Sistemas activos y pasivos en detección remota 

desde avión y satélite. 

3. LLOC: Pamplona i La Corunya. 
DATES: 13 i 14 de juny, 1988. 175 
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PERSONES: B. Sabiron (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica). 
Assistència a la reunió de la Comissió de Cartografia de la Comunitat de Tre
ball dels Pirineus que se celebrà a Pamplona i, posteriorment, visita a l'Ajunta
ment de La Corunya per tal de contractar el plànol a E 1:500 de dita ciutat. 

4. LLOC: París (França). 
DATES: 13-15 de juny, 1988. 
PERSONES: R. Arbiol (Secció de Teledetecció i Tractament Digital d'Imatges) 

i V. Palà. 
Ponència al Seminari The SPOT System and its Cartographic Applications, orga

nitzat pel CERCO. 
S. LLOC: Londres (Gran Bretanya). 

DATES: 17 de juny, 1988. 
PERSONES: F. Conforto (Secció del Centre de Càlcul). 
Visita a l'Albion House, seu de la companyia Xerox a Londres. El tema a trac
tar: Electronic Publishing. 

6. LLOC: Londres (Gran Bretanya). 
DATES: 17-24 de juny, 1988 
PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya). 
Assistència a la trobada anual de la societat IMCOS (International Map Col
lectors Society) en qualitat de membre del Consell Consultiu. Jornades de tre
ball a la Map Library de la British Library, Royal Geographical Society i National 
Maritime Museum. 

7. LLOC: Madrid. 
DATES: juny, 1988. 
PERSONES: J.L. Colomer (Servei de Desenvolupament i Sistemes). 
Visita a l'Instituta Geogrdfico Nacional. 

g) Juliol 
1. LLOC: Kyoto Qapó). 

DATES: 1-10 de juliol, 1988. 
PERSONES: J.L. Colomer (Servei de Desenvolupament i Sistemes) i I. Colo
mina (Secció de Suport Analític). 
Assistència al XVI Congrés de la Societat Internacional de Fotogrametria i Sen
sors Remots. 

2. LLOC: Andorra. 
DATES: 17-19 de juliol, 1988. 
PERSONES: B. Sabiron (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) . 

. Realització Atlas d'Andorra. 
3. LLOC: Calella (Mare~me). 

DATES: 27 de juliol, 1988. 
PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya). 

176 Jornada de treball amb Mn. Ignasi M. Colomer. 



h) Setembre 
1. LLOC: Lleida (Segrià). 

DATES: 7-10 de setembre, 1988. 
PERSONES: X. Baulies i O. Viñas. 

Viatges a conferències i simposis 

Assistència al I Simposi Internacional de Botànica, on es presentaren dues co
mumcacwns. 

2. LLOC: Uppsala i Estocolm (Suècia). 
DATES: 10-17 de setembre, 1988. 
PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya). 
Assistència a la 6a conferència organitzada per LillER (Ligue lnternationale de 

Bibliothèques Européennes de Recherche), com a corresponsal per Catalunya i Ba
lears. Presentació d'una ponència. 

3. LLOC: Edimburg (Gran Bretanya). 
DATES: 12-16 de setembre, 1988. 
PERSONES: V. Palà (Negociat de Teledetecció) i J. Romeu. 
Assistència a l'IGARSS'88 (1988 lnternational Geoscience and Remate Sensing 

Symposium}. 

4. LLOC: Madrid. 
DATES: 15 de setembre, 1988. 
PERSONES: R. Arbiol (Secció de Teledetecció i Tractament Digital d'Imatges). 
Reunió a l'IGN per parlar del projecte Corine. 

5. LLOC: Andorra. 
DATES: 16 de setembre, 1988. 
PERSONES: B. Sabiron (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica). 
Realització Atlas d'Andorra. 

i) Setembre-Octubre. 

1 LLOC: Brussel·les (Bèlgica). 
DATES: 20 de setembre-7 d'octubre, 1988. 
PERSONES: J. Romeu. 
Aprenentatge per a aplicar dins del programa Corine Land Cover Espanya. 

j) Octubre 
1. LLOC: Estats Units i Canadà. 

DATES: 2-13 d'octubre, 1988. 
PERSONES: J. Fernàndez (Secció de Tecnologia Cartogràfica). 
Boston: fira i conferència «Electronic Imaging». 
Vancouver: visita al fabricant International Systemap Corp. i compra d'un 
sistema. 
Toronto: Visita al fabricant Bennet & Norgrove ltd. 177 



Viatges a conferències i simposis 

2. LLOC: Madrid. 
DATES: 6 d'octubre, 1988. 
PERSONES: R. Arbiol (Secció de Teledetecció i Tractament Digital d'Imatges). 
Assistència a una reunió on es va parlar del projecte pilot d'estadístiques agrà
ries endegat per ISPRA en algunes regions d'Europa. 

3. LLOC: Puigcerdà (Cerdanya). 
DATES: 14-17 d'octubre, 1988. 
PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya). 
Participació a la 34a Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos. Presentació de la 
ponència «L'evolució dels límits del territori de la Cerdanya>>. 

4. LLOC: Madrid. 
DATES: 24-28 d'octubre, 1988. . 
PERSONES: J. Fernandez (Secció de Fotogrametria). 
Assistència al IV Congreso Nacional de Topografía y Cartografía (Top-Cart). 

5. LLOC: Madrid. 
DATES: octubre, 1988. 
PERSONES: J.L. Colomer (Servei de Desenvolupament i Sistemes) i F. Con
forto (Secció del Centre de Càlcul). 
Visita a Intergraph. 

k)Novembre 
1. LLOC: Madrid. 

DATES: 4 de novembre, 1988. 
PERSONES: J. Romeu. 
Converses sobre el projecte Corine Land Cover Espanya. 

2. LLOC: Madrid. 
DATES: 16-18 de novembre, 1988. 
PERSONES: R. Arbiol (Secció de Teledetecció i Tractament Digital d'Imatges) 
i J. Romeu. 
Presentació del projecte Corine Espanya. 

3. LLOC: la Seu d'Urgell (Alt Urgell). 
DATES: 18 i 19 de novembre, 1988. 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), B. Sabiron (Servei de Programes d'Actua
ció Cartogràfica) i J. Massó (Secció d'Edicions Cartogràfiques). 
Assistència a la 6a Sessió Plenària de la Comunitat de Treball dels Pirineus. 

4. LLOC: Madrid. 
DATES: 24 i 25 de novembre, 1988. 
PERSONES: F. Conforto (Secció del Centre de Càlcul). 
Assistència a la reunió d'usuaris de Digital d'Espanya. 

5. LLOC: Roma (Itàlia). 
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PERSONES: J. Miranda (Direcció) i J.L. Colomer (Servei de Desenvolupament 
i Sistemes). 
Avaluació de l'scanner Tektronix. 

6. LLOC: Kranzberg (Alemanya). 
DATES: novembre, 1988. 
PERSONES: R. Masip (Secció de Sistemes d'Informació) i A. Lleopart (Nego
ciat de Sistemes Gràfics). 
Assistència a l'Esri User Conference dels usuaris d'Arc-lnfo. 

l) Desembre 
1. LLOC: Madrid. 

DATES: desembre, 1988. 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) i J.L. Colomer (Servei de Desenvolupament 
i Sistemes) 
Assistència a la reunió de l'Associació de Fotogrametria. 

2. LLOC: liles Canàries. 
DATES: desembre, 1988. 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) i J.L. Colomer (Servei de Desenvolupament 
i Sistemes). 
Reunió a l'Instituta Astrofísica de Canarias. 

179 





ANNEX: Llei 11 I 1982 de 8 d'octubre, de creació de l'Institut Carto
gràfic de Catalunya 

El President de la Generalitat de Catalunya 

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i 

jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut 

d'Autonomia, promulgo la següent: 

LLEI 
Article 1. 

Es constitueix l'Institut Cartogràfic de Catalunya com a organisme autò

nom comercial, industrial i financer, adscrit al Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques, amb la finalitat de dur a terme les tasques 

tècniques de desenvolupament de la informació cartogràfica en l' àmbit 

de les competències de la Generalitat de Catalunya. 
Article 2. 

L'Institut Cartogràfic de Catalunya gaudirà de personalitat jurídica prò

pia, autonomia administrativa i econòmica i plena capacitat d'obrar per 

al compliment de les seves finalitats. 

Article 3. 
1) Són funcions de l'Institut Cartogràfic de Catalunya: 

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

b) La creació, estructuració i organització de la Cartoteca de Cata

lunya, la qual coordinarà la recollida i l'estudi de la documentació 

_geogràfica i cartogràfica existent, i s'encarregarà de la seva conser

vació i difusió directament o en col·laboració amb altres entitats 

públiques o privades. 
e) La formació d'un banc de dades cartogràfiques amb la finalitat d'uti

litzar sistemes automàtics en el tràçat 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. 183 
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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 jut
gi convenient pel seu interès públic, científic o d'una altra naturalesa. 

2) L'Institut realitzarà els serveis cartogràfics de caràcter oficial i d'inte
rès general per a la Generalitat amb càrrec al seu propi pressupost, 
i amb aplicació als crèdits pressupostaris dels diferents Departaments 
si es tractés de treballs específics d'interès per a un d'aquests. 

3) Sens perjudici de l'actuació prevista en el paràgraf anterior, la qual en 
tot cas tindrà caràcter preferent, l'Institut podrà, a més, realitzar estu
dis i treballs encomanats o sol·licitats per entitats públiques o parti
culars, mitjançant la contraprestació que a aquest efecte es concerti. 

Article 4. 
1) Per a l'exercici de les seves funcions l'Institut Cartogràfic de Catalu

nya. podrà: 
a) Fer convenis amb els organismes competents, especialment amb 

les entitats locals que hagin de coadjuvar, per raó de la seva compe
tència, al millor èxit de la seva gestió. 

b) Formar consorcis amb altres entitats públiques per al desenvolupa
ment de les finalitats pròpies de l'activitat cartogràfica. 

e) Crear societats anònimes, així com participar en qualsevulla altres so
cietats constituïdes amb limitació de les responsabilitats per .ens públics 
o particulars per al desplegament de fmalitats de naturalesa cartogràfica. 

2) La creació de consorcis o societats anònimes o la participació o inte
gració de l'Institut en les ja constituïdes, haurà d'ésser autoritzada pel 
Consell Executiu de la Generalitat. 

Article 5. 
1) Correspon al Parlament de Catalunya aprovar el pressupost de l'Institut. 
2) Correspon al Consell Executiu de la Generalitat: 

a) Aprovar les disposicions adequades per a la coordinació dels tre
balls cartogràfics a Catalunya, en el marc de les seves competències. 

b) Aprovar el projecte de pressupost. 
e) Dictar les normes adequades per exercir el control de caràcter 

econòmica-financer i d'eficàcia de l'Institut en el marc de les dis
posicions generals aplicables 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 re
glamentàriament. 
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Article 7. 
1) El Consell Rector serà format pel President, el Vice-president, els Vo

cals i el Secretari. 
2) Serà President el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques. 

El Vice-president serà designat pel Conseller, d'entre els respresentants 
del punt 3, apartat a), d'aquest mateix article, auxiliarà el President 
en les seves funcions i el substituirà en els casos d'absència o impossi
bilitat. 

3) Els Vocals del Consell seran els següents: 
a) Un representant de cada un dels Departaments d'Economia i Fi

nances, d'Indústria i Energia, d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i de 
Governació, el Director General d'Estadística, el Director General 
d'Urbanisme, el Director General de Política Territorial i el Direc
tor General de Carreteres. 

b) Quatre Vocals representants de les corporacions locals. El procedi
ment de designació es determinarà reglamentàriament. 

e) Dos Vocals de lliure designació pel Consell Executiu entre perso
nes d'acreditada competència en el camp de la cartografia. 

d) El Director de l'Institut. 
4) El Secretari serà designat pel Consell Rector, a proposta del seu President. 

Article 8. 
1) El Consell Rector ostenta les més àmplies facultats d'actuació, la ges

tió i la representació de l'Institut. 
2) Les deliberacions del Consell seran presidides i dirigides pel seu Presi

dent. Perquè les deliberacions o els acords del Consell siguin vàlids 
cal la 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) I.: 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 cele
bració i ordre del dia d'aquestes. 
Tercer: Presidir i dirigir les deliberacions i dirimir amb el seu vot de 
qualitat els empats. 
Quart: Qualsevol que li sigui reglamentàriament atribuïda. 185 
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3) El Secretari aixecarà l'acta de les sessions i estendrà certificacions dels 
acords que s'hi hauran adoptat, autoritzant amb la seva firma les unes 

i les altres. 

Article 10. 
_1) El Director de l'Institut és nomenat pel Consell Executiu de la Gene

ralitat a proposta del Conseller de Política Territorial i Obres Públi
ques. Li corresponen la direcció de l'Institut i l'execució dels acords 
del seu Consell. Exercirà, a més, la direcció del personal. 

2) El Director de l'Institut, per delegació del President del Consell Rec
tor, mantindrà contactes amb els òrgans de l'Administració de l'Estat 
competents en la matèria i els proporcionarà informació sobre la car

tografia realitzada o en curs d'execució. 

Article 11. 
1) Sota la presidència del Director de l'Institut es constituirà una Co

missió Tècnica, integrada per persones expertes en cartografia o que 
tinguin al seu càrrec serveis cartogràfics dependents d'entitats públi

ques del territori de Catalunya. La composició de la Comissió es de

terminarà reglamentàriament. 
2) Correspon a la Comissió: 

a) Assessorar l'Institut. 
b) Elaborar criteris tècnics per tal de coordinar els treballs cartogràfics. 
e) Proposar les mesures necessàries per evitar que es produeixin repe

ticions de treballs o duplicitat de tasques. 
d) Vetllar per la posada al dia i la conservació dels treballs cartogràfics 

d'importància general i permanent per a Catalunya. 
e) Proposar les mesures precises i necessàries perquè la nomenclatura 

i la simbologia utilitzades per l'Institut siguin les mateixes en les 

entitats cartogràfiques que coordina. 
f) En general, estudiar i proposar les normes necessàries per impulsar 

i coordinar tots els treballs i estudis encaminats a l'execució de la 

cartografia d'interès per a Catalunya. 

Article 12. 
1) Els recursos de l'Institut Cartogràfic de Catalunya seran els se

güents: 
a) Tots els que són actualment adscrits al Servei Cartogràfic del De

partament 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 com

pliment de les finalitats de l'Institut i els crèdits que aquest utilitzi 
dels previstos en aquest pressupost per a l'execució de treballs car
togràfics. 
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d) Els ingressos que obtingui pels estudis o treballs que realitzi en el 
desenvolupament de les seves funcions o per la venda de les seves 
produccions a organismes diferents-de la Generalitat. 

e) Les participacions o els ingressos que procedeixin dels consorcis o 
societats en què intervingui, segons el que preveu l'article 4. 

f) Les subvencions, les aportacions o les dotacions que concedeixin 
al seu favor entitats o particulars. 

g) Tots els recursos no previstos en els apartats anteriors que puguin 
ésser-li atribuïts per disposició legal o reglamentària. 

2) El pressupost de l'Institut serà anual i se subjectarà a les disposicions 
legals sobre els pressupostos dels organismes autònoms. 

3) L'Institut gaudirà de les exempcions i beneficis fiscals de què gaudeix 
l'Administració de la Generalitat. 

Article 13. 
La contractació d'obres, serveis i subministraments per l'Institut Carto
gràfic de Catalunya en el desplegament de les seves funcions s'acomoda
rà 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 se

ran procedents els recursos previstos en les normes de procediment 
administratiu aplicables a Catalunya, amb les peculiaritats que s'esta
bleixen tot seguit. 

2) Tots els actes administratius de l'Institut podran ésser objecte de re
curs d'alçada davant el Conseller de Política Territorial i Obres Pú
bliques, 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 se
gons el que estableix la Llei d'aquesta jurisdicció. 

4) L'exercici d'accions civils i laborals es regirà per les normes de gene
ral 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 material 
del Servei Cartogràfic actualment dependent del Departament de Políti
ca Territorial i Obres Públiques. 

2. El Consell Executiu i el Conseller de Política Territorial i Obres Públi
ques, dins de l'àmbit de les seves respectives competències, dictaran les 
disposicions necessàries per portar a terme en un termini de tres mesos 
la incorporació a què es refereix l'apartat anterior. 187 
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DISPOSICIONS FINALS 

Primera. El que estableix aquesta Llei s'entendrà sens perjudici de les com
petències que puguin correspondre a l'Administració central de l'Estat i, en 
especial, al Consejo Superior (Jeografico, a l'Instituta Geografico Nacional, al 
Servici o Geografico del Ejército de Tierra, a 1 'Instituta Hidrografico de la Mari
na i al Servicio Cartografico del Ejército del Aire. 
Segona. El Consell Executiu de la Generalitat resta facultat per dictar les nor
mes necessàries per al desenvolupament i execució de la present Llei. 
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei, 
cooperin al seu compliment i que els Tribunals i Autoritats als quals perto
qui 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, d.e creació de l'Insti
tut Cartogràfic de Catalunya, faculta el Consell Executiu per dictar les ~or
mes necessàries per al desenvolupament i l'execució de la Llei esmentada. 
L'experiència obtinguda durant aquests cinc anys de funcionament de l'Insti
tut aconsella l'aprovació 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 funcionalment 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. 193 
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DISPOSICIÓ FINAL 

Es faculta al conseller de Política Territorial i Obres Públiques per dictar les normes 
necessàries per al desenvolupament i l 'exe~ució 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 comer

cial, industrial i financer, adscrit al Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques, amb la finalitat de portar a terme les tasques tècni
ques de desenvolupament 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 
pública 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 personali

tat jurídica 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, 
interposar els recurs~s establerts i executar les accions previstes a les lleis. 

2.3 El que disposen els paràgrafs anteriors s'entén sens perjudici de l'obser
vança de les Lleis 11/1981, de 7 de desembre, de patrimoni de la Gene
ralitat; 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'apli
cació a Catalunya. 
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2.4 L'Institut Cartogràfic de Catalunya actuarà d'acord amb els criteris i 
princ1p1s següents: 
a} Rendiment, economia i productivitat, aplicats d'acord amb els ob

jectius 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 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'utilit
zar sistemes automàtics en el traçat de la cartografia. 

d) La coordinació tècnica dels treballs cartogràfics que facin entitats públi
ques i privades, si s'escau, i la col-laboració amb organismes publics i en
titats privades de finalitat anàloga. 

e) La coordinació dels seus treballs cartogràfics amb els organismes de fina
litat anàloga a nivell d'Estat. 

f) La publicació i la difusió dels treballs realitzats per l'Institut que es jutgi 
convenient 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 po
drà realitzar estudis i treballs encomanats o sol-licitats per entitats pú
bliques o particulars. 

Article S 
S.1 Per a l'exercici de les seves funcions, l'Institut pod-rà: 

a) Fer convenis de cooperació amb els organismes competents, especial
ment amb les entitats locals que coadjuvin en l'exercici de les seves 
funcions. 

b) Formar consorcis amb altres entitats públiques per al desenvolupa
ment de les finalitats pròpies de l'activitat cartogràfica. 

e) Crear societats anònimes, així com participar en qualssevol altres so
cietats constituïdes, amb limitació de les responsabilitats, per ens pú
blics o particulars, per al desplegament de finalitats de naturalesa car-
togràfica. 19 S 
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5.2 La creació de consorcis o societats anònimes o la participació o integra
ció de l'Institut a les ja constituïdes haurà de ser autoritzada pel Con
sell 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'es

tat de les seves actuacions en curs a la Secretaria General del Departa
ment de Política Territorial i Obres Públiques amb la finalitat de facili
tar la funció coordinadora 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'exer

CICI C<?rresponent . 

. CAPÍTOL 2 
Organització 

SECCIÓ 1 
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'esmentaran al punt 3.a). d'aquest mateix article. 

8.3 Els vocals del Consell seran els següents: 
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a) Un representant de cadascun dels departaments d'Economia i Finan
ces, d'Indústria i Energia, d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i de Go
vernació, el Director General d'Estadística, el Director General d'Ur
banisme, el Director 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 pre
sident. 

Article 9 
Els vocals del Consell rector representants de corporacions locals seran de

signats per les seves organitzacions representatives en proporció al nombre 
de municipis i altres ens locals que tinguin afiliats. Tots ells hauran de ser 
membres de les corporacions locals. 

Article 10 
10.1 El Consell rector té les facultats més àmplies en l'actuació, la gestió 

i la representació 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 co
mercial, 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 rect-or 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 quali

tat els empats. 
d) Autoritzar amb la seva signatura l'acta de les sessions i les certifica

clOns. 
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. 197 
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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 Política Territorial i Obres Públiques i li correspon el nivell or
gànic de director general. 

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'Ins
titut, d'acord amb la legislació vigent. 

e) Representar, per delegació del president, el Consell rector en les ac
tuacions de l'Institut, per mantenir contactes amb els òrgans de l'Ad
ministració 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, infor
mació 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 
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16.1 La Comissió tècnica es compon del president, que serà el director, del 
secretari 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, 

carreteres, política territorial, administració local i del Servei Geo

lògic de Catalunya . 

. c/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 Cata
lunya. 

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 h. 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 For
ces 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 

sessions experts o especialistes quan així ho aconselli la naturalesa dels 

assumptes a tractar. 

Article 17 
17.1 Correspon a la Comissió tècnica: 

a) Assessorar l'Institut. 

b) Elaborar criteris tècnics per tal de coordinar els treballs carto

gràfics. 
e) Proposar les mesures necessàries per evitar que es produeixin repeti

cions de treballs o duplicitat de tasques. 
d) Vetllar per la posada al dia i la conservació dels treballs cartogràfics 

d'importància general i permanent per a Catalunya. 

e) Proposar les mesures precises i necessàries perquè la nomenclatura 

i la simbologia utilitzades per l'Institut siguin les mateixes a les enti

tats que coordina. 
f} En general, estudiar i proposar les normes necessàries per impulsar 

i coordinar tots els treballs i estudis encaminats a l'execució de la 

cartografia d'interès per a Catalunya. 199 
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17.2 Els acords de la Comissió tècnica tenen el caràcter d'informes faculta
tius i no vinculants. 

SECCIÓ s 
Serveis interiors 

Article 18 
18.1 La direcció de l'Institut realitzarà les seves funcions mitjançant els ser

veis 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'in
formació geogràfica, cartografia numèrica, càlcul, bases de dades alfa
numèriques, percepció remota i d'ajut a la gestió dins els diferents àm
bits de la realització cartogràfica. 

19.2 A més a més, el Servei de Desenvolupal]lent i Sistemes dóna suport 
tècnic als altres serveis de l'Institut !!n els àmbits de restitució fotogra
mètrica, analògica i analítica, aixecaments topogràfics, xarxes geodèsi
ques i d'anivellació, vols mètrics i multispectrals, aerotriangulació i mo
dels digitals del terreny. 

19.3 Queden adscrites al Servei de Desenvolupament i Sistemes la Secció 
de Sistemes d'Informació, la Secció del Centre de Càlcul, la Secció de 
Teledetecció i Tractament Digital d'Imatges i la Secció de Suport Ana
lític. 

Article 20 
20.1 Correspon al Servei de Producció Cartogràfica la realització cartogrà

fica establerta pels programes d'actuació cartogràfica dins els àmbits 
dels sistemes de restitució fotogramètrica, analògica i analítica, els aixe
caments topogràfics, la tecnologia de vols mètrics i multispectrals, els 
models numèrics per a l'aerotriangulació, l'edició i la digitalització as
sistida, l'ajut a la formació i la revisió cartogràfica, la sortida cartogrà
fica, el laboratori fotogràfic, la reproducció i les edicions. 

20.2 Queden adscrites al Servei de Producció C~ogràfica, la Secció de Geo
dèsia i la Secció de Fotogrametria. 
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Article 21 
21.1 El Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica té atribuïdes les co

meses de l'anàlisi, la definició, el control de la producció, la integració 
d'informació connexa i el control de qualitat dels programes d'actua
ció cartogràfica encomanats per la direcció. En conseqüència, també 
l'estructura~ió de les metodologies adients, per tal d'integrar tant els 
elements tècnics com de gestió, que permeti donar la màxima utilitza
ció plurisdiciplinària als elements cartogràfics i mètrics generals. 

21.2 Queda adscrita al Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica la Sec
ció 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 pressu
postàries, comptables i administratives, la coordinació econòmica de 
l'Institut, la contractació administrativa, la gestió comercial de pro
ductes cartogràfics i bibliogràfics, el manteniment de les ins.tal-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 dependència immediata del director de l'Institut, la recollida i l'estudi de 
la documentació geogràfica i cartogràfica existent i s'encarrega de la seva con
servació i difusió, directament o en col·laboració amb altres entitats públi
ques 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'ur-
gència, i s'hi adjuntarà l'ordre del dia. 201 
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25.2 L'ordre del dia serà fixat pel president respectiu, tenint en ~ompte, si 
escau, les peticions dels altres membres formulades amb l'antelació su
ficient. 

25.3 Això no obstant, tant el Consell rector com la Comissió tècnica que
daran constituïts vàlidament, encara que rto s'haguessin complert els 
requisits de la convocatòria, quan es trobin reunits tots els seus mem
bres respectius i ho acordin així per unanimitat. 

Article 26 
26.1 Les deliberacions del Consell rector i de la Comissió tècnica seran pre

sidides i dirigides pel seus presidents respectius. Perquè les delibera
cions 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'assistència 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 ma

joria absoluta d'assistents i els empats seran dirimits pel vot del pre
sident. 

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·le
giat 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. 

CAPÍTOL 4 
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 Política Territorial i Obres Públiques. 

b) Els ·rendiments dels béns compresos en l'apartat anterior i dels al
tres adscrits a l'Institut. 

e) Els béns traspassats de la Diputació segons Decret 198/1983, de 21 
d'abril. 
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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 
previstos en aquest pressupost per a l'execució de treballs cartogràfics. 

e) Els ingressos que obtingui pels estudis o treballs que realitzi en el 
desenvolupament de les seves funcions o per la venda de les seves 
produccions a organismes diferents de la Generalitat o a particulars. 

f) Les participacions o els ingressos que procedeixin dels consorcis o socie
tats 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 co
mercial, industrial i financer i, en particular, el pressupost d'explota
ció i capital s'adequarà 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 gau
deix 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'oc
tubre que l'Institut Cartogràfic de Catalunya realitzi per a la Genera
litat de Catalunya d'acord amb el pla anual de treball proposat pel Con
sell rector (article 11.2a) es finançarà amb càrrec al seu pressupost propi. 
Quan es tracti de -treballs específics d'interès per a cadascun dels dife
rents 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 públi
ques o privades es fina~çarà mitjaAçant la contraprestació que a aquest 
efecte es concerti. 

29.3 Els contractes que se celebrin per a la realització de treballs per a enti
tats 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 regiran per la Llei 6/1986, de 8 de maig, de desplegament i modifi-
cació de les taxes de la Generalitat. 203 
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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 consti
tueixin l'objecte de la seva activitat. 

30.3 El titular del Departament de Política Territorial i Obres Públi
ques podrà delegar en el director de l'Institut Cartogràfic de Catalu
nya la fixació de les tarifes i els preus a què es refereix el paràgraf 
antenor. 

Article 31 
Les adquisicions patrimonials, les relacions jurídiques externes i el règim 

de contractació de l'Institut que estiguin directament relacionats amb l'ob
jecte de la seva activitat són subjectes al dret civil i mercantil, i no se sotme
ten als proc<:diments administratius de selecció de contractistes i, en general, 
a les normes administratives sobre contractació. El Consell rector, però, acor
darà els sistemes de publicitat i de concurrència per a l'adjudicació dels con
tractes que pel seu import o per la seva naturalesa es cregui adients. 

CAPÍTOL 5 
Règim jurídic 

Article 32 
32.1 Contra els actes administratius de l'Institut seran procedents els recur

sos 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 re
curs d'alçada davant el Conseller de Política Territorial i Obres Pú-
bliques. · 

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 ge

neral i la reclamació prèvia s'adreçarà sempre al Consell rector i es presenta
rà a la direcció de l'Institut. 
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CORRECCIÓ D'ERRADA al Decret n? 88, 28 març 1988. CARTOGRAFIA. AprovaciÓ del 

Reglament de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (Política Territorial i Obres Públi
ques) (Ref. 261). 

Havent observat una errada al text del Decret esmentat, se'n detalla l'oportuna 
., 

correcc10: 
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>> . 




