Fons Servei Cartogràfic de Catalunya

UI

1

Descripció

1 - Sol·licituds d'informació de serveis cartogràfics del Servei Cartogràfic
de la Diputació de Barcelona (1941-1942), (SCP1).
2 - Sol·licituds d'informació de
serveis cartogràfics del Servei Cartogràfic de la Diputació de Barcelona
(1943), (SCP1).
3 - Sol·licituds d'informació de
serveis cartogràfics del Servei Cartogràfic de la Diputació de Barcelona
(1944), (SCP1).
4 - Sol·licituds d'informació de
serveis cartogràfics del Servei Cartogràfic de la Diputació de Barcelona
(1945), (SCP1).
5 - Sol·licituds d'informació de
serveis cartogràfics del Servei Cartogràfic de la Diputació de Barcelona
(1946), (SCP1).
6 - Sol·licituds d'informació i
albarans de lliurament de serveis cartogràfics del Servei Cartogràfic de
la Diputació de Barcelona (1947) (SCP-1, (SCP2).
7 - Sol·licituds d'informació de
serveis cartogràfics del Servei Cartogràfic de la Diputació de Barcelona
(1948), (SCP1).
8 - Sol·licituds d'informació de
serveis cartogràfics del Servei Cartogràfic de la Diputació de Barcelona
(1949), (SCP1).
9 - Sol·licituds d'informació de
serveis cartogràfics del Servei Cartogràfic de la Diputació de Barcelona
(1950), (SCP1).
10 - Sol·licituds d'informació i
albarans de lliurament de serveis cartogràfics del Servei Cartogràfic de
la Diputació de Barcelona (1951), (SCP2).
11 - Sol·licituds d'informació de
serveis cartogràfics del Servei Cartogràfic de la Diputació de Barcelona
(1952), (SCP2).
12 - Sol·licituds d'informació de
serveis cartogràfics del Servei Cartogràfic de la Diputació de Barcelona
(1953), (SCP1).
13 - Sol·licituds d'informació de
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serveis cartogràfics del Servei Cartogràfic de la Diputació de Barcelona i
del Ministerio de Educación Nacional (1954-1960), (SCP2).
14 - Sol·licituds d'informació, cartes
de pagament i albarans de serveis cartogràfics del Servei Cartogràfic de
la Diputació de Barcelona (1956) (SCP-1), (SCP2).
15 - Sol·licituds d'informació de
serveis cartogràfics del Servei Cartogràfic de la Diputació de Barcelona
(1956-1961), (SCP-1).
Dates extremes

1941 - 1961

Nom Sèrie

02.01. Serveis de cartografia

UI

1

Descripció

1 - Memòria anual del Sevei de Cartografia i Fotogrametria de la
Diputació de Barcelona. 1978-1980 (SCP-2).

Dates extremes

1978 - 1981

Nom Sèrie

01. MEMÒRIES DEL SERVEIS CARTOGRÀFICS
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UI

2

Descripció

16 - Sol·licituds d'informació i cartes de pagament de serveis
cartogràfics del Servei Cartogràfic de la Diputació de Barcelona (1957),
(SCP1).
17 - Sol·licituds d'informació de
serveis cartogràfics del Servei Cartogràfic de la Diputació de Barcelona
(1958), (SCP2).
18 - Sol·licituds d'informació de
serveis cartogràfics del Servei Cartogràfic de la Diputació de Barcelona
(1959), (SCP15).
19 - Sol·licituds d'informació de
serveis cartogràfics del Servei Cartogràfic de la Diputació de Barcelona
(1962), (SCP2).
20 - Sol·licituds d'informació de
serveis cartogràfics del Servei Cartogràfic de la Diputació de Barcelona
(1965), (SCP2).
21 - Cartes de pagament de
sol·licituds d'informació de serveis cartogràfics del Servei Cartogràfic de
la Diputació de Barcelona (1967-1968), (SCP2).
22 - Cartes de pagament de
sol·licituds d'informació de serveis cartogràfics del Servei Cartogràfic de
la Diputació de Barcelona (1968-1970), (SCP2).
23 - Cartes de pagament de
sol·licituds d'informació de serveis cartogràfics del Servei Cartogràfic de
la Diputació de Barcelona (1969-1970), (SCP1).
24 - Visites a municipis per a
l'obtenció de mapes destinats a la cartoteca de la Diputació de
Barcelona (1969-1972), SCP8).
25 - Sol·licituds d'informació de
serveis cartogràfics del Servei Cartogràfic de la Diputació de Barcelona
(1973), (SCP1).
26 - Catàleg de serveis de
cartografia del Servei Tècnic de Cooperació Provincial de la Diputació de
Barcelona. Conté set exemplars (1968), (S/S
Ramoneda).
27 - Catàleg del Servei de
Cartografia de la Diputació de Barcelona (1981), (S/S Ramoneda).

Dates extremes

1957 - 1981

Nom Sèrie

02.01. Serveis de cartografia
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UI

3

Descripció

1- Factures de la Casa Provincial de la Caritat adreçades a l'Institut
d'Estudis Catalans (1916), (SC-AA4).
2 - Factures pendents de pagament
del Servei Cartogràfic de l'Institut d'Estudis Catalans (1917-1919), SCAA4).
3 - Factures i rebuts de mapes,
material tècnic i treballs diversos de cartografia adreçats al Servei
Cartogràfic de l'Institut d'Estudis Catalans (1918), (SC-AA4).
4 - Comptes presentats per Manuel
Acebal Arteta al Servei Cartogràfic de la Diputació de Barcelona, relatius
als treballs de còpia i delineació de plànols de municipis (14.03.1928),
(SC-AA4).
5 - Fitxes de repartiment de
despeses per a l'adquisició de plànols i material d'oficina de la Diputació
de Barcelona (1928-1930), (SC-AA4).
6 - Comptes relatius a l'adquisició
de plànols i altres documents del Servei Cartogràfic de la Diputació de
Barcelona (1930), (SC-AA4).
7 - Comptes d'adquisició de
plànols, còpies i reduccions del Servei Cartogràfic de l'Institut d'Estudis
Catalans (1934-1936), SC-AA4).
8 - Comptes d'adquisició de
plànols, reproduccions i còpies de termes municipals del Servei
Cartogràfic de l'Institut d'Estudis Catalans (1935), (SC-AA4).
9 - Comptes relatius a l'adquisició,
còpies i reproducció de plànols de termes municipals del Servei
Cartogràfic de l'Institut d'Estudis Catalans (1935, (SC-AA4).
10 - Factures rebudes per la Secció
Cartogràfica de la Diputació de Barcelona de subscripions a revistes
tècniques (1951), SCP12).
11 - Factures i albarans de material
d'oficina i reproduccions de plànols lliurats a Cabestany et Ramoneda
(1960), (SCP15).
12 - Documentació comptable i
administrativa de Cabestany et Ramoneda, topògrafs. Conté albarans,
factures, notes, escrits... (1962), (SCP-15).

Dates extremes

1916 - 1962

Nom Sèrie

02.02. Recursos econòmics

Pàgina 4 de 84

UI

3

Descripció

1 - Despeses presentades per Eduard Brossa per raó de la seva estada
a Torrelles de Foix (22.08.1896), (SC-AA2).
2 - Concurs per a la plaça vacant
d'un cartògraf a la Secció de Ciències de l'Institut d'Estudis Catalans
(1914), (SC-AA2).
3 - Proposata de creació d'una
plaça de cartògraf per el Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya de
l'institut d'Estudis Catalans (29.09.1914), (SC-AA7).
4 - Estatuts de la caixa de pensions
dels funcionaris de la Diputació Provincial de Barcelona (1927), (SC-AA4).
5 - Curriculum vitae de Manuel
Ferrer de Franganillo, director del Servei Geogràfic de la Diputació de
Barcelona (03.1930), SC-AA4).
6 - Bases de cotització de treball de
la Generalitat de Catalunya (1933), (SC-AA
4).
7 - Nòmines del personal del Servei
Cartogràfic de la Generalitat de Catalunya (1934-1939), (SC-AA4).
8 - Preses de possessió de càrrecs
del Servei Cartogràfic de la Generalitat de Catalunya i certifcats de
nomenament de càrrecs (1935-1938), (SC-AA4).
9 - Diari de la Generalitat de
Catalunya i nota manuscrita relativa als funcionaris d'aquesta institució
(18.01.1937), (SC-AA4).
10 - Fulls de resum de nòmina del
Servei Cartogràfic de la Generalitat de Catalunya (02.1938), (SC-AA4).
11 - Calendari oficial de festivitats
de la Delegación Regional de Trabajo (1942), SC-AA4).
12 - Reglament d'organització
interna del funcionariat de la Diputació Provincial de Barcelona
(17.07.1942), (SC-AA4).
13 - Documentació acadèmica i
personal de Josep Ramoneda, topògraf de la Diputació de Barcelona.
Conté certificats, fotografia, documentació curricular, etc. (1944/1959),
(SCP-11, SCP15).
14 - Sol·licitud de bestreta de
nòmina de Manuel Ferrer Franganillo dirigida al president de la Diputació
de Barcelona (1949), (SCP11).
15 - Fulls de càlcul d'hores de
treball dels topògrafs Cabestany et Ramoneda per al desenvolupament
de diversos projectes topogràfics (1964-1967), (SCP-11).

Dates extremes

1896 - 1967

Nom Sèrie

02.03. Recursos humans
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UI

4

Descripció

1 - Catàlegs comercials d'instruments geodèsics de l'empresa Hijos de
Otto Fennel Söhne (1910), (SC-AA10).
2 - Catàlegs comercials d'anàlisi
harmònic, planímetres, pantògrafs de precisió, coordinotògraf de
l'empresa G.Coradi, Zurich ( 1910/1915), (SC-AA10).
3 - Catàlegs comercials de material
tècnic i d'oficina de diverses empreses (1910-1917), (SC-AA10).
4 - Catàlegs comercials de
materials destinats a enginyers i arquitectes elaborats per l'empresa
Antigua Casa Texidor (S/D, [1910-1920]), SC-AA10).
5 - Catàlegs comercials de material
gràfic i òptic de l'empresa Castañón, Monge y Cia (1912), (SC-AA10).
6 - Catàlegs d'instruments i aparells
científics de les empreses Viuda Laguna Rins i L.C. Smith et Bros (19131917), (SC-AA10).
7 - Relació d'aparells que necessita
adquirir el Servei Cartogràfic per a la formació del mapa geogràfic de
Catalunya (16.05.1916), (SC-AA2).
8 - Catàleg comercial de material
d'oficina de l'empresa Juan Frey (S/D [1910-1920]), (SC-AA10).
9 - Catàleg comercial de material
tècnic i òptic de l'empresa Valluerca (S/D [1910-1920]), (SC-AA10).
10 - Catàleg comercial de material
tècnic i òptic de l'empresa Kern Aarau (S/D [1920-1930]), (SC-AA10).
11 - Correspondència entre Manuel
Ferrer de Franganillo, director del Servei del mapa Geogràfic de
Catalunya, i diversos corresponsals, relacionada amb aparells de
medició geogràfica i geodèsica. Conté cartes, ofertes i factures (19201922), (SC-AA-7).

Dates extremes

1910 - 1960

Nom Sèrie

02.04. Proveïment
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UI

5

Descripció

12 - Comunicació de la Dirección General del Instituto Geográfico al
Servei Cartogràfic de la Generalitat de Catalunya epressant les
dificultats d'obtenir teles i la necessitat de tornar el material de suport
usat (21.09.1938), (SC-AA2).
13 - Escrits diversos sobre
proveïment de material destinat al Servei Cartogràfic de la Diputació de
Barcelona (1940-1955), (SC-AA2).
14 - Catàlegs comercials de
teodòlits de precisió i planímetre polar de les empreses Fennel i Wild
(1954), (SCP2).
15 - Catàlegs comercials
d'instruments i material topogràfic fabricats per l'empresa ZeissMünchen, recopilats per Josep Ramoneda (1958-1960), (Fons
Ramoneda, Sense
Signatura).
16 - Catàlegs comercials
d'instruments de precisió topogràfica recopilats per Josep Ramonesa
(1969), (Fons Ramoneda, Sense
Signatura).
17 - Catàleg de publicacions
tècniques recopilat per el Servei Cartogràfic de la Diputació Provincial de
Barcelona (1969/1981), (SCP-11).

Dates extremes

1938 - 1981

Nom Sèrie

02.04. Proveïment
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6

Descripció

1 - Contingut de les caixes de l'arxiu administratiu que contenen
documents des de 1916 a 1919: SC-AA- 3, SC-AA-4, SC-AA-5, SC-AA6, SC-AA-10. (S/D
[1919]).
2 - "Organización del archivo de
planos de proyectos de cooperación provincial". Descripció de
l'organització de l'arxiu realitzada pel Servei de Cartografía de la
Diputació de Barcelona (S/D [1960-1965]), (SCP15).
3 - Registre de reproducció de
mapes i plànols del Servei Cartogràfic de la Diputació de Barcelona
(1965-1969), (SCP11).
4 - Llibretes de control de lliurament
de plànols del Servei Cartogràfic de la Diputació de Barcelona (19671968), (SCP15).
5 - Relacions de cartografia i
material original del Servei Cartografia de la Diputació de Barcelona
(1971), (SCP8).
6 - Originals i còpies d'entrades
trimestrals de mapes a la Cartoteca de la Diputació de Barcelona. Conté
classificació temàtica per a la codificació i identificació de mapes (1972),
(SCP8).
7 - Relacions d'entrada de mapes a
la Cartoteca de la Diputació de Barcelona (1972), (SCP8).
8 - Relacions de cartografia del
Servei Cartogràfic de la Diputació de Barcelona (1975), (SCP8).
9 - Relacions d'entrades de mapes
a la Cartoteca de la Diputació de Barcelona (1979- 1982), (SCP8).
10 - Relació trimestral d'entrada de
cartografia corresponent als mesos d'octubre, novembre i desembre de
1981 (1981), (SCP-8).

Dates extremes

[1919] - 1982

Nom Sèrie

02.05. Gestió del fons cartogràfic

UI

7

Descripció

11 -Fulls d'entrades recents de cartografia del Servei Cartogràfic de la
Diputació de Barcelona (1980-1981),
(S/S).
12 - Fulls d'entrades recents de
mapes del Servei Cartogràfic de la Diputació de Barcelona (1981-1982),
(SCP-8).

Dates extremes

1980 - 1981

Nom Sèrie

02.05. Gestió del fons cartogràfic
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8

Descripció

13 - Fitxer de l'arxiu de projectes i plànols del Servei de Cartografia de la
Diputació de Barceona (1950), (SCP-16. I 25000 Y, Varios).

Dates extremes

1950

Nom Sèrie

02.05. Gestió del fons cartogràfic

UI

9

Descripció

14 - Fitxer de l'arxiu de projectes i plànols del Servei Cartogràfic de la
Diputació de Barcelona. Compren els números de fitxa 1-304 (19751982), (SCP-17 5.00).

Dates extremes

1975 - 1982

Nom Sèrie

02.05. Gestió del fons cartogràfic

UI

10

Descripció

1 - Estadística de nivellacions de precisió realitzades per l'Instituto
Geográfico y Estadístico a diverses poblacions de l'estat espanyol des
de 1874 a 1884 i 1908. Fa referència a les altituds sobre el nivell mig del
mar (1885/1912), (SC-TG9).
2 - Informe sobre el
desenvolupament de la planificació urbana de la ciutat de Londres
(1944), (SCP2).
3 - Informes del Servei Cartogràfic
de la Diputació de Barcelona dirigits al president de la Diputació de
Barcelona, relatius als treballs cartogràfics que porta a terme aquest
Servei (19451949).
4 - Extracte de diverses
ordenances municipals de la ciutat de Barcelona sobre l'edificació
adaptada al pla d'ordenació urbana de la ciutat (1947), (SCP2).
5 - Informes per a la secció del
SEPPEI (cartogràfic). Bombers voluntaris, mossos d'esquadra. També
conté informes de danys a fàbriques de diverses poblacions del Vallès,
etc. (1962), (Fons Ramoneda,
S/S).
6 - Relació de municipis amb
informació de l'extensió territorial de cada terme municipal (1965), (SCP2).
7 - Informes sobre el pla urbanístic
provincial, abastiment d'aigua, necessitats de la indústria, etc. (19671968), (SCP2).
8 - Informes sobre ordenació
urbana i sobre el mapa de Catalunya (1968-1970), (SCP-2).

Dates extremes

1885 - 1970

Nom Sèrie

02.06. Informes i recursos de la informació
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10

Descripció

1 - Felicitacions diverses adreçades a Josep de Rivera, director del
Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya (13.04.1918-08.06.1918), (SCAA-3, Carpeta
6).
2 - Correspondència entre Josep de
Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i l'Ateneu
Enciclopèdic Popular, en relació a una conferència sobre cartografia
(08.02.1919-03.04.1919), (SC-AA-3, Carpeta
6).
3 - Documentació de l'XIè Congrés
Internacional de la Societat de Fotogrametria celebrat a Lausana l'any
1968. Conté ponències i catàlegs d'aparells de precisió topogràfica
(1968), (Fons Ramoneda S/S).

Dates extremes

1918 - 1968

Nom Sèrie

02.07. Protocol i relacions externes

UI

10

Descripció

1 - Impresos corporatius en blanc de l'Institut d'Estudis Catalans ([19141924]), (SC-AA9).
2 - Impresos corporatius en blanc
del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya ([1914-1925]), (SC-AA9).
3 - Imprès en blanc del servei del
Mapa Geológic de Catalunya ([1914-1925 ]). (SC-AA9).
4 - Impresos corporatius en blanc
de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1925), (SC-AA9).
5 - Impresos corporatius en blanc de
la Diputació Provincial de Barcelona ([1925-1931]), (SC-AA9).
6 - Impresos corporatius en blanc
de la Generalitat de Catalunya ([1932-1939]), (SC-AA-9).

Dates extremes

[1914 - 1939]

Nom Sèrie

02.08. Impresos i formularis
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11

Descripció

1 - Dossier amb el mapa geològic i topografic de la província de
Barcelona. Conté mapes i croquis per a la formació del mapa, amb
dades de camins, carreteres i ferrocarrils de diversos municipis (1877),
(SCP5).
2 - Llibreta de camp per a la
formació del mapa geològic i topogràfic de la província de Barcelona.
Conté croquis de camp amb corbes de nivell dels termes municipals de
Cànoves, Hostalric, Sant Feliu de la Sala, Montseny, Gualba, La Costa,
Fogars de Montseny, Tagamanent, Les Franqueses del Vallès, Breda,
etc (1895-1896), (SC-LC1).
3 - Llibreta de camp per a la
formació del mapa geològic i topogràfic de la província de Barcelona.
Conté croquis de camp amb corbes de nivell dels municipis dels termes
municipals de Sant Sadurní d'Anoia, La Vit, Piera, Sant Quintí de
Mediona, etc. (1896), (SC-LC1).
4 - Llibreta de camp per a la
formació del mapa geològic i topogràfic de la província de Barcelona.
Conté croquis de camp amb corbes de nivell dels termes municipals de
la regió quarta: Vallgorguina, Canet de Mar, Sant Iscle de Vallalta,
Breda, Orsavinya, Tordera, Menàrguens, Fogars de Montseny, Malgrat,
etc. (1896), (SC-LC-1).

Dates extremes

1877 - 1896

Nom Sèrie

03.01. Mapa Geològic i Topogràfic de la Província de Barcelona

UI

12

Descripció

5 - Llibreta de camp per a la formació del mapa geològic i topogràfic de
la província de Barcelona. Conté croquis de camp amb corbes de nivell
dels termes municipals de la regió cinquena: Tiana, Premià, Vilassar de
Mar, Mataró, Martorelles, Orrius, Granollers, Llinars del Vallès, Alella,
etc. (1895-1902), (SC-LC1).
6 - Llibreta de camp per a la
formació del mapa geològic i topogràfic de la província de Barcelona.
Conté croquis de camp amb corbes de nivell dels termes municipals de
Vallirana, Ordal, Lavern, Begues, Sitges, Olèrdola, Olivella, Olesa de
Bonesvalls, Avinyonet, Sant Pere Molanta, Sant Cugat Sesgarrigues,
etc. (1891-1893), (SC-LC1).
7 - Llibreta de camp per a la
formació del mapa geològic i topogràfic de la província de Barcelona.
Conté croquis de camp amb corbes de nivell dels termes municipals de
de La Llacuna, Fontrubí, La Panadella, El Bruc, Sant Quintí de Mediona,
Pontons, Miralles, etc. (1897-1899), (SC-LC1).
8 - Llibreta de camp per a la
formació del mapa geològic i topogràfic de la província de Barcelona.
Conté croquis de camp amb corbes de nivell de la regió cinquena (litoral
i llevant) dels termes municipals de Vallgorguina, Sant Pol de Mar,
Montalt, Caldetes, Sant Vicenç de Llavaneres, Arenys d'Amunt, Mataró,
etc. (1902-1906), (SC-LC-1).

Dates extremes

1895 - 1906

Nom Sèrie

03.01. Mapa Geològic i Topogràfic de la Província de Barcelona
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12

Descripció

1 - Informe de l'estat dels treballs a Catalunya realitzat per l'Instituto
Cartográfico de l'exèrcit espanyol. Conté un mapa de la zona de Tortosa
i el full 418 de Montblanc. (S/D [s. XIX-XX]), (SC- AA2).
2 -"Apuntes sobre un anteproyecto
del plan de trabajos para la ejecución y publicación de un mapa o carta
corográfica de Cataluña" (29.04.1914), (SC-AA2).
3 - Memòries i informes presentats
per els serveis de cartografia de Catalunya als seus òrgans rectors
(Mancomunitat de Catalunya, Institut d'Estudis Catalans, Generalitat de
Catalunya i Diputació de Barcelona), amb l'objectiu de promoure i
defensar una cartografia adient per al país, i per una bona gestió i
formació dels mapes geogràfic i corogràfic de Catalunya (1914-1940),
(SCP2).
4 - Memòria confegida pe Servei
del Mapa Geogràfic de Catalunya de la finalització dels treballs dels fulls
de les Goles del Riu Ebre, i informe relatiu a la qüestió geogràfica i
cartogràfica a Catalunya. Conté memòria i mapes (03.1918), (SC-AA-6).

Dates extremes

1914 - 1940

Nom Sèrie

03.02.01. Informes de seguiment del projecte
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13

Descripció

1 - Quadern diari de control d'hores de treball i descripció dels treballs
topogràfics realitzats per raó de la formació del mapa geogràfic de
Catalunya (1918-1919), (SC-AA6).
2 - Gestió administrativa i tècnica
dels treballs relatius a la formació del mapa geogràfic de Catalunya.
Conté informes, escrits, cartes amb empreses d'aparells de precisió,
relacions de material tècnic. Cal destacar un manual publicat per
Manuel Ferrer de Franganillo, director del Servei Geogràfic, titolat El
Mapa de Catalunya, datat el 1924. (1921-1927), (SC-AA2).
3 - Memòries i informes dels
treballs topogràfics i cartogràfics realitzats per el Servei del Mapa
Geogràfic de Catalunya, adreçats a l'Institut d'Estudis Catalans (19151918), (SC-AA1).
4 - Informes tècnics i de defensa i
promoció corporativa del Servei del mapa Geogràfic de Catalunya,
adreçats als seus òrgans rectors (1917-1929), (SC-AA1).
5 - Memòria tècnica i pressupost
econòmic per a la formació del mapa corogràfic de Catalunya, presentat
per el Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya, a la Diputació de
Barcelona (15.10.1919), (SC-AA1).
6 - "Repport sobre el viatje a París
efectuat pel director del Servei en el mes de juny de 1921", dirigit al
president de la Mancomunitat de Catalunya, per raó de l'entrevista del
director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya amb el senyor
Schrader, geògraf francès, en relació a l'adquisició de coneixements
tècnics per a la formació del mapa de Catalunya (10.08.1921), (SC-AA1).
7 - Expedient relatiu a la impressió i
publicació del mapa geogràfic de Catalunya 1:100.000. Conté escrits,
cartes, impresos, informes (1932-1948), (SC-AA2).
8 - Expedient del Servei Cartogràfic
de la Generalitat de Catalunya amb escrits i informes relatius al
funcionament i gestió del Servei i al personal que hi treballa. També
sobre normes toponímiques, informació del Servei Geològic i sobre la
divisió comarcal de Catalunya (1934), (SC-AA1).
9 - Informe del Servei Geogràfic de
Catalunya adreçat al conseller Ibert sobre la necessitat de mantenir els
treballs geogràfics i cartogràfics a Catalunya (08.02.1937), (SC-AA1).
10 - Expedient de la Diputació de
Barcelona sobre els treballs realitzats en la formació del mapa geogràfic
de Catalunya. Conté informes, correspondència, i documentació tècnica
(1970-1973), (SCP-12).

Dates extremes

1918 - 1973

Nom Sèrie

03.02.01. Informes de seguiment del projecte
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Descripció

1 - Correspondència entre Josep de Rivera, director del Servei del Mapa
Geogràfic de Catalunya i Manuel Acebal, topògraf de l'Instituto
Geográfico y Estadístico, per raó dels treballs de topografia relacionats
amb la formació del mapa geogràfic de Catalunya (1914-1920), (SC-AA3, Carpeta
5).
2 - Correspondència entre Josep de
Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i diversos
emissors suïssos (Legació d'Espanya a Berna, embaixada d'Espanya a
Suïssa i N. Francke), per raó de la sol·licitud de llibres i documentació
cartogràfica (20.03.1915-06.04.1915), (SC-AA-3, Carpeta
8).
3 - Correspondència entre Josep de
Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i el Touring
Club italià, en relació a la petició de cartografia italiana, útil per a la
formació del mapa geogràfic de Catalunya (16.04.1915/08.05.1915), (SCAA-3, Carpeta
5).
4 - Correspondència entre Josep de
Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i A.
Peñasco, en relació a uns mapes destinats a la formació del mapa
geogràfic de Catalunya (23.11.1915/29.11.1915), (SC-AA-3, Carpeta
8).
5 - Correspondència entre Josep de
Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i Carlos
Montañés, en relació a uns plànols sol·licitats per J. de Rivera destinats
als treballs de formació del mapa geogràfic de Catalunya (1914-1920),
(SC-AA-3, Carpeta
8).
6 - Correspondència entre Josep de
Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i la Secció
de Ciències de l'IEC, relacionada amb la formació del mapa geogràfic de
Catalunya (1915-1916), (SC-AA-6, Carpeta
5).
7 - Correspondència entre Josep de
Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i Luis
Cifuentes, enginyer i geògraf, per raó dels treballs de topografia
relacionats amb la formació del mapa geogràfic de Catalunya (19151918), (SC-AA-5, Carpeta
6).
8 - Correspondència entre Josep de
Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i diversos
emissors (Eugeni d'Ors, Manuel Ferrer Franganillo, Manuel de Montoliu,
Joan Serra i Vilaró, Romà Sol, H. Remy, Joan Rubió), relacionada amb
els treballs de formació del mapa geogràfic de Catalunya (1915-1919),
(SC-AA-3, Carpeta
6).
9 - Correspondència entre Josep de
Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i diversos
emissors (Luis Ruiz, de l'Instituto Geográfico y Estadístico; Gustavo de
Heredia, enginyer i geògraf del Centre Geogràfic de Lleida; Alfonso de
Cisneros, enginyer de l'Instituto Geográfico y Estadístico; Ferran Uriol,
enginyer; Artur Reveltó, enginyer; Lluís del Valls, enginyer), per raó dels
treballs de topografia relacionats amb la formació del mapa geogràfic de
Catalunya (1915-1919), (SC-AA-5, Carpeta
3).
10 -Correspondència entre Josep de
Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i el Ministeri
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de Marina, per raó dels treballs de topogràfics relacionats amb la
formació del mapa geogràfic de Catalunya (1915-1916), (SC-AA-5,
Carpeta
1).
11 - Correspondència entre Josep
de Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i
diferents personalitats dels estaments militars de terra, mar i aire, sobre
temes d'enginyeria i topografia (1915-1919), (SC-AA-5, Carpeta
1).
12 - Correspondència entre Josep
de Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i el
Ministeri de Guerra, per raó dels treballs de topografia relacionats amb la
formació del mapa geogràfic de Catalunya (1915-1920), (SC-AA-5,
Carpeta
1).
13 - Correspondència entre Josep
de Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i els
estaments militars, en motiu de la petició de permisos per escometre els
treballs de camp necessaris per a la formació del mapa geogràfic de
Catalunya (1918-1919), (SC-AA-5, Carpeta
1).
14 - Correspondència entre Josep
de Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i el
governador militar de la província de Girona, relacionada amb els
treballs de camp per a la formació del mapa geogràfic de Catalunya
(1918-1919), (SC-AA-5, Carpeta
1).
15 - Correspondència entre Josep
de Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i altres
personalitats, per motiu de la celebració del Congreso Nacional de
Ingeniería, organitzat per l'Instituto de Ingenieros Civiles. En aquest
congrés el Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya fa una exposició
(1918-1919), (SC-AA-5, Carpeta 1).
Dates extremes

1914 - 1920

Nom Sèrie

03.02.02. Correspondència de gestió del projecte
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Descripció

16 - Correspondència entre Josep de Rivera, director del Servei del
Mapa Geogràfic de Catalunya i Antonio Revenga, enginyer de l'Instituto
Geográfico y Estadístico del Ministerio de Instrucción Pública, per raó
dels treballs relacionats amb la formació del Mapa Geogràfic de
Catalunya (1915-1920), (SC-AA-5, Carpeta
5).
17 - Correspondència entre Josep
de Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i la
Diputació Provincial de Barcelona i la Mancomunitat de Catalunya, sobre
temes relacionats amb la gestió del Servei (1915-1920), (SC-AA-6,
Carpeta
1).
18 - Correspondència entre Josep
de Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i Basilio
Beamonte, enginyer en cap de Vía y Obras de la Compañía M.Z.A., en
relació al lliurament d'uns perfils logitudinals de la xarxa catalana de la
M.Z.A., destinats a la formació del Mapa Geogràfic de Catalunya
(24.01.1916-25.01.1916), (SC-AA-3, Carpeta
8).
19 - Correspondència entre Josep
de Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i
diversos corresponsals (José María Torroja, Josep Puig i Cadafalch i
Alexandre Galí, secretari del Consell de Pedagogia), relacionada amb
els treballs d'estereofotogeometria a les zones de Montseny i Montserrat
(1916-1917), (SC-AA-3, Carpeta
10).
20 - Correspondència entre Josep
de Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i José
María Prats, topògraf, per raó dels treballs de topografia relacionats
amb la formació del Mapa Geogràfic de Catalunya (1916-1919), (SC-AA5, Carpeta
4).
21 - Correspondència entre Josep
de Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i Miguel
Brugués, topògraf, per raó dels treballs de topografia relacionats amb la
formació del Mapa Geogràfic de Catalunya (1917-1918), (SC-AA-5,
Carpeta
4).
22 - Correspondència entre Josep
de Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i José
Alia, topògraf de l'Instituto Geográfico y Estadístico, per raó dels treballs
de topografia relacionats amb la formació del Mapa Geogràfic de
Catalunya (1918-1919), (SC-AA-5, Carpeta
4).
23 - Correspondència entre Josep
de Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i Rodolfo
Navarro Bobadilla, topògraf de l'Instituto Geográfico y Estadístico, per
raó dels treballs de topografia relacionats amb la formació del Mapa
Geogràfic de Catalunya (1918-1919), (SC-AA-5, Carpeta
4).
24 - Correspondència entre Josep
de Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i Rafael
Rodríguez, topògraf de l'Instituto Geográfico y Estadístico, per raó dels
treballs de topografia relacionats amb la formació del Mapa Geogràfic de
Catalunya (1918), (SC-AA-5, Carpeta
4).
25 - Correspondència entre Josep
de Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i
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Mariano Marín Mateos, topògraf de l'Instituto Geográfico y Estadístico,
per raó dels treballs de topografia relacionats amb la formació del Mapa
Geogràfic de Catalunya (1918-1919), (SC-AA-5, Carpeta
4).
26 - Correspondència entre Josep
de Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i Gabriel
Picanell, topògraf de l'Instituto Geográfico y Estadístico, per raó dels
treballs de topografia relacionats amb la formació del Mapa Geogràfic de
Catalunya (1918-1919), (SC-AA-5, Carpeta
4).
27 - Correspondència entre Josep
de Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i Pedro
Smith, topògraf de l'Instituto Geográfico y Estadístico, per raó dels
treballs de topografia relacionats amb la formació del Mapa Geogràfic de
Catalunya (1916-1919), (SC-AA-5, Carpeta
4).
28 - Relacions del Servei
Cartogràfic de Catalunya amb l'empresa Castañón y Compañía, amb
seu social a Madrid. Conté correspondència, informes i documents
comptables. Fa referència a la formació del mapa geogràfic de
Catalunya (1916-1920), (SC-AA-3, Carpeta
2).
29 - Correspondència entre Josep
de Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i
diversos tècnics de l'Instituto Geográfico y Estadístico, per raó dels
treballs de topografia relacionats amb la formació del mapa geogràfic de
Catalunya (1916-1919), (SC-AA-5, Carpeta
2).
30 - Correspondència entre Josep
de Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i el
servei de publicacions de la direcció general de l'Instituto Geográfico y
Estadístico, per raó de la formació del mapa geogràfic de Catalunya
(1916-1919), (SC-AA-5, Carpeta
2).
31 - Correspondència entre Josep
de Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i
diversos tècnics de l'Instituto Geográfico y Estadístico, per raó de la
formació del mapa geogràfic de Catalunya (1918-1919), (SC-AA-5,
Carpeta
2).
32 - Correspondència entre Josep
de Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i els
directors de l'Instituto Geográfico y Estadístico (marquès de Teverga i
Santos López Pelegrin, Josí de Elola), per raó de publicacions i de
cartografia relacionada amb la formació del mapa geogràfic de
Catalunya (1918-1919), (SC-AA-5, Carpeta
2).
33 - Correspondència entre Josep
de Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i Joaquin
de Línez, alcalde d'Alcanar, en relació a la sol·licitud i lliurament d'uns
plànols destinats a la formació del mapa geogràfic de Catalunya
(06.07.1917-09.07.1917), (SC-AA-3, Carpeta
8).
34 - Correspondència entre Josep
de Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i Joan
Ventosa i Calvell, diputat a corts del parlament espanyol, en relació al
suport polític per a la formació del mapa geogràfic de Catalunya (19171919), (SC-AA-3, Carpeta
6).
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35 - Correspondència entre Josep
de Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i Marian
Faura i Sans, religiós, en relació als treballs de formació del mapa
geogràfic de Catalunya de la zona de les Guilleries (1917-1919), (SC-AA3, Carpeta
6).
36 - Correspondència entre Josep
de Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i
diversos corresponsals (diputats a les corts espanyoles, Institut Agrícola
Català, president de la Diputació de Barcelona, Societat de Geografia
Comercial de Barcelona), amb l'objectiu d'intensificar la col·laboaració i
el treball amb l'Instituto Geográfico y Estadístico (1917-1920), (SC-AA-3,
Carpeta
9).
37 - Correspondència entre Josep
de Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i Josep
Maria Pericàs, arquitecte i Basilio Quintana San Martín, per raó dels
treballs topogràfics que es porten a terme per a la formació del mapa
geogràfic de Catalunya (22.10.1918-07.11.1918), (SC-AA-3, Carpeta
6).
38 - Correspondència entre Josep
de Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i Antonio
Castañeira, per aconseguir contractar un fotògraf francès, anomenat
Roisin, amb l'objectiu de fotografiar els fulls del mapa geogràfic de
Catalunya (21.10.1918-05.11.1918), (SC-AA-3, Carpeta
10).
39 - Correspondència entre Josep
de Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i Joaquin
Garcia Bellido, cartògraf, en relació a obtenir una reproducció del mapa
de Valseca (23.10.1918-16.12.1918), (SC-AA-3, Carpeta
10).
40 - Correspondència entre Josep
de Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i Miguel
Barnal, topògraf de l'Instituto Geográfico y Estadístico, en relació a la
formació del mapa geogràfic de Catalunya( 1918-1919), (SC-AA-3,
Carpeta
7).
41 - Correspondència entre Josep
de Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i
Francisco Bellosillo, enginyer, en relació als treballs per a la formació del
mapa geogràfic de Catalunya (1918-1919), (SC-AA-3, Carpeta
10).
42 - Expedient que conté
correspondència, escrits, informes i documentació comptable pertanyent
als treballs dels topògrafs i geògrafs Rossend Costa i Ramon Gussinyer,
encarregats pel Servei Cartogràfic de la Mancomunitat de Catalunya, per
a la formació del mapa geogràfic de Catalunya (1918-1919), (SC-AA-3,
Carpeta
4).
43 - Correspondència entre Josep
de Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i Agustí
de Palau de Romà, topògraf, en relació als treballs de topografia
realitzats a Caldes de Malavella, Sant Jaume dels Domenys, l'Arbós,
Vilafranca del Penedès, etc., destinats a la formació del mapa geogràfic
de Catalunya (1918-1919), (SC-AA-3, Carpeta
9).
44 - Correspondència entre Josep
de Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i Ramon
Gussinyer, topògaf i enginyer, en relació als treballs de topografia que es
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porten a terme a la zona de Banyoles, Caldes de Malvella, Hostalric i
Sant Feliu de Guíxols, destinats a la formació del mapa geogràfic de
Catalunya. (1918-1919), (SC-AA-4, Carpeta
3).
45 - Correspondència entre Josep
de Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i la
Mancomunitat de Catalunya, per assumptes relacionats amb la gestió
del Servei del Mapa... (1918-1919), (SC-AA-6, Carpeta
2).
46 - Correspondència entre Josep
de Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i el
president de la Mancomunitat de Catalunya, en relació a l'augment de
pressupost del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya (1918-1919),
(SC-AA-6, Carpeta 4).
Dates extremes

1915 - 1920

Nom Sèrie

03.02.02. Correspondència de gestió del projecte
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47 - Correspondència entre Josep de Rivera, director del Servei del
Mapa Geogràfic de Catalunya i Antoni Ferrer, enginyer i topògraf, en
relació als treballs per a la formació del mapa geogràfic de Catalunya.
Conté correspondència, informes, i documents comptables (1918-1920),
(SC-AA-4, Carpeta
2).
48 - Correspondència entre Josep
de Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i Tomàs
Tejero, en relació als treballs topogràfics a Sant Feliu de Guíxols,
destinats a la formació del mapa geogràfic de Catalunya (12.05.191906.08.1919), (SC-AA-3, Carpeta
8).
49 - Correspondència entre Josep
de Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i Ferran
Paladella, enginyer i topògraf, en relació als treballs de formació del
mapa geogràfic de Catalunya (17.02.1919), (SC-AA-3, Carpeta
8).
50 - Correspondència entre Josep
de Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i Angel
Ferrin i Enrique Lirón Antoni Ferrer, en relació als treballs que tenen
encarregats per el servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i el
pagament de les feines consignades a càrrec de l'Institut d'Estudis
Catalans (1919-1920), (SC-AA-3, Carpeta
8).
51 - Correspondència entre la
direcció del Canal d'Aragó i Catalunya i el Servei Cartogràfic de la
Mancomunitat de Catalunya, per a l'aixecament i prestació de plànols
topogràfics del sobredit canal, destinats a la formació del mapa
geogràfic de Catalunya (1919-1920), (SC-AA-3, Carpeta
1).
52 - Correspondència entre Josep
de Rivera, director del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya i el
president de la Man comunitat de Catalunya, en relació a la provisió de
fons econòmics destinats al Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya
(1919-1920), (SC-AA-6, Carpeta
3).
53 - Expedient relatiu als treballs
topogràfics i geogràfics realitzats per Mateu Sust i Pagès a la zona del
Montseny i Llagostera, destinats a la formació del mapa geogràfic de
Catalunya. Conté correspondència amb el Servei Cartogràfic de
Catalunya i altres destinataris, informes i documentació comptable (19191921), (SC-AA-3, Carpeta
3).
54 - Correspondència del Servei del
Mapa Geogràfic de Catalunya amb Manuel Chevalier-Tremant, geògraf
encarregat dels treballs topogràfics a Andorrra i el Pirineu, destinats a la
formació del mapa geogràfic de Catalunya (1919-1931), (SC-AA2).
55 - Correspondència entre Manuel
Ferrer de Franganillo, director del Servei del Mapa Geogràfic de
Catalunya i diversos corresponsals francesos en relació als treballs
topogràfics que es porten a terme a França i informació bibliogràfica
cartogràfica (1920-1921), (SC-AA-7, Carpeta
2).
56 - Correspondència entre Manuel
Ferrer de Franganillo, director del Servei del Mapa Geogràfic de
Catalunya i Manuel Acebal, tècnic de l'Instituto Geográfico y Estadístico,
en relació a la prestació de mapes i dades tècniques per a la formació
Pàgina 20 de 84

del mapa geogràfic de Catalunya (1920-1923), (SC-AA-4, Carpeta
4).
57 - Correspondència entre Manuel
Ferrer de Franganillo, director del Servei del Mapa Geogràfic de
Catalunya i Mariano Martín, tècnic de l'Instituto Geográfico y Estadístico,
en relació a l'enviament de mapes i dades tècniques (1920-1924), (SCAA-7, Carpeta 3).
Dates extremes

1918 - 1931

Nom Sèrie

03.02.02. Correspondència de gestió del projecte
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Descripció

1 - Comptes realitzats per la Diputació de Barcelona i l'Institut d'Estudis
Catalans en relació a la distribució dels fons econòmics procedents dels
materials de preparació del mapa geogràfic de Catalunya, que porta a
terme el Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya (31.12.1915), (SC-AA4, Carpeta
4).
2 - Comptes de l'any 1916
realitzats per l'Institut d'Estudis Catalans destinats al Servei del Mapa
Geogràfic de la Diputació de Barcelona. Conté documents justificatius i
comptables, i la distribució dels fons econòmics dels materials de
preparació del mapa geogràfic de Catalunya (31.03.1917), (SC-AA-4,
Carpeta
4).
3 - Comptes de l'any 1917
realitzats per l'Institut d'Estudis Catalans en relació al Servei del Mapa
Geogràfic de la Diputació de Barcelona. Conté documents justificatius i
comptables, i la distribució dels fons econòmics dels materials de
preparació del mapa geogràfic de Catalunya (24.01.1918), (SC-AA-4,
Carpeta
4).
4 - Pressupost proforma per a la
finalització definitiva i publicació del mapa corogràfic de Catalunya a
escala 1:100.000, en 43 fulls (11.09.1919), (SC-AA-4, Carpeta
4).
5 - Comptes de l'any 1918 i primer
trimestre de 1919, realitzats per l'Institut d'Estudis Catalans en relació al
Servei del Mapa Geogràfic (31.03.19), (SC-AA-4, Carpeta
4).
6 - Comptes de l'any econòmic
1920-1921 realitzats per l'Institut d'Estudis Catalans en relació al Servei
del Mapa Geogràfic (31.03.1921), (SC-AA-4, Carpeta
4).
7 - Informe econòmic del Servei del
Mapa Geogràfic de Catalunya. (28.04.1921), (SC-AA-4, Carpeta
4).
8 - Relació de les operacions
d'ingressos i de pagaments fetes per la comptadoria de l'Institut
d'Estudis Catalans durant l'any econòmic 1921-1922, per compte del
Mapa Geogràfic (31.03.1922), (SC-AA-4, Carpeta
4).
9 - Relació de les operacions
d'ingressos i de pagaments fetes per la comptadoria de l'Institut
d'Estudis Catalans durant l'any econòmic 1922-1923, per compte del del
Mapa Geogràfic (31.03.1923), (SC-AA-4, Carpeta
4).
10 - Informe econòmic de Servei del
Mapa Geogràfic de Catalunya (04.1923), (SC-AA-4, Carpeta
4).
11 - Relació de les operacions
d'ingressos i de pagaments fetes per la comptadoria de l'Institut
d'Estudis Catalans durant l'any econòmic 1923-1924, per compte del
Mapa Geogràfic (30.06.1924), (SC-AA-4, Carpeta
4).
12 - Informe econòmic de Servei
del Mapa Geogràfic de Catalunya (23.08.1924), (SC-AA-4, Carpeta
4).
13.- Informe sobre el pressupost
del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya de l'exercici 1924-1925
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(05.04.1925), (SC-AA-4, Carpeta 4).
Dates extremes

1915 -1925

Nom Sèrie

03.02.03. Administració econòmica del projecte

UI

16

Descripció

1 - Requeriments d'informació geogràfica i topogràfica del Servei del
Mapa Geogràfic de Catalunya, dirigits als municipis de la província de
Barcelona, per a la confecció del mapa geogràfic de Catalunya. Caps de
partit judicial: B-7 Mataró, B-8 Sabadell, B-9 Sant Feliu de Llobregat, B10 Terrassa, B-11 Vic, B-12 Vilafranca del Penedès (1915), (SC-AA8).
2 - Requeriments d'informació
geogràfica i topogràfica del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya,
dirigits als municipis de la província de Barcelona, per a la confecció del
mapa geogràfic de Catalunya. Caps de partit judicial: B-1 Arenys de Mar,
B-2 Barcelona, B-3 Berga, B-4 Granolleres, B-5 Igualada, B-6 Manresa
(1915), (SC-AA8).
3 - Requeriments d'informació
geogràfica i topogràfica del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya,
dirigits als municipis de la província de Lleida, per a la confecció del
mapa geogràfic de Catalunya. Caps de partit judicial: Ll-1 Balaguer, Ll-2
Borges, Ll-3 Cervera, Ll-4 Lleida, Ll-5 Seu d'Urgell, Ll-6 Solsona, Ll-7
Sort, Ll-8 Tremp, Ll-9 Viella (1915), (SC-AA8).
4 - Requeriments d'informació
geogràfica i topogràfica del Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya,
dirigits als municipis de la província de Tarragona, per a la confecció del
mapa geogràfic de Catalunya. Caps de partit judicial: T-1 Falset, T-2
Gandesa, T-3, Montblanc, T-4 Reus, T-5 Tarragona, T-6 Tortosa, T-7
Valls, T-8 Vendrell (1915), (SC-AA-8).

Dates extremes

1915

Nom Sèrie

03.02.04. Requeriments d'informació cartogràfica
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5 - Requeriments d'informació geogràfica i topogràfica del Servei del
Mapa Geogràfic de Catalunya, dirigits als municipis de la província de
Girona, per a la confecció del mapa geogràfic de Catalunya. Caps de
partit judicial: G-1 La Bisbal, G-2 Figueres, G-3 Girona, G-4 Olot, G-5
Puigcerdà, G-6 Santa Coloma de Farners (1915), (SC-AA8).
6 - Quadern recopilador de dades
d'informació geogràfica i topogràfica del Servei del Mapa Geogràfic de
Catalunya, de les províncies de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona
(1915), (SC-AA-8).

Dates extremes

1915

Nom Sèrie

03.02.04. Requeriments d'informació cartogràfica
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1 - Lligalls de vèrtexs de triangulació geodèsica dels fulls de Llagostera
(Santa Seclina i Cadiretes) ([1910-1911]), (SC-TG1).
2 - Lligalls de vèrtexs de
triangulació geodèsica de segon ordre de Girona ([1920]), (SC-TG3).
3 - Lligalls de vèrtexs de
triangulació geodèsica de segon ordre de Catalunya ([1920]), (SC-TG1).
4 - Lligalls de vèrtexs de
triangulació geodèsica de segon ordre de la província de Lleida (1920),
(SC-TG1).
5 - Lligalls de vèrtexs de
triangulació geodèsica dels fulls de Bossost, Ísil, Noarre i Tírvia (1923),
(SC-TG1).
6 - Lligalls de vèrtexs de
triangulació geodèsica dels fulls de Benasc i Esterri d'Àneu (1923), (SCTG1).
7 - Lligalls de vèrtexs de
triangulació geodèsica dels fulls de Benabarre i Sort (1923), (SC-TG1).
8 - Lligalls de vèrtexs de
triangulació geodèsica dels fulls de la Seu d'Urgell i Bellver de Cerdanya
([1923]), (SC-TG1).
9 - Lligalls de vèrtexs de
triangulació geodèsica dels fulls de Puigcerdà i Ripoll (1923), (SC-TG1).
10 - Lligalls de vèrtexs de
triangulació geodèsica dels fulls de Maçanet, Olot, Agullana i Portbou
(1923), (SC-TG-1).

Dates extremes

1910 - 1923

Nom Sèrie

03.02.05.01. Lligalls de ressenyes de vèrtexs geodèsics
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11 - Lligalls de vèrtexs de triangulació geodèsica dels fulls d'Àreu,
Benavarre, Tremp, ([1923]), (SC-TG1).
12 - Lligalls de vèrtexs de
triangulació geodèsica dels fulls de Gòsol, Figueres, Roses (1923), (SCTG1).
13 - Lligalls de vèrtexs de
triangulació geodèsica dels fulls de Benabarre i Isona ([1923]), (SC-TG1).
14 - Lligalls de vèrtexs de
triangulació geodèsica dels fulls de Balaguer i Sant Llorenç de Morunys
([1923]), (SC-TG1).
15 - Lligalls de vèrtexs de
triangulació geodèsica dels fulls de Berga i Manlleu ([1923]), (SC-TG2).
16 - Lligalls de vèrtexs de
triangulació geodèsica dels fulls de Verges i Peralta ([1923]), (SC-TG2).
17 - Lligalls de vèrtexs de
triangulació geodèsica dels fulls de Montzó i Os de Balaguer ([1923]),
(SC-TG2).
18 - Lligalls de vèrtexs de
triangulació geodèsica dels fulls d'Artesa de Segre i Ponts ([1923]), (SCTG2).
19 - Lligalls de vèrtexs de
triangulació geodèsica dels fulls de Cardona i Puigreig ([1923]), (SC-TG2).
20 - Lligalls de vèrtexs de
triangulació geodèsica dels fulls de Santa Coloma de Farners, Girona i
Sant Feliu de Guíxols ([1923]), (SC-TG2).
21 - Lligalls de vèrtexs de
triangulació geodèsica dels fulls de Sarinyena i Bellver de Cerdanya
([1923]), (SC-TG2).
22 - Lligalls de vèrtexs de
triangulació geodèsica dels fulls de Balaguer ([1923]), (SC-TG2).
23 - Lligalls de vèrtexs de
triangulació geodèsica dels fulls de Calaf i Guissona ([1923]), (SC-TG2).
24 - Lligalls de vèrtexs de
triangulació geodèsica dels fulls de Manresa i Lleida (1922), (SC-TG-2).

Dates extremes

1922 - 1923

Nom Sèrie

03.02.05.01. Lligalls de ressenyes de vèrtexs geodèsics
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25 - Lligalls de vèrtexs de triangulació geodèsica dels fulls de Penyalba i
Fraga ([1923]), (SC-TG2).
26 - Lligalls de vèrtexs de
triangulació geodèsica dels fulls de Cervera i Sabadell ([1923]), (SC-TG2).
27 - Lligalls de vèrtexs de
triangulació geodèsica dels fulls de Mataró i Sant Feliu de Llobregat
([1923]), (SC-TG2).
28 - Lligalls de vèrtexs de
triangulació geodèsica dels fulls de Calella de Mar ([1923]), (SC-TG2).
29 - Lligalls de vèrtexs de
triangulació geodèsica dels fulls de Bujaraloz i Mequinensa ([1923]), (SCTG3).
30 - Lligalls de vèrtexs de
triangulació geodèsica dels fulls de Maials i Abella ([1923]), (SC-TG3).
31 - Lligalls de vèrtexs de
triangulació geodèsica dels fulls de Sant Feliu de Llobregat ([1923]), (SCTG3).
32 - Lligalls de vèrtexs de
triangulació geodèsica dels fulls de Casp i Fabara ([1923]), (SC-TG3).
33 - Lligalls de vèrtexs de
triangulació geodèsica dels fulls d'Ascó, Cornudella i Reus (1918), (SCTG3).
34 - Lligalls de vèrtexs de
triangulació geodèsica dels fulls d'El Vendrell (1918), (SC-TG3).
35 - Lligalls de vèrtexs de
triangulació geodèsica dels fulls de Gandesa i Mora d'Ebre (1918), (SCTG3).
36 - Lligalls de vèrtexs de
triangulació geodèsica dels fulls de Beseit, Castellseràs, Horta de Sant
Joan ([1923]), (SC-TG3).
37 - Lligalls de vèrtexs de
triangulació geodèsica dels fulls de Penyaroja i Tortosa ([1923]), (SC-TG3).
38 - Lligalls de vèrtexs de
triangulació geodèsica dels fulls d'Alcanar i Morella ([1923]), (SC-TG-3).

Dates extremes

1918 - 1923

Nom Sèrie

03.02.05.01. Lligalls de ressenyes de vèrtexs geodèsics
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1 - Quaderns de triangulació geodèsica de la província de Tarragona
(1914), (ST-TG11).
2 - Fulls de triangulació geodèsica i
ressenyes de vèrtexs de l'Instituto Geográfico y Estadístico. Partits
judicials de la província de Girona: d'Olot, Figueres, Santa Coloma de
Franers, Arenys de Mar, Granollers Mataró (10.04.1917), (SC-TG9).
3 - Plecs de fulls amb càlculs de
coordenades geogràfiques, vèrtexs, azimuts i costats. Fulls 420 i 448
(província de Barcelona); full 42 (Ascó, Fabara, Casp); full 448 i 420
(Cornudella de Montsant, Reus, província de Tarragona) (1917-1918),
(SC-TG8).
4 - Plecs de fulls amb càlculs de
coordenades geogràfiques, vèrtexs, azimuts i costats de Penyaroja,
Beseit, Tortosa, Morella, Ulldecona, Alcanar i Castellseràs (1918), (SCTG8).
5 - Plecs de fulls amb càlculs de
coordenades geogràfiques, vèrtexs, azimuts i costats de Sarinyena,
Bellver, mapa de Catalunya, Guissona i Calaf (1918/1922), (SC-TG7).
6 - Plecs de fulls amb càlculs de
coordenades geogràfiques, vèrtexs, azimuts i costats de Calella, Calaf,
Mataró, Barcelona i província de Barcelona (1918/1922), (SC-TG9).
7 - Plec de fulls amb càlculs de
coordenades dels vèrtexs del Vendrell adoptant "La Fuente" com a
centre dels eixos (1918),
(S/S).
8 - Plecs de fulls amb càlculs de
coordenades geogràfiques, vèrtexs, azimuts i costats de Banyoles,
Verges, Montzó i província de Lleida (1918/1923), (SC-TG7).
9 - Plecs de fulls amb càlculs de
coordenades geogràfiques, vèrtexs, azimuts i costats de Manlleu,
província de Lleida, Esterri d'Àneu, Bossost, Ísil i Benasc (1918), (SCTG-8).

Dates extremes

1914 - 1922

Nom Sèrie

03.02.05.02. Plecs de fulls de càlcul de coordenades i triangulació
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10 - Plec de fulls amb càlculs de coordenades geogràfiques, vèrtexs,
azimuts i costats. Resum dels fulls 253 i 291 (1919), (SC-TG7).
11 - Plecs de fulls amb càlculs de
coordenades geogràfiques, vèrtexs, azimuts i costats de Maçanet, Olot,
Agullana, Horta (Barcelona), Portbou, i resum de la província de Lleida
(1919/1928), (SC-TG8).
12 - Plecs de fulls amb càlculs de
coordenades geogràfiques, vèrtexs, azimuts i costats de Manresa,
Puigreig, Balaguer, Artesa de Segre i Ponts (1922), (SC-TG7).
13 - Plecs de fulls amb càlculs de
coordenades geogràfiques rectangulars format per l'Instituto Geográfico
y Estadístico: Tortosa, Sant Carles de la Ràpita, Mas de Barberans,
Santa Bàrbara, Freginals, Godall, La Galera, Masdenverge, Alcanar,
Ulldecona. ([1922-1923]), (SC-TG9).
14 - Plecs de fulls de triangulació i
ressenyes destinats al mapa geogràfic de Catalunya dels municipis del
partit judicial d'El Vendrell ([1922-1923]), (SC-TG5).
15 - Plecs de fulls de triangulació i
ressenyes destinats al mapa geogràfic de Catalunya dels municipis del
partit judicial de Tortosa ([1922-1923]), (SC-TG5).
16 - Plec de fulls de triangulació i
ressenyes destinats al mapa geogràfic de Catalunya dels municipis del
partit judicial de Tarragona ([1922-1923]), (SC-TG5).
17 - Plecs de fulls amb càlculs de
coordenades geogràfiques, vèrtexs, azimuts i costats de Cardona, Santa
Coloma de Farners, Peralta d'Alcolea, Girona, Palafrugell, Sant Feliu de
Guíxols (1922-1923), (SC-TG7).
18 - Plecs de fulls amb càlculs de
coordenades geogràfiques, vèrtexs, azimuts i costats de Reus, Mora
d'Ebre, Gandesa, Alcanyís, Maials, Bujaraloz, Mequinensa i resum de
les províncies de Tarragona i Lleida ([1922-1923]), (SC-TG8).
19 - Plecs de fulls de triangulació i
ressenyes de vèrtexs de municipis del partit judicial de Falset, destinats
al mapa geogràfic de Catalunya ([1922-1923]), (SC-TG5).
20 - Plecs de fulls de triangulació i
ressenyes de vèrtexs de municipis del partit judicial de Tarragona,
destinats al mapa geogràfic de Catalunya ([1922-1923]), (SC-TG5).
21 - Plecs de fulls de triangulació i
ressenyes de vèrtexs de municipis del partit judicial de Borges Blanques,
destinats al mapa geogràfic de Catalunya ([1922-1923]), (SC-TG5).
22 - Plecs de fulls de triangulació i
ressenyes de vèrtexs de municipis del partit judicial de Lleida, destinats
al mapa geogràfic de Catalunya ([1922-1923]), (SC-TG-5).

Dates extremes

1919 - 1928

Nom Sèrie

03.02.05.02. Plecs de fulls de càlcul de coordenades i triangulació
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23 - Plecs de fulls de triangulació i ressenyes de vèrtexs delmunicipis de
la província de Castelló, destinats al mapa geogràfic de Catalunya
([1922-1923]), (SC-TG5).
24 - Plecs de fulls de triangulació i
ressenyes de vèrtexs de municipis del partit judicial de Vilanova i la
Geltrú, destinats al mapa geogràfic de Catalunya ([1922-1923]), (SC-TG5).
25 - Plecs de fulls de triangulació i
ressenyes de vèrtexs de municipis del partit judicial de Vilafranca del
Penedès, destinats al mapa geogràfic de Catalunya ([1922-1923]), (SCTG5).
26 - Plecs de fulls de triangulació i
ressenyes de vèrtexs de municipis del partit judicial de Terrassa,
destinats al mapa geogràfic de Catalunya ([1922-1923]), (SC-TG5).
27 - Plec de fulls de triangulació i
ressenyes de vèrtexs de municipis del partit judicial de Vic, corresponent
a Manlleu i Roda de Ter, destinats al mapa geogràfic de Catalunya
([1922-1923]), (SC-TG5).
28 - Plecs de fulls de triangulació i
ressenyes de vèrtexs de municipis del partit judicial de Sant Feliu de
Llobregat, destinats al mapa geogràfic de Catalunya ([1922-1923]), (SCTG5).
29 - Plecs de fulls de triangulació i
ressenyes de vèrtexs de municipis del partit judicial de Sabadell,
destinats al mapa geogràfic de Catalunya ([1922-1923]), (SC-TG5).
30 - Plecs de fulls de triangulació i
ressenyes de vèrtexs dels municipis del partit judicial de Manresa,
destinats al mapa geogràfic de Catalunya ([1922-1923]), (SC-TG5).
31 - Plecs de fulls de triangulació i
ressenyes de vèrtexs dels municipis del partit judicial de Mataró,
destinats al mapa geogràfic de Catalunya ([1922-1923]), (SC-TG5).
32 - Plecs de fulls de triangulació i
ressenyes de vèrtexs de municipis del partit judicial d'Igualada, destinats
al mapa geogràfic de Catalunya ([1922-1923]), (SC-TG5).
33 - Plecs de fulls de triangulació i
ressenyes de vèrtexs de municipis del partit judicial d'Arenys de Mar,
destinats al mapa geogràfic de Catalunya ([1922-1923]), (SC-TG5).
34 - Plecs de fulls de triangulació i
ressenyes de vèrtexs de municipis del partit judicial de Barcelona,
destinats al mapa geogràfic de Catalunya ([1922-1923]), (SC-TG5).
35 - Plecs de fulls de triangulació i
ressenyes de vèrtexs de municipis del partit judicial de Granollers,
destinats al mapa geogràfic de Catalunya ([1922-1923]), (SC-TG- 5).

Dates extremes

[1922 - 1923]

Nom Sèrie

03.02.05.02. Plecs de fulls de càlcul de coordenades i triangulació
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36 - Plecs de fulls de coordenades geogràfiques dels vèrtexs, azimuts i
costats de Penyalba, Molló, Ripoll, Àreu i Tremp (1922/1928), (SC-TG7).
37 - Plecs de fulls de coordenades
geogràfiques dels vèrtexs, azimuts i costats de Gòsol, Oliana, Figueres,
Roses, Barcelona, Isona (1923/1928), (SC-TG7).
38 - Plecs de fulls de coordenades
geogràfiques dels vèrtexs, azimuts i costats de Noane, Tírvia, Bissaurri,
Bellver de Cerdanya i Puigcerdà (1923/1928), (SC-TG8).
39 - Fulls de triangulació geodèsica
de segon ordre de la província de Tarragona corresponents al mapa
geogràfic de Catalunya: coordenades geogràfiques, azimuts i costats
(1918), (SC-TG11).
40 - Fulls de triangulació geodèsica
de segon ordre de la província de Castelló i terme de Vinaròs,
corresponents al mapa geogràfic de Catalunya: coordenades
geogràfiques, azimuts i costats ([1918]), (SC-TG11).
41 - Fulls de triangulació geodèsica,
coordenades geogràfiques, azimuts i costats per el mapa geogràfic de
Catalunya. Conté croquis i plànols de triangulació de diverses localitats
de Catalunya ([1918]), (SC-TG11).
42 - Fulls de triangulació geodèsica
de primer ordre del mapa militar ([1918]), (SC-TG11).
43 - Plec de fulls amb càlculs de
coordenades rectangulars dels vèrtexs geodèsics compresos en el
segon ordre del full 8 de Puigcerdà ([1918]), (SC-TG-11).

Dates extremes

1918 - 1928

Nom Sèrie

03.02.05.02. Plecs de fulls de càlcul de coordenades i triangulació
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1 - Esborrany de càlculs de dades topogràfiques de Gandesa ([1918]),
(SC-TG11).
2 - Planimetria del municipis del
partit judicial de Tortosa ([1918]), (SC-TG11).
3 - Càlculs de vèrtexs geodèsics de
Ginestar, Copons, Veciana, Prtas de Rei, Sant Martí Sesgaioles,
Calonge de Segarra, Pujalt, Pierola ([1918]),
(S/S).
4 - Càlculs de traçat per els fulls
que van de l'1 al 43 corresponents al mapa geogràfic de Catalunya
([1915]), (SC-TG11).
5 - Valors dels arcs de meridià i
paral·lel rectificats, procedents de municipis dels partits judicials de Sant
Feliu de Llobregat, Igualada i Vilafranca del Penedès ([1915-1918]), (SCTG11).
6 - Càlcul en dimensions naturals
de les coordenades rectangulars dels punts d'encreuament dels
meridians i paral·lels, destinat a la formació del mapa corogràfic de
Catalunya ([1915-1918]), (SC-TG11).
7 - Plec amb càlculs dels vèrtexs
geodèsics dels fulls de Ribagorça d'Ebre ([1915-1918]), (SC-TG11).
8 - Càlculs de situació dels vèrtexs
topogràfics referits als vèrtexs geodèsics del full 41 del mapa geogràfic
de Catalunya ([1915-1918]), (SC-TG11).
9 - Càlculs de coordenades
geogràfiques dels vèrtexs geodèsics del full 11 de Portbou ([19151918]), (SC-TG-11).

Dates extremes

[1915 - 1918]

Nom Sèrie

03.02.05.03. Càlculs de vèrtexs i coordenades i altres projectes
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10 - Càlcul de vèrtexs geodèsics dels fulls del mapa geogràfic
corresponents a: 3 Viella, 4 Esterri d'Àneu, 5 Andorra, 6 Serradell, 9
Ribes, 10 Figueres, 11 Portbou, 12 Tremp, 14 Berga, 15 Ripoll, 16 Olot,
17 Torroella de Montgrí ([1915-1918]), (SC-TG11).
11 - Càlcul de vèrtexs geodèsics
dels fulls del mapa geogràfic de Catalunya corresponents a: 18
Almacelles, 19 Balaguer, 20 Solsona, 21 Cardona, 22 Vic, 23 Girona, 24
Palafrugell, 25 Aitona, 26 [---], 27 Cervera, 28 Manresa ([1915-1918]),
(SC-TG12).
12 - Càlcul de vèrtexs geodèsics
dels fulls del mapa geogràfic de Catalunya corresponents a: 29
Sabadell, 30 Calella, 31 Seròs, 32 Granadella, 33 Valls, 34 (municipis de
les comarques de l'Alt Penedès, Baix Llobregat, Anoia i Garraf) ([19151918]), (SC-TG12).
13 - Càlcul dels vèrtexs geodèsics
dels fulls del mapa geogràfic de Catalunya corresponents a: 35
Barcelona, 36 Gandesa, 37 Falset, 38 Tarragona, 39 [---], 40 Tortosa,
Roquetes, Horta de Sant Joan, Benifallet, Alfara de Carles, etc. ([19151918]), (SC-TG12).
14 - Càlcul dels vèrtexs geodèsics
dels fulls del mapa geogràfic de Catalunya corresponents a: 41 Tortosa,
42-43 Tarragona, Castellló i Terol, 255 La Pobla de Lillet, 292 Sant
Llorenç de Morunys i full general de la província de Barcelona ([19151918]), (SC-TG12).
15 - Esborranys dels càlculs de
coordenades geogràfiques, vèrtexs, azimuts i llargades dels costats dels
termes d'Albocàsser, Tirig, Comissió hidrogràfica de la marina, Cunit,
Pisol, Fitot, Pujals, Vilanova i la Geltrú, Faro, Cubelles ([1915-1918]),
(SC-TG-10).

Dates extremes

[1915 - 1918]

Nom Sèrie

03.02.05.03. Càlculs de vèrtexs i coordenades i altres projectes
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16 - Esborranys dels càlculs de coordenades geogràfiques, vèrtexs,
azimuts i llargades dels costats dels termes de Benifallet, Resquera,
Amposta, Tarragona, La Font, Sant Vicenç de Calders, Puigreig,
Albocàsser, Tirig, Paüls, Alfara de Carles ([1915-1918]), (SC-TG10).
17 - Esborranys dels càlculs de
coordenades geogràfiques, vèrtexs, azimuts i llargades dels costats dels
termes d'Aldover, Xerta, La Sènia, Perelló, Ametlla de Mar, Roquetes
([1915-1918]), (SC-TG10).
18 - Esborranys dels càlculs de
coordenades geogràfiques, vèrtexs, azimuts i llargades dels costats dels
termes de Girona, partit judicial d'Arenys de Mar, Osca i província de
Barcelona ([1915-1918]), (SC-TG10).
19 - Esborranys dels càlculs de
coordenades geogràfiques, vèrtexs, azimuts i llargades dels costats
realitzats per enginyers militars i l'Instituto Geográfico y Estadístico de la
zona de Llagostera ([1915-1918](, (SC-TG10).
20 - Esborranys de càlculs de
coordenades geogràfiques, vèrtexs, azimuts i llargades de costats d'El
Vendrell, Arbós i altres de procedència diversa ([1915-1918]), (SC-TG10).
21 - Esborranys de càlculs de
coordenades geogràfiques, vèrtexs, azimuts i llargades de costats per el
mapa corogràfic de Catalunya ([1915-1918]), (SC-TG10).
22 - Esborranys de càlculs de
coordenades geogràfiques, vèrtexs, azimuts i llargades de costats de
Romagosa, Puig de les Cols, Cadiretes, Romanyà i la zona de
Llagostera ([1915-1918]), (SC-TG10).
23 - Càlculs poligonals de
coordenades i azimuts per els treballs de camp topogràfics del terme de
Calafell i rodalia (1918),
(S/S).
24 - Plecs de ressenyes de vèrtexs
per el mapa de Catalunya de les províncies de Girona, Osca, Lleida
([1915-1918]), (SC-TG11).
25 - Càlculs de cubicació d'obres i
quadre de preus d'un projecte constructiu a Castellet i la Gornal (1914),
(SCP13).
26 - Dades topogràfiques dels
termes municipals del Bruc, Orpí, Carme, Mura, Jorba, Olesa de
Montserrat, etc. (S/D [1919]), (SCP14).
27 - Càlculs de triangulació
geodèsica a Montserrat, Castellevell i el Vilar, Monistrol (S/D [1919]),
(SCP13).
28 - Formació dels plànols
topogràfics de Castellet i La Gornal. Conté càlculs diversos, croquis i
notes (1916), (SCP15).
29 - Càlculs de vèrtexs de la
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triangulació geodèsica del full 24 corresponent a municipis de les
comarques gironines, destinats a la formació del mapa geogràfic de
Catalunya. Conté càlculs i croquis (S/D [1915-1919]). (SCP-12).
Dates extremes

1914 - [1919]

Nom Sèrie

03.02.05.03. Càlculs de vèrtexs i coordenades i altres projectes

UI

25

Descripció

1 - Llibretes de camp amb dades taquimètriques per a la formació del
mapa geogràfic de Catalunya del terme municipals de Menàrguens i
rodalies (1919), (SC-LC2).
2 - Llibretes de camp amb dades
taquimètriques per a la formació del mapa geogràfic de Catalunya dels
termes municipals de Menàrguens i rodalia, Torrelameo i Vilanova de la
Barca (1919), (SC-LC-2).

Dates extremes

1919

Nom Sèrie

03.02.05.04. Llibretes de camp amb dades taquimètriques

UI

26

Descripció

3 - Llibretes de camp amb dades taquimètriques per a la formació del
mapa geogràfic de Catalunya dels termes municipals d'El Montmell,
Bellprats, Querol, Aiguaviva, Marmellà (1918), (SC-LC2).
4 - Llibretes de camp amb dades
taquimètriques per a la formació del mapa geogràfic de Catalunya dels
terme municipal d'El Montmell (1919), (SC-LC2).
5 - Llibretes de camp amb dades
taquimètriques per a la formació del mapa geogràfic de Catalunya dels
termes municipals de Santa Oliva, La Bisbal del Penedès, Sant Jaume
dels Domenys (1919), (SC-LC2).
6 - Llibretes de camp amb dades
taquimètriques per a la formació del mapa geogràfic de Catalunya del
terme municipal de Sant Jaume dels Domenys (1919), (SC-LC2).
7 - Llibretes de camp amb dades
taquimètriques per a la formació del mapa geogràfic de Catalunya del
terme municipal de Sils (1919), (SC-LC-2, SC-LC-3).

Dates extremes

1918 - 1919

Nom Sèrie

03.02.05.04. Llibretes de camp amb dades taquimètriques
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UI

27

Descripció

8 - Llibretes de camp amb dades taquimètriques per a la formació del
mapa geogràfic de Catalunya dels termes municipals de Banyeres del
Penedès i l'Arbós (1919), (SC-LC3).
9 - Llibretes de camp amb dades
taquimètriques per a la formació del mapa geogràfic de Catalunya dels
termes municipals de Sant Vicenç de Calders, El Vendrell i Albinyana
(1918), (SC-LC3).
10 - Llibretes de camp amb dades
taquimètriques per a la formació del mapa geogràfic de Catalunya del
terme municipal d'[Aiguaviva] (1919), (SC-LC3).
11 - Llibretes de camp amb dades
taquimètriques per a la formació del mapa geogràfic de Catalunya del
terme municipal de Vidreres i rodalies (1919), (SC-LC3).
12 - Llibretes de camp amb dades
taquimètriques per a la formació del mapa geogràfic de Catalunya dels
termes municipals de Costa, Vidreres i rodalies (1919), (SC-LC3).
13 - Llibretes de camp amb dades
taquimètriques per a la formació del mapa geogràfic de Catalunya dels
termes municipals de Costa, Vidreres, Alòs i la Bisbal d'Empordà (1919),
(SC-LC-3).

Dates extremes

1919

Nom Sèrie

03.02.05.04. Llibretes de camp amb dades taquimètriques

UI

27

Descripció

1 - Croquis del mapa geogràfic de Catalunya. Fulls: 166 Sant Esteve de
Palautorder, 167 Gavà, 168 Viladecans, 171 Matar (S/D [1915-1919]),
(SC-TG4).
2 - Croquis del mapa geogràfic de
Catalunya. Fulls: 228 Sant Celoni, 227 San Joan de Vilassar, 220 Sant
Antoni de Torrelles, 225 Sant Climent de Llobregat, 217 Santa Eugènia
de Berga, 218 Vilalleons, 219, Santa Maria de Palautordera, 216 Dosrius
(S/D [1915-1919]), (SC-TG4).
3 - Croquis del mapa geogràfic de
Catalunya. Fulls: 197 Masnou, 196 Sentmenat, 195 Castellar del Vallès,
194 Llinars, 193 Terrassa, 172 Sant Pere de Ribes, 160 Sant Boi de
Llobregat, 161 Sant Vicenç dels Horts, 165 Pobla de Claramunt (S/D
[1915-1919]), (SC-TG-4).

Dates extremes

[1915 - 1919]

Nom Sèrie

03.02.06. Fulls del mapa geogràfic de Catalunya
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UI

28

Descripció

4 - Croquis del mapa geogràfic de Catalunya. Fulls: 215 Gualba, 213
Alfar, 214 Tordera, 212 Canyamars, 211 Martorell, 184 Caldes de
Montbui, 185 Cardedeu, 173 Fontrubí, 186 Sant Joan Despí, 187 Molins
de Rei (S/D [1915-1919]), (SC-TG4).
5 - Croquis del mapa geogràfic de
Catalunya. Fulls: 175 Olzinelles i Vilardell, 176 Vilafranca del Penedès,
180 Sant Vicenç de Llavaneres, 183 Centelles, 191 Tiana i Montgat, 204
Pineda, 161 Matadepera, 170 Sant Cugat del Vallès, 169 Cerdanyola,
153 Lleida (S/D [1915-1919]), (SC-TG4).
6 - Croquis del mapa geogràfic de
Catalunya. Fulls: 188 Sant Andreu de Llavaneres, 189 Cornellà de
Llobregat, 208 Sant Cebrià de Vallalta, 174 Sant Pol de Mar, 209 Sant
Cristòfol de Premià, 207 Malgrat i Palafolls, 206 Calella, 205 Campins,
203 Sant Just Desvern, 200 Arenys de Mar, 201 Sant Iscle de Vallalta,
199 Arenys de Munt, 198 Sarrià (Barcelona) (S/D [1915-1919]), (SC-TG4).
7 - Croquis del mapa geogràfic de
Catalunya. Fulls: 115 de Sabadell a Mollet; 117 d'Arenys de Mar a Sant
Celoni; 120 de Tarragona a Monistrol; 121 de Vilassar de Mar a
Argentona; 118-119-124 i 130 Ferrocarril nordest d'Espanya; 131 de
Barcelona a El Vendrell; 150 d'Olesa de Montserrat, en la carretera de
Madrid a França prop del pont de Magarola; 156 de Rubí a El Papiol, en
la carretera provincial de Martorell a Terrassa per Castellbisbal; 158 de
Vilafranca del Penedès a Sant Jaume dels Domenys; 159 de Folquers a
Jorba, en el tram primer i segon entre Calaf i Copons; 162 de Madrid a
França per Collbató, en la carretera d'Esparreguera a Manresa; 229
tram de carreteres des del torrent de Sebastià a Vilafranca del Penedès
(S/D [1915-1919]), (SC-TG4).
8 - Fulls del Mapa geogràfic de
Catalunya (S/D [1915-1919]), (SC-TG4).
9 - Dirección de Carreteras
Provinciales y Caminos Vecinales: plànol de la carretera povincial de
Montcada a Terrasa per Sabadell, 2 tram de Sabadell a Terrassa (1874),
(SC-TG4).
10 - Plànol del terme municipal d'El
Brull (1927), (SCP-14).

Dates extremes

1874 - 1927

Nom Sèrie

03.02.06. Fulls del mapa geogràfic de Catalunya
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UI

29

Descripció

1 - Relació trimestral d'entrada de cartografia per a la cartoteca de la
Diputació de Barcelona ([1970-1980]), (SCP6).
2 - Fulls de codificació de mapes de
la Secció de Càlcul del Servei de Cartografia de la Diputació de
Barcelona (1983), (SCP6).
3 - Relacions de plànols de la
cartoteca de la Diputació de Barcelona (1984), (SCP3).
4 - Catàleg de cartografia vial i
territorial urbana de la Diputació de Barcelona (1984), (SCP3).
5 - Inventari de cartografia i
fotografia aèria (08.11.1982), (SCP-3.

Dates extremes

[1970] - 1984

Nom Sèrie

03.03.01. Catàlegs i relacions de plànols de la cartoteca de la Diputació d

UI

30

Descripció

6 - Catàleg de restitucions vials I (1963-1972) i II (1980-1984). Conté
relacions de plànols i mapes (1985), (SCP3).
7 - Relacions de plànols de la
cartoteca de la Diputació de Barcelona, ordenats per municipis (S/D
[1985-1988]), (SCP3).
8 - Relació de cartografia de la
cartoteca de la Diputació de Barcelona (1986), (SCP3).
9 - Actes del XIVè Congrés de la
Societat Internacional de Fotogrametria celebrat l'any 1980 a Hamburg.
Tracten el tema dels arxius internacionals de fotogrametria (1980),
(SCP-3).

Dates extremes

1985 -1986

Nom Sèrie

03.03.01. Catàlegs i relacions de plànols de la cartoteca de la Diputació d

UI

30

Descripció

1 - Expedient del projecte de formació del plànol de la província de
Barcelona. Conté l'organització del projecte, formació de comissions,
sessions de treball amb condicions tècniques, informes, notes
informatives, memòries tècniques, recursos de la informació, etc. (19661980), (SCP-5).

Dates extremes

1966 - 1980

Nom Sèrie

03.03.02. Projectes del Servei Cartogràfic de la Diputació de Barcelona
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UI

31

Descripció

2 - Dades cartogràfiques de mapes de municipis de la província de
Barcelona del número 299 al 391 (S/D, [1966-1980], (SCP9).
3 - Dades cartogràfiques de mapes
de municipis de la província de Barcelona del número 546 al 558 (S/D,
[1966-1980], (SCP9).
4 - Dades cartogràfiques de mapes
de municipis de la província de Barcelona del número 1.100 al 1.191
(S/D, [1966-1980], (SCP9).
5 - Dades cartogràfiques de mapes
de municipis de la província de Barcelona del número 1.200 al 1.298
(S/D, [1966-1980], (SCP9).
6 - Dades cartogràfiques de mapes
de municipis de la província de Barcelona del número 1.300 al 1.357
(S/D, [1966-1980], (SCP9).
7 - Dades cartogràfiques de mapes
de municipis de la província de Barcelona del número 100 al 199 (S/D,
[1966-1980], (SCP9).
8 - Dades cartogràfiques de mapes
de municipis de la província de Barcelona del número 200 al 299 (S/D,
[1966-1980], (SCP9).
9 - Dades cartogràfiques de mapes
de municipis de la província de Barcelona del número 300 al 399 (S/D,
[1966-1980], (SCP9).
10 - Dades cartogràfiques de
mapes de municipis de la província de Barcelona del número 400 al 499
(S/D, [1966-1980], (SCP9).
11 - Dades cartogràfiques de
mapes de municipis de la província de Barcelona del número 500 al 599
(S/D, [1966-1980], (SCP9).
12 - Dades cartogràfiques de
mapes de municipis de la província de Barcelona del número 600 al 699
(S/D, [1966-1980], (SCP9).
13 - Dades cartogràfiques de
mapes de municipis de la província de Barcelona del número 700 al 799
(S/D, [1966-1980], (SCP-9).

Dates extremes

[1966 - 1980]

Nom Sèrie

03.03.02. Projectes del Servei Cartogràfic de la Diputació de Barcelona

UI

32

Descripció

14 - Projecte del plànol de la província de Barcelona. Conté Memòria
descriptiva, projecte de planimetria, plec de condicions generals del
projecte, pressupostos i plànols del projecte (1966-1969), (SCP-12).

Dates extremes

1966 - 1969

Nom Sèrie

03.03.02. Projectes del Servei Cartogràfic de la Diputació de Barcelona
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UI

32

Descripció

1 - Projecte de creació d'un gabinet provincial de fotogrametria. Conté
plecs de condicions, plànols i informació annexa (1969), (Cartoteca
d'ICC).
2 - Projecte d'adaptació del Servei
de Cartografia i Fotogrametria a la realització de cartografia numèrica
(03.1981), (S/S).

Dates extremes

1969 / 1981

Nom Sèrie

03.04. Cartografia i topografia de la oficina de cartografia de la Diputació
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UI

33

Descripció

1 - Abrera: Formació del plànol topogràfic d'Abrera. Conté plànol (1965),
(SCP13).
2 - Aiguafreda: Formació del mapa
topogràfic d'Aiguafreda. Conté medicions destinades a plans parcials del
municipi i plànols (1972), (SCP14).
3 - Almòster: Formació del plànol
topogràfic d'Almòster. Conté dos plànols (S/D [1960-1965]), (SCP14).
4 - Alpens: Formació del plànol
topogràfic d'Alpens. Conté fulls de càlcul de cotes i coordenades,
croquis i còpies de plànols (S/D [1950-1960]), (S/S
Ramoneda).
5 - Ametlla del Vallès, l': Formació
del plànol topogràfic de l'Ametlla del Vallès. Conté càlculs d'itineraris,
situacions de torres, croquis, fotografia aèria. Dos volums (S/D [19501960]), (S/S
Ramoneda).
6 - Arenys de Mar: Formació del
plànol topogràfic d'Arenys de Mar. Conté dades de planificació urbana
(1963), (SCP14).
7 - Arenys de Mar: Aixecament
topogràfic de la zona de Les Carolines d'Arenys de Mar. Conté càlculs
de cotes, croquis i plànol (1965), (SCP11).
8 - Badalona: Formació del plànol
topogràfic dels municipis del partit judicial de Badalona. Conté dades de
planificació urbana (1961), (SCP14).
9 - Badalona: Formació dels planòls
topogràfics de terrenys ubicats a Badalona. Conté càlculs de cotes,
croquis i plànols (1964), (SCP15).
10 - Badalona: Aixecament
topogràfic del carrer Indústria de Badalona. Conté càlculs de cotes i
croquis (S/D [19601965].
11 - Bagà: Aixecament topogràfic
de la Plaça Reial de Bagà. Conté croquis (S/D [1960-1965]), (SCP13).
12 - Balsareny: Formació del plànol
topogràfic de Balsareny. Conté càlculs de coordenades poligonals,
medició de façanes, reduccions de plànols, croquis (S/D [1950-1960]),
(S/S
Ramoneda).
13 - Barcelona: Aixecament
topogràfic dels terrenys ubicats a la zona de la Plaça Universitat de
Barcelona. Conté croquis diversos (1947-1953), (SCP15).
14- Barcelona: Aixecaments
topogràfics de diversos carrers i terrenys de Barcelona. Conté croquis i
mapes (1948-1958), (SCP13).
15 - Barcelona: Aixecament
topogràfic del sector del Polvorín, ubicat a la muntanya de Montjuïc de
Barcelona. Conté plànol (1951), (SCPPàgina 40 de 84

11).
16 - Barcelona: Aixecament
topogràfic a la zona de la Travessera de les Corts de Barcelona. Conté
plànols i croquis (1952), (SCP11).
17 - Barcelona: Aixecament
topogràfic de diversos carrers de la ciutat de Barcelona. Conté càlculs
topogràfics i croquis (1952), (SCP-13).
Dates extremes

1947 - 1972

Nom Sèrie

03.04.02. Projectes topogràfics i cartogràfics destinats a municipis i entita

UI

34

Descripció

18 - Barcelona: Formació del plànol topogràfic de la zona de la Diagonal
per a la futura urbanització i construcció de la Ciutat Universitària de
Barcelona i de la zona esportiva. Conté plànols, càlculs topogràfics,
croquis. Sis volums. (1952-1957), (SCP-12). Volum I, II, III, IV.

Dates extremes

1952 - 1957

Nom Sèrie

03.04.02. Projectes topogràfics i cartogràfics destinats a municipis i entita

UI

35

Descripció

18 - Barcelona: Formació del plànol topogràfic de la zona de la Diagonal
per a la futura urbanització i construcció de la Ciutat Universitària de
Barcelona i de la zona esportiva. Conté plànols, càlculs topogràfics i
croquis. Sis volums. (1952-1957), (SCP-12). Volum V,
VI.
19 - Barcelona: Aixecament
topogràfic de diversos carrers de la ciutat de Barcelona: Pujades, Concili
de Trento, Bofarull, Concepció Arenal, Manuel Arnús. Conté croquis
(1952-1957), (SCP11).
20 - Barcelona: Plànols diversos de
carrers i finques de la ciutat de Barcelona. Conté plànols. Tres volums
(1954-1955), (S/S
Ramoneda).
21 - Barcelona: Formació del
plànol topogràfic de la parcel·lació de finques ubicades a la carretera de
Vallvidera a Sarrià, carretera de les Aigües i rierol dels Arcs (1954-1956),
(SCP12).
22 - Barcelona: Aixecament de
plànols topogràfics de diversos carrers del Pla de Barcelona. Conté
càlculs taquimètrics i croquis. (1958), (SCP15).
23 - Barcelona: Aixecament
topogràfic per escometre càlculs de nivell entre els carrers Puigcerdà,
Veneçuela, Lisboa i passeig de la Vall d'Hebron de Barcelona. Conté
càlculs i croquis (1958), (SCP11).
24 - Barcelona: Aixecament
topogràfic del torrent Mariné, entre els carrers de Valldaura i Porrera de
Barcelona. Conté plànol (1960-1965), (SCP-11).

Dates extremes

1952 - 1965

Nom Sèrie

03.04.02. Projectes topogràfics i cartogràfics destinats a municipis i entita
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UI

36

Descripció

25 - Barcelona: Aixecament topogràfic a la zona de la Font d'en Fargues
a Barcelona. Conté croquis i plànols (1961), (SCP13).
26 - Barcelona: Aixecament
topogràfic del carrer de Sostres de Barcelona i unes parcel·les a
diversos carrers de la ciutat (1962), (SCP14).
27 - Barcelona: Aixecament
topogràfic de la Via Favència de Barcelona. Conté càlculs de cotes,
croquis i plànols (1963), (SCP11).
28 - Barcelona: Aixecament
topogràfic de la plaça Joaquim Pena de Barcelona. Conté càlculs de
nivell i plànol (1963), (SCP11).
29 - Barcelona: Aixecament
topogràfic d'un terreny situat al carrer de Les Camèlies de Barcelona.
Conté càlculs de cotes i plànol (1964), (SCP15).
30 - Barcelona: Aixecament
topogràfic d'un terreny previst per construir els menjadors de la Ciutat
Universitària de Barcelona. Conté topogràfics i plànol (1964), (SCP13).
31 - Barcelona: Aixecament
topogràfic de la illa formada per els carrers Alguer, Murtra, Feijoo i dels
Santuaris de Barcelona. Conté plànol (1964), (SCP11).
32 - Barcelona: Aixecament
topogràfic dels carrers Entença i Aragó de Barcelona. Conté càlculs de
nivell, croquis i un gràfic de fotografies aèries de la ciutat de Barcelona
(1964), (SCP11).
33 - Barcelona: Aixecament
topogràfic de la zona de Montbau a Barcelona. Conté càlculs de cotes,
croquis i plànols (1965), (SCP13).
34 - Barcelona: Aixecament
topogràfic del carrer de la Murtra de Barcelona. Conté plànols i càlculs
topogràfics (1966), (SCP14).
35 - Barcelona: Aixecament
topogràfic per a la prolongació del carrer Vilardell de Barcelona. Conté
plànols (1966), (SCP13).
36 - Batllòria, La: Formació del
plànol topogràfic de La Batllòria. Conté càlculs de coordenades i croquis
de camp (S/D [1950-1960]), (S/S
Ramoneda).
37 - Begues: Aixecament
topogràfic d'una zona sense identificar del municipi de Begues. Conté
càlculs taquimètrics (1960), (SCP13).
38 - Berga: Formació del plànol
topogràfic dels municipis del partit judicial de Berga. Conté dades de
planificació urbana dels municipis (1963), (SCP14).
39 - Blanes: Formació del plànol
topogràfic de Blanes. Conté plànol (1958), (SCPPàgina 42 de 84

12).
40 - Borredà: Formació del plànol
topogràfic de Borredà. Conté càlculs de cotes i de coordenades, siutació
de façanes, reducció de plànols i croquis (S/S [1950-1960]), (S/S
Ramoneda).
41 - Cabanes, Les: Formació del
plànol topogràfic de Les Cabanes. Conté croquis de camp (S/D [19501960]), (S/S
Ramoneda).
42 - Caldes de Malavella: Pla
general del municipi de Caldes de Malavella. Conté plànol i ofici de
l'Ajuntament (1973), (SCP15).
43 - Cànoves: Formació del plànol
topogràfic de Cànoves. Conté fulls de càlcul de coordenades i cotes,
croquis de camp i plànols (1956-1959), (S/S
Ramoneda).
44 - Canyelles: Formació del
plànol topogràfic de Caneyelles. Conté croquis de camp (S/D [19501960]), (S/S
Ramoneda).
45 - Cardedeu: Formació del plànol
topogràfic de Cardedeu. Conté càlculs de cotes i coordenades
poligonals (S/D [1950-1960]),
(Ramoneda).
46 - Carme: Formació del plànol
topogràfic de Carme. Conté fulls de càlcul de coordenades i cotes,
croquis de camp i plànols. Dos Volums (S/D [1950-1960]), (Ramoneda).
Dates extremes

[1950] - 1966

Nom Sèrie

03.04.02. Projectes topogràfics i cartogràfics destinats a municipis i entita
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UI

37

Descripció

47 - Formació del plànol topogràfic de Castellar de n'Hug. Conté plànols
i croquis (S/D [1950-1960]),
(Ramoneda).
48 - Castelldefels: Aixecament del
plànol topogràfic de la urbanització Bellamar de Castelldefels. Conté
càlculs taquimètrics i plànol (1963), (SCP15).
49 - Castellolí: Formació del plànol
topogràfic de Castellolí. Conté càlculs de coordenades poligonals,
croquis, plànols i relació de treballs efectuats (1959), (S/S
Ramoneda).
50 - Castellvell i El Vilar:
Aixecaments topogràfics d'una zona urbanitzable a Castellvell i El Vilar
(S/D [1960-1965]), (SCP11).
51 - Centelles: Formació del plànol
topogràfic de Centelles. Conté croquis diversos (S/D [1950-1960]), (S/S
Ramoneda).
52 - Cerdanyola del Vallès:
Aixecament topogràfic d'un pla parcial a Cerdanyola del Vallès. Conté
càlcul de coordenades i croquis (S/D [1960-1965]), (SCP11).
53 - Cerdanyola del Vallès:
Aixecament de plànols topogràfics del Patronat de la Vivenda a
Cerdanyola del Vallès (1965), (S/S
Ramoneda).
54 - Cerdanyola del Vallès:
Aixecament del plànol topogràfic del Riu Sec a Cerdanyola del Vallès.
Conté càlculs de coordenades poligonals (S/D [1960-1965]), (SCP13).
55 - Cerdanyola del Vallès:
Aixecament topogràfic de la urbanització Les Fontetes a Cerdanyola del
Vallès. Conté plànols (1964), (SCP13).
56 - Cerdanyola del Vallès:
Formació del plànol topogràfic de Cerdanyola del Vallès. Conté càlculs
de cotes, coordenades poligonals i croquis (S/D [1950-1960]), (SCP15).
57 - Cerdanyola del Vallès:
Aixecament topogràfic parcel·lari del sector anomenat Canaletes a
Cerdanyola del Vallès. Conté càlculs de cotes i coordenades, croquis i
plànols (S/D [1960-1965]), (SCP11).
58 - Cervelló: Formació del plànol
topogràfic de Cervelló. Conté plànols de paper vegetal (S/D [19501960]), (S/S
Ramoneda).
59 - Collbató: Formació del plànol
topogràfic de Collbató. Conté plànols taquimètrics per a l'abastiment
d'aigua a la població (S/D [1950-1960]), (S/S
Ramoneda).
60 - Corbera de Llobregat:
Formació del plànol topogràfic de la zona de La Creu del municipi de
Corbera de Llobregat. Conté càlculs de cotes i coordenades, croquis i
plànols (1964), (SCP14).
61 - Corbera de Llobregat:
Formació del plànol topogràfic de la zona de la Vinya ubicada a Corbera
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de Llobregat. Conté càlcul de cotes i coordenades, croquis i un plànol
(1964), (SCP14).
62 - Corbera de Llobregat:
Formació del plànol topogràfic de Corbera de Llobregat. Conté plànol
(S/D [1960]), (SCP11).
63 - Cubelles: Formació del plànol
topogràfic de Cubelles. Conté fulls de càlcul de coordenades, cotes,
croquis i plànols en paper vegetal (1958/1965), (S/S Ramoneda).
Dates extremes

[1950] - 1965

Nom Sèrie

03.04.02. Projectes topogràfics i cartogràfics destinats a municipis i entita

UI

38

Descripció

64 - Esplugues de Llobregat: Aixecaments topogràfics de la urbanització
Ciutat Diagonal a Esplugues de Llobregat. Conté càlculs de cotes i
coordenades, croquis, plànols, informes i clixés (1958-1960), (SCP11).
65 - Esplugues de Llobregat:
Aixecaments topogràfics d'ordenació del sector La Plana a Esplugues de
Llobregat. Conté plànols i croquis (1960/1965), (SCP11).
66 - Figaró, El: Formació del plànol
topogràfic d'El Figaró. Conté una llibrta de camp amb dades
taquimètriques, fulls de càlcul topogràfics i croquis de camp (1959), (S/S
Ramoneda).
67 - Franqueses del Vallès, Les:
Aixecament topogràfic del terme municipal de Les Franqueses del
Vallès. Conté plànol (S/D [1950-1960]), (SCP11).
68 - Garriga, La: Aixecament
topogràfic per el projecte de pla parcial del sector sudoest de La Garriga.
Conté plànol i ordenances del projecte. Tres volums (S/D [1960-1970]),
(SCP11).
69 - Garriga, La: Formació del
mapa topogràfic de La Garriga. Conté càlculs de triangulació, reduccions
d'escala, càlculs d'itineraris i de cotes, croquis i plànols. Tres volums
(1960), (S/S Ramoneda).

Dates extremes

[1950 - 1970]

Nom Sèrie

03.04.02. Projectes topogràfics i cartogràfics destinats a municipis i entita
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70 - Gelida: Formació del plànol topogràfic de Gelida. Conté plànols
(1966), (SCP15).
71 - Granollers: Aixecament
topogràfic d'una zona urbanitzable de Granollers. Conté plànol (1957),
(SCP11).
72 - Granollers: Pla general
d'ordenació urbana de la ciutat de Granollers. Conté plànol (1966), (SCP11).
73 - Guardiola de Berga: Formació
del plànol topogràfic de Guardiola de Berga. Conté càlculs de
coordenades i croquis de camp (S/D [1950-1960]), (S/S
Ramoneda).
74 - Gurb: Formació del plànol
topogràfic de Gurb (zona de les escoles). Conté una llibreta de camp
amb dades taquimètiriques (S/D [1950-1960]), (S/S
Ramoneda).
75 - Hospitalet de Llobregat, l':
Plànol de les instal·lacions dels ferrocarrils catalans situades al carrer
Independència de l'Hospitalet de Llobregat. Conté plànol i croquis
(1963), (SCP14).
76 - Hospitalet de Llobregat, l':
Aixecament topogràfic d'un tram de la Gran Via de l'Hospitalet de
Llobregat. Conté càlculs de nivell (S/D [1950-1959]), (SCP13).
77 - Hospitalet de Llobregat, l':
Formació del plànol topogràfic de l'Hospitalet de Llobregat. Conté dades
de planificació urbana dels municipis del partit judicial (S/D [1963]),
(SCP14).
78 - Igualada: Formació del plànol
topogràfic dels municipis del partit judicial d'Igualada. Conté dades de
planificació urbana dels municipis del partit judicial (1961), (SCP14).
79 - Llavorsí: Aixecament topogràfic
de la variant de la carretera de Llavorsí. Conté relació d'expropiacions i
plànols topogràfics (S/D [1960-1965]), (SCP14).
80 - Lloret de Mar: Formació del
plànol topogràfic de Lloret de Mar. Conté càlculs de perfils longitudinals,
coordenades poligonals, cubicació de terres, etc (1964), (SCP15).
81 - Manresa: Formació del plànol
topogràfic del partit judicial de Manresa. Conté dades de planificació
urbana dels municipis del partit judicial (1961), (SCP14).
82 - Manresa: Aixecament
topogràfic de la sèquia de Manresa. Conté plànols generals, perfil
longitudinal, nivells (1953), (SCP13).
83 - Martorell: Formació del plànol
topogràfic de Martorell. Conté càlculs taquimètrics, croquis i plànols
(1965), (SCP15).
84 - Masquefa: Formació del plànol
topogràfic de Masquefa. Conté càlculs de corrdenades poligonals,
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croquis i plànol (1964), (SCP15).
85 - Molins de Rei: Actualització
topogràfica del plànol 1:5.000 de l'autopista del tram de Molins de Rei
(S/D [1970-1973], (SCP14).
86 - Monistrol de Montserrat:
Formació del plànol topogràfic de Monistrol de Montserrat. Conté càlculs
de coordenades poligonals, croquis, plànols i relació de treballs realitzats
(1960), (S/S Ramoneda).
Dates extremes

[1950 - 1973]

Nom Sèrie

03.04.02. Projectes topogràfics i cartogràfics destinats a municipis i entita
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Descripció

87 - Montcada i Reixac: Aixecament topogràfic de la zona de captació
d'aigua de Montcada i Reixac. Conté plànol i càlculs de nivell (1957),
(SCP11).
88 - Montgat: Formació del plànol
topogràfic de Montgat. Conté càlculs taquimètrics, croquis i plànols
(1946/1964), (SCP15).
89 - Montmàneu: Formació del
plànol topogràfic de Montmàneu. Conté llibreta de camp amb càlculs
taquimètrics, croquis i fulls solts de càlculs (1964), (S/S
Ramoneda).
90 - Montserrat (zona de
Montserrat): Formació del plànol topogràfic de Montserrat. Conté fulls de
càlculs topogràfics, croquis i plànols (S/D [1950-1960]), (S/S
Ramoneda).
91 - Mura: Projecte de reparació
de la passarel·la de la riera de Nespres del municipi de Mura, per raó de
les inundacions del 25 de setembre de 1962. Conté projecte de
rehabilitació dels danys, càlculs i plànols dels arranjaments (1962-1965),
(S/S
Ramoneda).
92 - Pallejà: Formació del plànol
topogràfic de Pallejà. Conté càlculs, documents administratius,
memòries tècniques i plànols. Quatre volums (1959-1960), (SCP-11).
Volum I, II, III.

Dates extremes

1946 - 1965

Nom Sèrie

03.04.02. Projectes topogràfics i cartogràfics destinats a municipis i entita
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92 - Pallejà: Formació del plànol topogràfic de Pallejà. Conté càlculs,
documents administratius, memòries tècniques i plànols. Quatre volums
(1959-1960), (SCP-11). Volum
IV.
93 - Palma de Cervelló, La:
Formació del plànol topogràfic de La Palma de Cervelló. Conté càlculs
de coordenades poligonals i croquis (S/D [1950-1960]), (S/S
Ramoneda).
94 - Papiol, El: Projecte de
pavimentació del carrer de Barcelona d'El Papiol. Conté memòria,
pressupost i annex amb plànols (1965), (SCP11).
95 - Papiol, El: Projecte de pla
parcial de la zona esportiva i rodalia d'El Papiol. Conté memòria i els
annexos amb plànols (1966), (SCP11).
96 - Papiol, El: Projecte de piscina
municipal per el municipi d'El Papiol. Conté memòria, plec de condicions
i annex amb plànols (1963), (SCP11).
97 - Papiol, El: Projecte de
pavimentació de diversos carrers d'El Papiol [G-A]. Conté memòria,
pressupost i annex amb plànols (1963), (SCP11).
98 - Papiol, El: Projecte de
pavimentació dels carrers Llibertat, Migdia, Major, General Mola i
passatge Unió. Conté memòria del projecte, pressupost i annex amb
plànols (1963), (SCP11).
99 - Papiol, El: Pla parcial
d'ordenació urbana de la zona situada a sota de la carretera de l'estació
al nucli urbà d'El Papiol. Conté memòria i plànols (1965-1966), (SCP11).
100 - Papiol, El: Projecte
d'enllumenat de la carretera d'El Papiol. Conté memòria i plànol (19701971), (SCP11).
101 - Papiol, El: Projecte de
pavimentació dels carrers d'Àngel Guimerà, Verdaguer, Maragall i Dos
de Maig d'El Papiol. Conté memòria, pressupost i annex amb plànols
(1963), (SCP11).
102 - Papiol, El: Projectes
d'enllumenat, obertura i emplaçament de carrers i zones urbanitzades.
Conté memòries dels projectes (1962-1972), (SCP13).
103 - Piera: Aixecament topogràfic
del sector de la Riera de Ca n'Agulla de Piera. Conté plànol (1964),
(SCP11).
104 - Piera: Aixecaments
topogràfics per a l'encreuament de carreteres de Piera i la línia de
ferrocarril d'Igualada a Martorell a l'alçada de Piera. Conté càlculs de
coordenades poligonals i plànol (1964), (SCP11).
105 - Pobla de Claramunt, La:
Formació del plànol topogràfic de la Pobla de Claramunt. Conté càlculs i
croquis ((S/D [1960-1965]). (S/S Ramoneda).
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106 - Prats de Rei: Formació del plànol topogràfic de Prats de Rei.
Conté càlculs de coordenades poligonals, croquis, llibretes de croquis i
relació de treballs realitzats (1959), (S/S
Ramoneda).
107 - Puigdalba: Formació del
plànol topogràfic de Puigdalba. Conté aixecaments de croquis (S/D
[1960-1965]), (S/S
Ramoneda).
108 - Puigreig: Formació del
plànol topogràfic de Puigreig. Conté fulls de càlcul de cotes i
coordenades i croquis (S/D [1950-1960]), (S/S
Ramoneda).
109 - Rubí: Formació del plànol
topogràfic del sector de Can Jardí de Rubí. Conté croquis i plànols (19631964), (SCP11).
110 - Rubí: Aixecament topogràfic
de la mina d'aigua potable anomenada Mina de Corbera de Rubí. Conté
croquis i plànols (1963), (SCP13).
111 - Rupit: Formació del plànol
topogràfic de Rupit. Conté croquis i plànols (1958), (S/S
Ramoneda).
112 - Sabadell: Formació del plànol
geogràfic del partit judicial de Sabadell. Conté dades de planificació
urbana dels municipis agregats (1961), (SCP14).
113 - Sabadell: Formació del plànol
topogràfic de Sabadell. Conté correspondència, permisos, informes,
croquis sobre diversos aixecaments topogràfics i un plànol dels terrenys
proposats per a l'Obra Sindical del Hogar (1955-1959), (S/S
Ramoneda).
114 - Saldes: Formació del plànol
topogràfic de Saldes. Conté dades del perfil longitudinal de Saldes a
Aspa i croquis de camp (S/D [1950-1960]), (S/S
Ramoneda).
115 - Sant Adrià de Besòs:
Aixecament topogràfic i cubicació de terres en el riu Besòs a Sant Adrià
de Besòs. Conté càlculs topogràfics i croquis (1968), (SCP11).
116 - Sant Adrià de Besòs:
Aixecament topogràfic i cubicació de terres en el Sot de les Vies a Sant
Adrià de Besòs. Conté càlculs topogràfics i croquis (1968), (SCP14).
117 - Sant Adrià de Besòs:
Aixecamet topogràfic per el polígon industrial del Besòs a Sant Adrià de
Besòs. Conté càlculs taquimètrics i croquis (S/D [1960-1965]), (SCP15).
118 - Sant Andreu de la Barca:
Plànol del pla parcial d'ordenació urbana del nucli urbà de Sant Andreu
de la Barca (1964), (SCP11).
119 - Sant Boi de Llobregat:
Aixecament topogràfic del projecte d'ordenació urbana del sector del
Fonollar a Sant Boi de Llobregat. Conté croquis (1963), (SCP11).
120 - Sant Boi de Llobregat:
Formació del plànol topogràfic de Sant Boi de Llobregat. Conté càlculs
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de cotes i coordenades, plànols i croquis (S/D [1960-1965]), (SCP-14).
Dates extremes

[1950] - 1968

Nom Sèrie

03.04.02. Projectes topogràfics i cartogràfics destinats a municipis i entita
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121 - Sant Celoni: Formació del plànol topogràfic de Sant Celoni, fulls de
l'1 al 29. Conté càlculs de coordenades, reduccions de plànols, croquis
de situació de façanes, plànols i croquis, fulls de treballs realitzats.
Quatre volums (1958-1960), (SCP14).
122 - Sant Climent de Llobregat:
Formació del plànol topogràfic del nucli urbà de Sant Climent de
Llobregat. Conté càlculs topogràfics, croquis i notes diverses (19591961), (S/S
Ramoneda).
123 - Sant Llorenç Savall:
Formació del plànol topogràfic de Sant Llorenç Savall. Conté càlculs de
coordenades poligonals i croquis (1961), (S/S
Ramoneda).
124 - Sant Martí de Riudeperes:
Formació del plànol topogràfic de Sant Martí de Riudeperes. Conté
càlculs de cotes i coordenades, itineraris, i croquis (S/D [1950-1960]),
(S/S
Ramoneda).
125 - Sant Feliu de Codines: Mapa de
Sant Miquel del Fai i zona de Sant Feliu de Codines i Castellterçol, editat
per Editorial Alpina (S/D [1960-1965]), SCP13).
126 - Sant Feliu de Llobregat:
Formació del plànol topogràfic dels municipis del partit judicial de Sant
Feliu de Llobregat. Conté dades de planificació urbana dels municipis
agregats (1959), (SCP14).
127 - Sant Feliu de Llobregat:
Formació del plànol topogràfic de Sant Feliu de Llobregat. Conté càlculs
topogràfics de nivells i cotes i croquis (1957-1962), (S/S Ramoneda).

Dates extremes

[1950 - 1965]

Nom Sèrie

03.04.02. Projectes topogràfics i cartogràfics destinats a municipis i entita
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128 - Sant Feliu de Llobregat: Formació del plànol topogràfic de Sant
Feliu de Llobregat. Conté càlculs taquimètrics, quadern de croquis i
plànol (1962-1967), (SCP15).
129 - Sant Hipòlit de Voltregà:
Formació del plànol topogràfic de Sant Hipòlit de Voltregà. Conté càlculs
de coordenades i itineraris, croquis (S/D [1960-1965], (S/S
Ramoneda).
130 - Sant Jaume dels Domenys:
Formació del plànol topogràfic de Sant Jaume dels Domenys. Conté un
plànol (S/D [1960-1963]), (SCP14).
131 - Sant Joan Despí: Aixecament
topogràfic d'un tram del torrent Negre a Sant Joan Despí. Conté plànols i
croquis (1964), (SCP11).
132 - Sant Just Desvern: Formació
del plànol topogràfic de Sant Just Desvern. Conté plànol i croquis (1964),
(SCP15).
133 - Sant Llorenç d'Hortons:
Formació del plànol topogràfic de Sant Llorenç d'Hortons. Conté
quaderns de camp amb càlculs taquimètrics i croquis (1963), (S/S
Ramoneda).
134 - Sant Pere Sallavinera:
Formació del plànol topogràfic de Sant Pere Sallavinera. Conté quadern
de croquis, full de càlcul de coordenades poligonals llibreta de camp
amb càlculs taquimètrics i relació de treballs realitzats (1960), (S/S
Ramoneda).
135 - Sant Pere de Torelló:
Formació del plànol topogràfic de Sant Pere de Torelló. Conté quadern
de croquis, full de càlcul de coordenades poligonals, llibreta de camp
amb càlculs taquimètrics, relació de treballs realitzats i croquis de la
xarxa de distribució d'aigua. Dos volums (1954), (S/S
Ramoneda).
136 - Santa Maria de Barberà:
Formació del plànol topogràfic de Barberà del Vallès. Conté càlculs de
coordenades, i itineraris, medició de façanes i relació de treballs
realitzats (S/D [1950-1960]), (S/S
Ramoneda).
137 - Santa Perpètua de Mogoda:
Formació del plànol topogràfic de Santa Perpètua de Mogoda. Conté
càlculs de coordenades poligonals, croquis, reduccions de plànols,
plànols i relació de treballs realitzats (1958-1959), (S/S
Ramoneda).
138 - Segur de Calafell:
Aixecaments topogràfics per a la peritació d'una zona urbanitzable a
Segur de Calafell. Conté informes i plànols (1965-1966), (SCP-11).

Dates extremes

[1950] - 1967

Nom Sèrie

03.04.02. Projectes topogràfics i cartogràfics destinats a municipis i entita
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139 - Seva: Formació del plànol topogràfic de Seva. Conté càlculs de
coordenades i croquis (S/D [1950-1960]), (S/S
Ramoneda).
140 Tavertet: Formació del plànol
topogràfic de Tavertet. Conté càlcul de coordenades, relació de treballs
realitzats i croquis (1959), (S/S
Ramoneda).
141 - Terrassa: Formació del
plànol topogràfic del polígon nord de Terrassa. Conté fulls de càlcul de
cotes i coordenades, croquis i plànols del nucli urbà del municipi (19491956), (S/S
Ramoneda).
142 - Terrassa: Aixecament
topogràfic del polígon industrial número 2 de Terrassa, anomenat de la
Carretera de Rubí. Conté càlculs taquimètrics, plànols dels terrenys i
documentació administrativa (1957-1964), (SCP15).
143 - Terrassa: Formació del plànol
parcel·lari de la ciutat de Terrassa. Conté plec de condicions, contracte,
informes, actes municipals (1962-1967), (SCP12).
144 - Terrassa: Formació del plànol
topogràfic del polígon de circumval·lació de Terrassa. Conté càlculs
taquimètrics, plànols i croquis ([1959]), (SCP11).
145 - Formació del plànol topogràfic
dels municipis del partit judicial de Terrassa. Conté dades de planificació
urbana dels municipis agregats (1961), (SCP14).
146 - Ullastrell: Formació del plànol
topogràfic d'Ullastrell. Conté càlculs de cotes i coordenades, croquis i
plànol de perfils longitudinals (1956), (S/S
Ramoneda).
147 - Vallirana: Aixecament
topogràfic d'uns terrenys a Vallirana. Conté croquis de camp (S/D [19601965]), (SCP11).
148 - Vic: Formació del plànol
topogràfic dels municipis del partit judicial de Vic. Conté dades de
planificació urbana dels municipis agregats (1963), (SCP14).
149 - Vilada: Formació del plànol
topogràfic de Vilada. Conté foto aèria i croquis de nivells (S/D [19501960])), (S/S
Ramoneda).
150 - Viladrau: Formació del plànol
topogràfic de la zona del sector de Campins a Viladrau. Conté un plànol
(1955), (SCP12).
151 - Vilanova del Camí: Formació
del plànol topogràfic de Vilanova del Camí. Conté un plànol (1964),
(SCP14).
152 - Vilafranca del Penedès:
Aixecament topogràfic de l'urbanització Casablanca a Vilafranca del
Penedès. Conté càlculs topogràfics, croquis i plànol (1966), (SCP13).
153 - Vilafranca del Penedès:
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Formació del plànol topogràfic dels municipis del partit judicial de
Vilafranca del Penedès. Conté dades de planificació urbana dels
municipis agregats (1962), (SCP14).
154 - Vilanova i la Geltrú: Formació
del plànol topogràfic dels municipis del partit judicial de Vilanova i la
Geltrú. Conté dades de planificació urbana del municipis agregats
(1963), (SCP14).
155 - Sabadell, Terrassa: Formació
del plànol topogràfic de Can Barba 197 i Can Barba 425 a Terrassa i
Sabadell. Conté plànols. (1959), (SCP-12).
Dates extremes

1949 - 1967

Nom Sèrie

03.04.02. Projectes topogràfics i cartogràfics destinats a municipis i entita
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156 - Gràfics d'ordenació de fotografies aèries de diversos municipis:
Sant Martí Sesgaioles, Vallbona, Santa Margarida de Montbui, Torre de
Claramunt, Veciana, Vilanova del Camí, Viver i Serrateix, Sant Martí de
Tous, Bellprat, Bagà, Calonge de Segarra, Castelladrall, Calaf, Castellar
del Riu, Collbató, Copons, Castellolí, Carme, Castell de l'Areny,
Gliscareny, Igualada, La Llacuna, Montmàneu, Montesquiu, Masies de
Sant Hipòlit de Voltregà, Oristà, La Pobla de Claramunt, La Pobla de
Lillet, Cercs (S/D [1969-1973]), (SCP14).
157 - Formació de plànols
topogràfics dels municipis de La Roca, Castellcir, Santa Agnès de
Malanyanes, Vilanova de la Roca i Parets (1955-1960), (S/S
Ramoneda).
158 - Dades taquimètriques dels
municipis de Canovelles, Santa Maria del Camí. Conté imatges d'una
zona boscosa, un plànol topogràfic de Sant Marçal al Montseny i
fotografies aèries de Vilanova i la Geltrú (S/D [1950-1960]), (S/S
Ramoneda).
159 - Aixecaments topogràfics de
nuclis urbans de diversos municipis: Sant Feliu de Llobregat, Sabadell,
Sant Vicenç de Llavaneres, Sant Andreu de Llavaneres, Vilassar, Orrius,
Masnou, Dosrius, Argentona, Cabrera de Mar, Alella, Mataró, Igualada,
Arenys de Mar, Castellterçol, Bagà, Sarrià, Granollers, Caldes de
Montbui, Llinars, Badalona, Santa Coloma de Gramantet, Capellades,
Berga, Terrassa, Sant Quirze de Besora, Sant Celoni, Arenys de Munt,
Sallent, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esparreguera,
Esplugues de Llobregat, Molins de Rei, Martorell, Prat de Llobregat,
Olesa de Montserrat, Vic, Torelló, Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní
d'Anoia, Vilanova i la Geltrú, Cubelles, Sitges, Manlleu, Sant Julià de
Vilatorta, Lloret, Canet, Sant Pol de Mar, Calella, Pineda, Malgrat,
Blanes. Conté croquis (S/D [1960-1965]), (SC-TG13).
160 - Aixecaments topogràfics de
diversos municipis: Puigcerdà, Sitges, Montcada i Reixac, Sant Feliu de
Lobregat, Malgrat, Viladecans, Igualada. Conté mémoria de la carretera
de Mntcada i Reixac a Puigcerdà i plànols de la resta (1955-1964), (S/S
Ramoneda)..
161 - Expedient del projecte
d'electrificació rural en règim de cooperació provincial per a exposar-lo a
la biblioteca central de [Barcelona]. Conté documentació del projecte
(1957), (S/S Ramoneda).

Dates extremes

[1950 - 1973]

Nom Sèrie
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162 - Aixecament topogràfic del grup escolar de Ca n'Oriach a Sabadell.
Conté memòria del projecte, resum de valoracions econòmiques, càlculs
de cubicacions de terra, plànols i croquis. Tres volums (1961), (SCP11).
163 - Aixecament topogràfic del
projecte de vivendes de l'Obra Sindical del Hogar a Barcelona. Conté
plànols (1954), (SCP14).
164 - Aixecaments topogràfics per
a les vivendes del Ministeri de l'Exèrcit. Conté plànol (1956), (SCP15).
165 - Projecte de vivendes per el
Govern Civil de Barcelona, situades al barri de Verdun de Barcelona.
Conté plànols i reproducció fotogràfica (1952), (SCP15).
166 - Projecte de construcció de
l'Escola d'Enginyers de Barcelona. Conté plànols de planta (1968), (SCP13).
167 - Informes, memòries i escrits
sobre el pla d'industiralització del territori (1958), (SCP11).
168 - Aixecament topogràfic del
mercat de Vallvidrera a Barcelona. Conté croquis (1947-1957), (SCP-11).

Dates extremes

1954 - 1968

Nom Sèrie
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1- Alcúdia: Aixecament topogràfic de la carretera d'Alcúdia a Deià. Conté
càlculs taquimètrics i plànols (1964), (SCP15).
2 - Andorra: Aixecament topogràfic
de l'Estany d'Engolasters a Andorra. Conté càlculs taquimètrics i perfils
longitudinals (1964), (SCP13).
3 - Arenys de Munt: Aixecament topogràfic
destinat a la finca del senyor Roger a Arenys de Munt. Conté càlculs de
cotes i coordenades i croquis (1965), (SCP14).
4 - Arenys de Munt: Aixecament
topogràfic per a la finca de Josep Fradera a Arenys de Munt. Conté
càlculs taquimètrics, croquis i plànols (1960-1965), (SCP15).
5 - Barcelona: Aixecament
topogràfic del refugi situat als carrers de Blasco de Garay, Murillo i
Cano. Conté càlculs taquimètrics i croquis (1939), (SCP12).
6 - Barcelona: Aixecament
topogràfic d'un magatzem al carrer Moragues de Barcelona. Conté
càlculs de cotes i plànols (1947), (SCP11).
7 - Barcelona: Aixecaments
topogràfics de diverses finques ubicades als carrers de Júpiter, Felip II,
Sant Antoni Maria Claret, Cardena, Vives i Tutó, Travessera de les
Corts, Passeig dels Til·lers, Bonaplata, Manuel Girona, Espronceda,
Meridiana de Barcelona. Conté càlculs topogràfics, croquis i plànols
(1948-1958), (SCP11).
8 - Barcelona: Aixecaments
topogràfics de diverses finques ubicades a carrers de Barcelona:
Maresme, Andrade, Puicerdà, Prim, Palència, Bofarull, Verneda, Concili
de Trento, Sant Adrià, Bori i Fontestà, Carretera de Sarrià, Sardenya,
Avinguda de Madrid, Carles III, Joan Güell, Diagonal, Bonshoms,
Escoles Pies, Biscaia, Montnegre, Capità Arenes, Maternitat (19501957), (SCP11).
9 - Barcelona: Aixecaments
topogràfics de les finques propietat del senyor Madurell a Barcelona.
Conté croquis i plànol (1953-1957), (S/S
Ramoneda).
10 - Aixecament topogràfic de la
fàbrica Torras Herrerías y Construcciones, S.A, a Sant Andreu i Poble
Nou, i de l'empresa Roig, SA, al passeig de la Verneda de Barcelona.
Conté càlculs topogràfics i plànols. Dos volums (1953-1960), (SCP-12).
Volum I,
II
11- Barcelona: Aixecament del
plànol topogràfic de les Llars Mundet a Horta (Barcelona). Conté càlculs
de coordenades, croquis i plànols dels pabellons. Dos volums (19541961), (S/S Ramoneda). Volum I.

Dates extremes

1953 - 1965

Nom Sèrie
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11- Barcelona: Aixecament del plànol topogràfic de les Llars Mundet al
barri d'Horta de Barcelona. Conté càlculs de coordenades, croquis i
plànols dels pabellons. Dos volums (1954-1961), (S/S Ramoneda).
Volum
II.
12 - Barcelona: Aixecament
topogràfic de la finca Villa Mercedes a Barcelona. Conté plànols (1955),
(SCP13).
13 - Barcelona: Aixecaments
topogràfics de diverses finques del senyor Olivé, a Barcelona. Conté
plànols i croquis (1955-1957), (S/S
Ramoneda).
14 - Barcelona: Plànol de la finca
de Josepa Margarida Rosselló-Wall, a Barcelona. Conté càlculs
taquimètrics, croquis i plànols (1956), (SCP13).
15 - Barcelona: Aixecament
topogràfic de la finca de Baltasar Fargas, a Barcelona. Conté plànols i
croquis (1956), (SCP13).
16 - Barcelona: Aixecaments
topogràfics de la casa de la Caritat i Llars Mundet, a Barcelona. Conté
llibretes de càlculs taquimètrics, croquis i plànols (1956-1959), (S/S
Ramoneda).
17 - Formació del plànol topogràfic
de la finca propietat de la família Vallet, situada en els carrers Marquès
del Duero i Conde del Asalto. Conté un projecte d'habitatges de renda
limitada i una finca de Frederic Vallet, situada al carrer Estadella. Dos
volums (1956-1961), (S/S
Ramoneda).
18 - Barcelona: Aixecament
topogràfic de diversos solars situats al carrer Felip II de Barcelona.
Conté croquis i plànols (1959), (SCP13).
19 - Barcelona: Plànol topogràfic
per a nivellar un solar al carrer Rio de Oro de Barcelona. Conté
plànols.(1959), (SCP-13).

Dates extremes

1954 - 1961

Nom Sèrie
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20 - Barcelona: Aixecaments topogràfics de carrers i finques de
Barcelona. Conté càlculs taquimètrics, croquis i plànols. Tres volums
(1959-1961), (SCP-13). Volums I, II, III.
III.
21 - Barcelona: Plànols parcel·laris
de diverses finques de l'empresa Fenix Urbanístico a Barcelona i Platja
d'Aro. Conté esborranys de càlculs, croquis i plànols (1959-1962), (S/S
Ramoneda).
22 - Barcelona: Aixecaments
topogràfics realitzats per els arquitectes Martorell-Bohigas a la ciutat de
Barcelona i Valldoreix. Conté plànols i croquis (1960-1962), (S/S
Ramoneda).
23 - Barcelona: Aixecament
topogràfic de la finca dels hereus d'Anna Bacardí Ribas a Barcelona.
Conté croquis i plànols (1961), (SCP13).
24 - Barcelona: Aixecaments
topogràfics de finques ubicades als carrers Felip II, Craywinckel,
Santander, Josep Estivill de Barcelona. Conté càlculs taquimètrics,
croquis i plànols. (1961-1962), (SCP14).
25 - Barcelona: Aixecaments
topogràfics de finques als carrers de Barcelona: Pomaret, Troquel, Sant
Andreu, Via Júlia, Formentera, Via Favència, Lisboa, Marquès de
Sentmentat, Nicaràgua, Garona, Pedro Alarcón de Barcelona (19611962), (SCP14).
26 - Barcelona: Aixecaments
topogràfics de diverses finques a Barcelona. Conté croquis i plànols
(1961-1963), (SCP-15).

Dates extremes

1959 1963

Nom Sèrie
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27 - Barcelona: Aixecaments topogràfics de diverses finques ubicades a
carrers i barris de Barcelona: Hondures, Almogàvers, Independència,
Felip II, Loreto, Garona, Sant Medir, Fluvià, Josep Estivill, Escoles Pies,
Sagrera, Vinyoles, Hospital Militar, passeig de la Vall d'Hebron, Pérez
Galdós, Estadella, Fontesrath, barri d'Horta, Tossa, barri de Sant
Andreu. Conté croquis i plànols (1961-1963), (SCP14).
28 - Barcelona: aixecaments
topogràfics de diverses finques de Barcelona pertanyents a Francesc
Vidal. Conté plànols i croquis (1961-1965), (S/S
Ramoneda).
29 - Barcelona: Aixecament
topogràfic del solar propietat del Cottolengo del pare Alegre. Conté
càlculs de cotes, croquis i plànols (1961/1967), (SCP14).
30 - Barcelona: Aixecament
topogràfic d'una finca situada en els carrers del Marquès de Mulhacen i
Caballeros. Conté plànol (1962), (SCP11).
31 - Barcelona: Aixecaments
topogràfics de diverses finques situades en els carrers Formentera,
Provença, Arquímedes, Bonaplata de Barcelona. Conté plànols i croquis
(1962), (SCP14).
32 - Barcelona: Aixecament
topogràfic d'una farmàcia al carrer de Sant Medir de Barcelona. Conté
un plànol (1962), (SCP14).
33 - Barcelona: Aixecament
topogràfic d'una finca situada al passeig de la Bonanova de Barcelona.
Conté plànol (1963), (SCP11).
34 - Barcelona: Estudi d'alineacions
per a la construcció d'un local cinematogràfic propietat de Pere Balañá.
Conté plànol (1963), (SCP11).
35 - Barcelona: Aixecament
topogràfic d'un solar ubicat a Sarrià (Barcelona). Conté càlculs de cotes
croquis i plànols (1963), (SCP11).
36 - Barcelona: Aixecament
topogràfic d'una finca situada entre els carrers de Santuaris i Feijoo de
Barcelona. Conté càlculs de cotes, croquis de camp i plànols (1963),
(SCP11).
37 - Barcelona: Aixecament
topogràfic d'un terreny situat al carrer Santander de Barcelona. Conté
càlculs de cotes i plànols (1963), (SCP11).
38 - Barcelona: Aixecaments
topogràfics de terrenys situats a la Verneda, a Barcelona. Conté càlculs
taquimètrics croquis i plànol (1963), (SCP15).
39 - Barcelona: Aixecament
topogràfic d'un solar situat al carrer Gironella de Barcelona. Conté
plànols (1963), (SCP11).
40 - Barcelona: Aixecament
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topogràfic d'un terreny situat al carrer Santander de Barcelona. Conté
plànols i croquis (1963), (SCP14).
41 - Barcelona: Aixecament
topogràfic d'un solar al barri de Pedralbes a Barcelona. Conté càlculs
topogràfics i plànol (1963), (SCP11).
42 - Barcelona: Aixecaments
topogràfics per a la demarcació d'una finca situada al carrer Joan d'Alòs
de Barcelona. Conté plànol i croquis (1963), (SCP15).
43 - Barcelona: Formació del plànol
topogràfic de la illa de cases de Barcelona on estan ubicats els
laboratoris Uriach. Conté càlculs taquimètrics, croquis i plànols (1964),
(SCP15).
44 - Barcelona: Aixecament
topogràfic d'una finca situada a Barcelona. Conté plànol i croquis (1964),
(SCP11).
45 - Barcelona: Aixecament
topogràfic d'uns solars al passeig de Borbó i el carrer de la Murtra de
Barcelona. Conté plànol i croquis (1964), (SCP11).
46 - Barcelona: Aixecament
topogràfic d'un solar propietat de Teresa Ros, destinat a la construcció
del Club de Tennis Laietà de Barcelona. Conté plànols i croquis (1964),
(SCP11).
47 - Barcelona: Aixecaments
topogràfics de dues finques en el passeig Torras i Bages de Barcelona.
Conté plànols i croquis (1964), (SCP13).
48 - Barcelona: Aixecament
topogràfic d'un torrent proper al Centre d'Espiritualitat del carrer
Bellesguard de de Barcelona. Conté plànols (1964), (SCP11).
49 - Barcelona: Aixecament
topogràfic de la finca número 98 de l'Avinguda de la Victòria de
Barcelona. Conté càlculs taquimètrics, informes i croquis. (1964), (SCP15).
Dates extremes

1961 1967

Nom Sèrie
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50 - Barcelona: Aixecament topogràfic d'una finca situada al turó del
Putget de Barcelona. Conté càlculs taquimètrics, croquis i plànols
(1964), (SCP15).
51 - Barcelona: Aixecament
topogràfic dels terrenys on estan ubicats els Laboratoris Uriach de
Barcelona. Conté plànols i croquis (1964-1965), (SCP11).
52 - Barcelona: Aixecament
topogràfic per a la parcel·lació destinada a l'empresa Silextia, prop del
riu Besòs a Barcelona. Conté càlculs topogràfics, croquis i plànols
(1965), (SCP11).
53 - Barcelona: Aixecament
topogràfic d'un solar situat a Barcelona. Conté plànols i croquis (1965),
(SCP13).
54 - Barcelona: Aixecament
topogràfic d'un solar situat al carrer Pau Alcover de Barcelona. Conté
plànols (1965), (SCP13).
55 - Barcelona: Aixecament de
plànols topogràfics de parcel·lació de la finca propietat de l'empresa
Urbanizaciones y Transportes, SA, de Barcelona. Conté càlculs
taquimètrics i plànols (1965), (SCP15).
56 - Aixecament topogràfic per a
l'ubicació del pavelló de serveis d'informació del Tour de France, a la
plaça Catalunya de Barcelona. Conté plànol i croquis (1965), (SCP11).
57 - Barcelona: Aixecament
topogràfic d'un terreny situada al carrer Palou de Barcelona. Conté
càlculs de nivell i plànols (1965), (SCP11).
58 - Barcelona: Plànol del local
ocupat per Drogueros de Sant Agustí, SA, al carrer Hospital, 40-44 de
Barcelona. Conté plànol i croquis (1965), (SCP11).
59 - Barcelona: Càlculs de mides
de l'estructura d'una nau industrial propietat de SAE Metrón. Conté un
plànol (1965), (SCP14).
60 - Barcelona: Aixecament
topogràfic del Restaurant Diagonal de Barcelona. Conté plànols i croquis
(1966), (SCP-11, SCP15).
61 - Barcelona: Projecte de
construcció d'una marquesina en una finca de Barcelona. Conté
memòria del projecte i documents oficials (1966), (SCP13).
62 - Barcelona: Plànols del
Restaurant La Font del Gat de Barcelona. Conté plànols (1966), (SCP13).
63 - Barcelona: Aixecament
topogràfic d'una finca situada a Barcelona, propietat de Salvador Jover.
Conté plànol (1966), (SCP13).
64 - Barcelona: Aixecament
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topogràfic d'un terreny als carrers Sant Quintí i Indústria de Barcelona.
Conté plànol i croquis (1966), (SCP11).
65 - Barcelona: Aixecament
topogràfic d'una finca situada a Barcelona. Conté plànol i croquis (1966),
(SCP11).
66 - Barcelona: Aixecament
topogràfic d'una finca propietat de la Província Tarraconense de la
Companyia de Jesús, ubicada a Barcelona. Conté plànol (1966), (SCP15).
67 - Barcelona: Plànols de façanes i
planta del Liceu Italià, ubicat al passatge Méndez Vigo de Barcelona.
Conté plànols (1966), (SCP11).
68 - Barcelona: Aixecament
topogràfic d'un solar situat al carrer Còrsega de Barcelona, propietat
d'Avel·lí Trinxet Pujol. Conté relació de treballs, plànols i croquis (1966),
(SCP13).
69 - Barcelona: Aixecament
topogràfic dels terrenys on s'ubica l'empresa Saenger, SA a Barcelona.
Conté plànols i croquis (1966), (SCP14).
70 - Barcelona: Aixecament
topogràfic de la finca Can Sitjà Xic, ubicada a Horta (Barcelona). Conté
càlculs de cotes i coordenades, croquis i plànols. (1967), (SCP14).
71 - Barcelona: Aixecament
topogràfic per a la construcció de la parròquia de Sant Joan Bosco de
Barcelona. Conté càlculs de cotes i coordenades, plànols i croquis
(1968), (SCP11).
72 - Plànol topogràfic dels terrenys
de l'Estació Receptora de la Roca a Barcelona (1970), (SCP-15).
Dates extremes

1964 -1970

Nom Sèrie
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73 - Barcelona: Plànols de càlculs per a les instal·lacions industrials de
les empreses Compañía de Fluido Eléctrico, SA i SATHOR, ubicades a
Barcelona o Sabadell. Conté plànols (S/D [1960-1965]), (SCP11).
74 - Barcelona: Aixecament
topogràfic per a la construcció de la llotja del camp de futbol del Reial
Club Deportiu Espanyol. Conté càlculs de nivell i croquis. (S/D [19601965]), (SCP11).
75 - Barcelona: Aixecament
topogràfic per a la construcció del Restaurant La Font del Lleó de
Barcelona. Conté informe i croquis. (S/D [1960-1965]), (SCP15).
76 - Barcelona: Aixecament
topogràfic de la finca dels Jesuites de Sarrià, a Barcelona. Conté
esborranys de càlculs taquimètrics. (S/D [1960-1965]), (SCP15).
77 - Barcelona: Aixecament
topogràfic d'unes parcel·les del carrer Antequera de Barcelona. Conté
càlculs de cotes i coordenades, croquis i plànols. (S/D [1960-1965]),
(SCP14).
78 - Barcelona: Plànols de la planta
del Restaurant El Rio del Rhin de Barcelona. Conté plànols i croquis
(S/D [1960-1965]), (SCP13).
79 - Barcelona: Aixecament
topogràfic d'un solar del carrer Escorial de Barcelona. Conté càlculs de
cotes i croquis. (S/D [1960-1965]), (SCP14).
80 - Barcelona: Plànol de la planta
de la Residència Javier de Barcelona. Conté plànol (S/D [1960-1965]),
(SCP14).
81 - Barcelona: Aixecament
topogràfic d'un solar propietat de l'empresa Letona a Barcelona. Conté
croquis (S/D [1960-1965]), (SCP14).
82 - Barcelona: Aixecament
topogràfic de la finca del senyor Sentís a Pedralbes, Barcelona. Conté
full de coordenades poligonals, llibreta de camp amb càlculs
taquimètrics i croquis (S/D [1960-1965]), (S/S
Ramoneda).
83 - Begues: Aixecament
topogràfic dels terrenys d'Enric Quintana ubicats en el camí de Begues,
riera de Sant Andreu i carrer de l'Aqueducte. Conté plànol (1952), (SCP14).
84 - Begur: Aixecament topogràfic
de la finca del senyor Pascual a Begur. Conté càlculs de topogràfics,
plànol i croquis (1965), (SCP11).
85 - Caldes d'Estrac: Aixecament
topogràfic d'un terreny ubicat a Caldes d'Estrac. Conté càlculs
topogràfics, plànol i croquis (1966), (SCP13).
86 - Caldetes: Aixecament
topogràfic per a la construcció d'apartaments a Calella. Conté càlculs
topogràfics, plànols i croquis (1966), (SCPPàgina 64 de 84

15).
87 - Cardedeu: Aixecament
topogràfic per ubicar l'empresa IRPEN, SA, a la carretera de Sant Agnès
a Cardedeu. Conté instàncies, acords i plànol (1966), (SCP11).
88 - Castellbisbal: Aixecament
topogràfic d'un l'edifici industrial situat a Castellbisbal. Conté plànols i
croquis (1965), (SCP13).
89 - Castelldefels: Aixecament
topogràfic d'una finca del senyor Galtés ubicada a Castelldefels. Conté
plànol i croquis (1965), (SCP11).
90 - Castelldefels: Aixecament
topogràfic d'una finca propietat del senyor Balañá a Castelldefels. Conté
càlculs topogràfics i croquis (S/D [1960-1965]), (SCP13).
91 - Castelldefels: Aixecament
topogràfic d'un terreny ubicat a la zona de Bellavista de Castelldefels.
Conté plànols (1966), (SCP13).
92 - Castellví de Rosanes:
Aixecament topogràfic d'un terreny ubicat a Castellví de Rosanes. Conté
càlculs topogràfics, plànols i croquis (1965), (SCP11).
93 - Cerdanyola del Vallès:
Aixecament topogràfic d'una finca particular venuda al patronat
municipal de la vivenda, ubicada a la zona de Canaleta de Cerdanyola
del Vallès Conté plànols. (1965), (SCP11).
94 - Corbera de Llobregat:
Aixecament topogràfic d'un terreny ubicat a Corbera de Llobregat. Conté
càlculs topogràfics i plànol (1965), (SCP13).
95 - Cornellà de Llobregat:
Aixecament topogràfic d'un solar ubicat a Cornellà de Llobregat. Conté
plànols (1964), (SCP11).
96 - Cornellà de Llobregat:
Aixecament topogràfic d'un terreny ubicat a Cornellà de Llobregat. Conté
plànols (1966), (SCP15).
97 - Cornellà de Llobregat:
Aixecament topogràfic d'un terreny ubicat a Cornellà de Llobregat. Conté
càlculs topogràfics, plànols i croquis (1964), (SCP-14).
Dates extremes

1952 - 1966

Nom Sèrie
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98 - Esplugues de Llobregat: Aixecament topogràfic de la finca dels
senyors Milà a Esplugues de Llobregat. Conté plànol (1964), (SCP14).
99 - Esplugues de Llobregat:
Aixecaments topogràfics de solars situats al carrer Apel·les Mestres
d'Esplugues de Llobregat. Conté plànols (1958-1961), (SCP11).
100 - Esplugues de Llobregat:
Aixecaments topogràfics de diversos solars situats a Esplugues de
Llobregat. Conté plànols (1958-1959), (SCP15).
101 - Esplugues de Llobregat:
Aixecament topogràfic d'un terreny situat a Ciutat Diagonal a Esplugues
de Llobregat. Conté plànol (1959), (SCP11).
102 - Esplugues de Llobregat:
Plànols del Restaurant Tres Molinos d'Esplugues de Llobregat. Conté
plànols (1961), (SCP13).
103 - Esplugues de Llobregat:
Aixecament topogràfic de la finca anomenada Pouplana a Esplugues de
Llobregat. Conté plànol (1961/1963), (SCP14).
104 - Esplugues de Llobregat:
Aixecaments topogràfics de dues finques d'Esplugues de Llobregat.
Conté plànols (1961-1962), (SCP13).
105 - Esplugues de Llobregat:
Aixecament topogràfic d'una finca ubicada al carrer Eduard Toda
d'Esplugues de Llobregat. Conté plànol i croquis (1962), (SCP14).
106 - Esplugues de Llobregat:
Aixecaments topogràfics de les finques La Miranda i Ciutat Diagonal
ubicades a Esplugues de Llobregat. Conté memoràndum tècnic (1963),
(SCP14).
107 - Esplugues de Llobregat:
Aixecament topogràfic d'una parcel·la a Esplugues de Llobregat. Conté
plànols i croquis (1964), (SCP11).
108 - Esplugues de Llobregat:
Aixecament topogràfic d'un solar a Esplugues de Llobregat. Conté
càlculs topogràfics i plànol (1965), (SCP11).
109 - Esplugues de Llobregat:
Aixecament topogràfic d'una finca propietat de la família Serrahïma a
Esplugues de Llobregat. Conté càlculs de cotes i coordenades, croquis i
plànols (1968), (SCP11).
110 - Estartit, L': Aixecament topogràfic
de la finca del senyor Font Mir a l'Estartit. Conté càlculs topogràfics i
plànol (1966), (SCP11).
111 - Gavà: Aixecament topogràfic
d'una parcel·la del polígon número 3 de Gavà. Conté plànols (19631964), (SCP14).
112 - Gavà: Aixecaments
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topogràfics de diversos solars ubicats a Gavà. Conté plànols (1965),
(SCP15).
113 - Hospitalet de Llobregat, l':
Aixecament topogràfic d'un solar propietat de Fábricas Reunidas y
Depósitos Comerciales a la zona de Collblanc de l'Hospitalet de
Llobregat. Conté plànol (1957), (SCP14).
114 - Hospitalet de Llobregat, l':
Aixecament topogràfic d'un solar ubicat a l'Avinguda dels Ferrocarrils
Catalans a l'Hospitalet de Llobregat. Conté plànol i croquis (1964), (SCP15).
115 - Llagosta, La: Aixecament
topogràfic d'un solar del polígon industrial de La Llagosta. Conté càlculs
de coordenades, plànols i croquis (1965), (SCP13).
116 - Llagosta, La: Aixecament
topogràfic d'un terreny situat a La Llagosta. Conté càlculs topogràfics i
plànol (1965), (SCP13).
117 - Lliçà d'Avall: Aixecament
topogràfic d'una finca ubicada a Lliçà d'Avall. Conté plànol (1962), (SCP13).
118 - Lloret de Mar: Aixecament
topogràfic de l'Hostal Rosamon de Lloret de Mar. Conté càlculs de cotes
i coordenades, plànols i croquis (1957-1964), (SCP14).
119 - Manresa: Aixecament
topogràfic del tram del riu Cardona on estan ubicades les instal·lacions
de la presa i fàbrica de l'empresa Hilados de Estambre Alto Llobregat,
ubicada a Manresa. Conté càlculs de cotes i coordenades, plànol i
croquis (1962), (SCP11).
120 - Martinell: Aixecament
topogràfic d'un solar a Martinell. Conté càlculs de cotes, coordenades i
croquis [S/D [1960-1965]), (SCP13).
121 - Molina, La: Aixecament
topogràfic de l'Hotel Solineu a La Molina. Conté càlculs de cotes i
coordenades i croquis (1966), (SCP14).
122 - Masnou, El: Aixecament
topogràfic d'una parcel·la destinada a pàrquing-jardí a El Masnou. Conté
plànol (1965), (SCP-13).
Dates extremes

1957 - 1966

Nom Sèrie

03.04.03. Projectes topgràfics i cartografics destinats a particulars
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123 - Mollet: Aixecament topogràfic dels terrenys de l'empresa Saenger,
SA, ubicada a Mollet. Conté càlculs topogràfics, croquis i plànols (1966),
(SCP13).
124 - Montblanc: Aixecament
topogràfic dels terrenys de l'empresa Puntextil, SA ubicada a Montblanc.
Conté plànols i croquis (1964), (SCP14).
125 - Montcada i Reixac:
Aixecament topogràfic de l'accés a la fàbrica d'Hormigones Barcelona,
SA, ubicada a Montcada i Reixac. Conté plànols i croquis (1966), (SCP11).
126 - Montornés del Vallès:
Aixecament topogràfic d'un terreny situat en el polígon industrial Riera
Marsà de Montornés del Vallès. Conté càlculs topogràfics, plànols i
croquis (1966), (SCP11).
127 - Montràs: Aixecament
topogràfic de la finca de Can Cornellà a Montràs. Conté càlculs
topogràfics, croquis i plànol (1966), (SCP14).
128 - Olesa de Bonesvalls:
Aixecaments topogràfics d'uns terrenys propietat d'Antònia Ferrero
Cabanach, ubicats a Olesa de Bonesvalls. Conté plànols (1963-1966),
(SCP15).
129 - Olesa de Bonesvalls:
Aixecament topogràfic de la zona de Can Xacó, propietat de Dolors i
Antònia Ferrero Cabanach. Conté memòries, càlculs topogràfics, plànols
i croquis (1964-1967), (SCP11).
130 - Osca: Aixecament topogràfic
del Rápido de la Muzola situat a la província d'Osca. Conté plànol
(1963), (SCP14).
131 - Pineda de Mar: Aixecament
topogràfic de la finca de Salvador Perramon i Mario Pizzio ubicada a
Pineda de Mar. Conté càlculs topogràfics, croquis i plànol (1965), (SCP11).
132 - Prat de Llobregat: Aixecament
topogràfic de la finca propietat de la Sociedad Industrial de Maderas,
SA., ubicada al Prat de Llobregat. Conté plànosl (1961), (SCP-11, SCP13).
133 - Premià de Mar: Aixecament
topogràfic d'un terreny a Premià de Mar. Conté càlculs de cotes i
coordenades, croquis i plànol (1965), (SCP13).
134 - Sant Boi de Llobregat:
Aixecament topogràfic d'un terreny ubicat a Sant Boi de Llobregat. Conté
càlculs topogràfics, plànols i croquis (1965), (SCP13).
135 - Sant Boi de Llobregat:
Aixecament topogràfic d'una finca a Sant Boi de Llobregat propietat
d'Eulàlia Escamilla Nadal. Conté plànol (1963 ), (S/S
Ramoneda).
136 - Sant Cugat del Vallès:
Aixecament topogràfic d'una finca propietat del senyor Ribas a Sant
Cugat del Vallès. Conté càlculs topogràfics i croquis [1965], (SCPPàgina 68 de 84

11).
137 - Sant Cugat del Vallès:
Aixecament topogràfic d'una finca propietat de Jesús Romeva a la zona
de la Floresta de Sant Cugat del Vallès. Conté plànols i croquis (1966),
(SCP13).
138 - Sant Cugat del Vallès:
Aixecament topogràfic de la finca l'Arrabassada (Turó de Bellpuig) a
Sant Cugat del Vallès. Conté plànol (S/D [1955-1965]), (SCP15).
139 - Sant Feliu de Codines:
Aixecament topogràfic de la finca anomenada Mas Badó a Sant Feliu de
Codines. Conté càlculs topogràfics i croquis [1964], (SCP15).
140 - Sant Feliu de Guíxols:
Aixecament topogràfic d'uns terrenys propietat de l'empresa Urcatusa a
Sant Feliu de Guíxols. Conté càlculs de cotes, plànols i croquis (1966),
(SCP13).
141 - Sant Feliu de Guíxols:
Aixecament topogràfic de la finca del senyor Samaranch a Sant Feliu de
Guíxols. Conté càlculs de coordenades i fotografies (S/D [1960-1965]),
(SCP13).
142 - Sant Fost de Campcentelles:
Aixecament topogràfic d'un solar a Sant Fost de Campcentelles. Conté
càlculs de cotes, plànols i croquis (1962), (SCP14).
143 - Sant Joan Despí: Aixecament
topogràfic de dos terrenys a Sant Joan Despí. Conté plànol i croquis
(1965-1966), (SCP-13, SCP15).
144 - Sant Sadurní d'Anoia:
Aixecament topogràfic d'una finca a Sant Sadurní d'Anoia. Conté càlculs
de cotes i croquis (1964), (SCP11).
145 - Sant Vicenç de Montalt:
Aixecament topogràfic d'una parcel·la a Sant Vicenç de Montalt. Conté
càlculs de cotes i plànol (1965), (SCP-11).
Dates extremes

[1955] - 1967

Nom Sèrie

03.04.03. Projectes topgràfics i cartografics destinats a particulars
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146 - Santa Coloma de Gramanet: Aixecament topogràfic d'una finca
ubicada a Santa Coloma de Gramanet. Conté càlculs de cotes,
coordenades i croquis (1964), (SCP13).
147 - Santa Coloma de Cervelló:
Aixecament topogràfic de la Clínica Mental de Santa Coloma de
[Cervellló]. Conté càlculs taquimètrics i croquis de camp (1963), (S/S
Ramoneda).
148 - Santa Coloma de Cervelló:
Aixecaments topogràfics de terrenys propietat de Josep Pascual Roca,
situats a Santa Coloma de Cervelló. Conté plànols i documents de gestió
(1965), (SCP-13, SCP15).
149 - Santa Maria de l'Estany:
Aixecament topogràfic d'un solar situat a Santa Maria de l'Estany. Conté
càlculs de cotes i croquis (1965), (SCP13).
150 - Santa Perpètua de Mogoda:
Aixecaments topogràfics de terrenys situats a Santa Perpètua de
Mogoda. Conté càlculs topogràfics, plànols i croquis (1964), (SCP14).
151 - Teià: Aixecament topogràfic
destinat a l'ampliació de la planta industrial de l'empresa Patrimonial de
la Maresma, SA de Teià. Conté plànols i documents de gestió (S/D
[1960-1965]), (SCP11).
152 - Viladecavalls: Aixecament
topogràfic d'un terreny propietat de Leandre Negre, situat a
Viladecavalls. Conté plànols i documents de gestió (1964), (SCP13).
153 - Aixecaments topogràfics de
diverses solars i terrenys situats a Sitges, Cornellà de Llobregat,
Badalona, Cardedeu, Ripollet i Castellar del Vallès. Conté esborranys de
càlculs, plànols i croquis (1961-1962), (S/S
Ramoneda).
154 - Aixecaments topogràfics de
diverses finques situades a Sitges, Barcelona, Esplugues de Llobregat,
Sabadell, Montcada i Reixac, Sant Feliu de Llobregat. Conté plànols i
croquis (1956-1964), (SCP15).
155 - Aixecament topogràfic de la
finca mas Falcó, situada a Barcelona. Conté càlculs topogràfics i croquis
(1963), (SCP14).
156 - Aixecament topogràfic d'una
finca propietat del senyor Panadès, situada en un municipi no identificat.
Conté càlculs de cotes i croquis (1965), (SCP11).
157 - Aixecament topogràfic d'una
finca i edifici propietat del senyor Pueyo, en un municipi no identificat.
Conté càlculs de cotes, plànol i croquis (S/D [1960-1965]), (SCP14).
158 - Aixecament topogràfic del
projecte constructiu d'un salt d'aigua per a la Sociedad Productora de
Fuerzas Motrices, SA. Conté memòria, càlculs topogràfics, croquis i
esborranys diversos (1964), (SCP-14).

Dates extremes

1956 - 1965
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1 - Abrera: Llibreta de camp amb dades topogràfiques per a la formació
el plànol topogràfic del terme municipal d'Abrera. Conté ues libretes
(1957).
2 - Alella: Llibreta de camp amb
dades topogràfiques per a la formació el plànol topogràfic del terme
municipal d'Alella.
(1958).
3 - Alpens: Llibreta de camp amb
dades topogràfiques per a la formació el plànol topogràfic del terme
municipal d'Alpens.
(1957).
4 - Ametlla del Vallès: Llibretes de
camp amb dades topogràfiques per a la formació el plànol topogràfic del
terme municipal d'Ametlla del Vallès. Conté set llibretes
(1955).
5 - Andorra: Llibreta de camp amb
dades topogràfiques per a la formació el plànol topogràfic del terme
d'Andorra. (1958).

Dates extremes

1955 - [1960]

Nom Sèrie

03.04.04. Llibretes de camp d'aixecaments topogràfics municipals
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6 - Bagà: Llibretes de camp amb dades topogràfiques per a la formació
del plànol topogràfic del terme municipal. Conté quatre volums (S/D
[19551959).
7 - Balsareny: Llibretes de camp
amb dades topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic del
terme municipal. Conté cinc volums
(1958).
8 - Barberà del Vallès: Llibretes de
camp amb dades topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic
del terme municipal. Conté quatre llibretes
(1957).
9 - Barcelona: Llibretes de camp
amb dades topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic del barri
d'Horta i de la zona de la Maternitat de Barcelona. Conté deu llibretes
(19561959).
10 - Batllòria, La: Llibreta de camp
amb dades topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic del
terme municipal
(1957).
11 - Borredà: Llibretes de camp
amb dades topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic del
terme municipal. Conté tres llibretes (1955).

Dates extremes

1955 - 1959

Nom Sèrie

03.04.04. Llibretes de camp d'aixecaments topogràfics municipals
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12 - Cànoves: Llibretes de camp amb dades topogràfiques per a la
formació del plànol topogràfic del terme municipal. Conté tres llibretes
(1958).
13 - Canyelles: Llibreta de camp
amb dades topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic del
terme municipal (S/D [19551959]).
14 - Cardedeu: Llibretes de camp
amb croquis de camp i dades topogràfiques per a la formació del plànol
topogràfic del terme municipal. Conté tres llibretes
(1966).
15 - Castellar de n'Hug: Llibreta de
camp amb dades topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic
del terme municipal
(1957).
16 - Castelldans: Llibreta de camp
amb dades topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic del
terme municipal (S/D [19551960]).
17 - Castellolí: Llibretes de camp
amb dades topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic del
terme municipal. Conté tres llibretes
(1959).
18 - Centelles i Collbató: Llibreta
de camp amb dades topogràfiques per a la formació del plànol
topogràfic dels termes municipals
(1956).
19 - Cerdanyola del Vallès: Llibreta
de camp amb croquis de camp i dades topogràfiques per a la formació
del plànol topogràfic del terme municipal (S/D [19551960]).
20 - Cervelló: Llibretes de camp
amb dades topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic del
terme municipal. Conté dues llibretes (S/D [19551960]).
21 - Collbató: Llibreta de camp
amb dades topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic del
terme municipal (S/D [19551959]).
22 - Cubelles: Llibreta de camp
amb dades topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic del
terme municipal
(1958).
23 - Dosrius: Llibreta de camp amb
dades topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic del terme
municipal
(1962).
24 - Franqueses del Vallès, Les:
Llibreta de camp amb dades topogràfiques per a la formació del plànol
topogràfic del terme municipal
(1960).
25 - Gleva, La: Llibretes de camp
amb dades topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic del
terme municipal. Conté quatre llibretes (1957).

Dates extremes

[1955] - 1966

Nom Sèrie

03.04.04. Llibretes de camp d'aixecaments topogràfics municipals
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26 - Garriga, La: Llibretes de camp amb dades topogràfiques per a la
formació del plànol topogràfic del terme municipal. Conté divuit llibretes
(1955).
27 - Gelida: Llibreta de camp amb
dades topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic del terme
municipal (S/D [19551959]).
28 - Guardiola de Berga: Llibretes
de camp amb dades topogràfiques per a la formació del plànol
topogràfic del terme municipal. Conté quatre llibretes (S/D [19551959]).
29 - Malgrat: Llibreta de camp amb
dades topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic del terme
municipal. Conté tres llibretes
(1960).
30 - Manresa: Llibretes de camp
amb dades topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic del
terme municipal. Conté dues llibretes (1955).

Dates extremes

1955 - 1960

Nom Sèrie

03.04.04. Llibretes de camp d'aixecaments topogràfics municipals
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31 - Martorell: Llibretes de camp amb dades topogràfiques per a la
formació del plànol topogràfic del terme municipal. Conté tres llibretes
(1959).
32 - Martorelles: Llibreta de camp
amb dades topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic del
terme municipal (S/D [19551959]).
33 - Masnou, El: Llibretes de camp
amb dades topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic del
terme municipal Conté dues llibretes
(1960).
34 - Mollet: Llibreta de camp amb
dades topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic del terme
municipal
(1966).
35 - Monistrol: Llibreta de camp
amb dades topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic del
terme municipal
(1959).
36 - Montmeló: Llibreta de camp
amb dades topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic del
terme municipal
(1961).
37 - Montserrat: Llibreta de camp
amb dades topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic del
terme municipal
(1960).
38 - Palma de Cervelló, La:
Llibretes de camp amb dades topogràfiques per a la formació del plànol
topogràfic del terme municipal. Conté dues llibretes (S/D [19551959]).
39 - Pobla de Claramunt, La:
Llibreta de camp amb dades topogràfiques per a la formació del plànol
topogràfic del terme municipal (S/D [19551959]).
40 - Prats de Rei: Llibretes de
camp amb dades topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic
del terme municipal. Conté quatre libretes
(1959).
41 - Puigdalba: Llibretes de camp
amb dades topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic del
terme municipal. Conté dues llibretes
(1957).
42 - Puigreig: Llibretes de camp
amb dades topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic del
terme municipal. Conté set llibretes (1957).

Dates extremes

[1955] - 1966

Nom Sèrie

03.04.04. Llibretes de camp d'aixecaments topogràfics municipals
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43 - Ripollet: Llibretes de camp amb dades topogràfiques per a la
formació del plànol topogràfic del terme municipal. Conté tretze llibretes
(1960).
44 - Roca, La: Llibretes de camp
amb dades topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic del
terme municipal. Conté sis llibretes
(1955).
45 - Rubí: Llibretes de camp amb
dades topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic del terme
municipal. Conté dues llibretes (S/D [19551959]).
46 - Rupit: Llibreta de camp amb
dades topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic del terme
municipal (S/D [19551959]).
47 - Saldes: Llibretes de camp
amb dades topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic del
terme municipal. Conté dues llibretes
(1957).
48 - Sallent: Llibretes de camp amb
dades topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic del terme
municipal. Conté dues llibretes (S/D [1955-1959]).

Dates extremes

1955 - 1960

Nom Sèrie

03.04.04. Llibretes de camp d'aixecaments topogràfics municipals
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49 - Sant Celoni: Llibretes de camp amb dades topogràfiques per a la
formació del plànol topogràfic del terme municipal. Conté disset llibretes
(1958).
50 - Sant Climent de Llobregat:
Llibretes de camp amb dades topogràfiques per a la formació del plànol
topogràfic del terme municipal. Conté sis llibretes
(1959).
51 - Sant Esteve Sesrovires:
Llibretes de camp amb dades topogràfiques per a la formació del plànol
topogràfic del terme municipal. Conté tres llibretes (S/D [1955-1959]).

Dates extremes

[1955] - 1959

Nom Sèrie

03.04.04. Llibretes de camp d'aixecaments topogràfics municipals
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52 - Sant Hipòlit de Voltregà: Llibretes de camp amb dades
topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic del terme municipal.
Conté quatre llibretes
(1955).
53 - Sant Llorenç Savall: Llibretes
de camp amb dades topogràfiques per a la formació del plànol
topogràfic del terme municipal. Conté dues llibretes
(1960).
54 - Sant Martí de Riudeperes:
Llibretes de camp amb dades topogràfiques per a la formació del plànol
topogràfic del terme municipal. Conté dues llibretes
(1958).
55 - Sant Pau d'Ordal: Llibretes de
camp amb dades topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic
del terme municipal. Conté dues llibretes
(1964).
56 - Sant Pere Pescador: Llibreta
de camp amb dades topogràfiques per a la formació del plànol
topogràfic del terme
municipal.(1963).
57 - Sant Pere Sallavinera: Llibreta
de camp amb dades topogràfiques per a la formació del plànol
topogràfic del terme municipal.
(1955).
58 - Sant Pere de Torelló: Llibretes
de camp amb dades topogràfiques per a la formació del plànol
topogràfic del terme municipal. Conté set llibretes
(1959).
59 - Sant Quirze de Safaja:
Llibretes de camp amb dades topogràfiques per a la formació del plànol
topogràfic del terme municipal. Conté sis llibretes
(1960).
60 - Sant Quirze del Vallès:
Llibretes de camp amb dades topogràfiques per a la formació del plànol
topogràfic del terme municipal. Conté tres llibretes (1959).

Dates extremes

1955 - 1964

Nom Sèrie

03.04.04. Llibretes de camp d'aixecaments topogràfics municipals
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61 - Santa Agnès de Malanyanes: Llibretes de camp amb dades
topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic del terme municipal.
Conté dues llibretes
(1958).
62 - Santa Coloma de Cervelló:
Llibretes de camp amb dades topogràfiques per a la formació del plànol
topogràfic del terme municipal a la zona de la Clínica Mental. Conté tres
llibretes
(1960).
63 - Santa Perpètua de Mogoda:
Llibretes de camp amb dades topogràfiques per a la formació del plànol
topogràfic del terme municipal. Conté tres llibretes
(1958).
64 - Seva: Llibretes de camp amb
dades topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic del terme
municipal. Conté nou llibretes
(1959).
65 - Tavertet: Llibretes de camp
amb dades topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic del
terme municipal. Conté dues llibretes (1959).

Dates extremes

1958 - 1960

Nom Sèrie

03.04.04. Llibretes de camp d'aixecaments topogràfics municipals
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66 - Terrassa: Llibretes de camp amb dades topogràfiques per a la
formació del plànol topogràfic del terme municipal. Conté dues llibretes
(1959).
67 - Ullastrell: Llibretes de camp
amb dades topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic del
terme municipal.
(1959).
68 - Vallirana: Llibreta de camp
amb dades topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic del
terme municipal (19591960).
69 - Viladecans: Llibreta de camp
amb dades topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic del
terme municipal (S/D [19551959]).
70 - Viladecavalls: Llibretes de
camp amb dades topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic
del terme municipal. Conté dues llibretes
(1956).
71 - Vilanova del Vallès: Llibretes de
camp amb dades topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic
del terme municipal
(1955).
72 - Vilassar: Llibreta de camp
amb dades topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic del
terme municipal
(1959).
73 - Vinyoles: Llibretes de camp
amb dades topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic del
terme municipal. Conté tres llibretes
(1957).
74 - Municipis diversos: Llibreta de
camp amb dades topogràfiques per a la formació del plànol topogràfic
dels termes de Sant Celoni, Sant Esteve Sesrovires i Puigdalba (S/D
[19551959]).
75 - Municipis diversos: Llibretes
de camp amb dades topogràfiques per a la formació del plànol
topogràfic dels termes de Torelló, Manlleu, Montserrat, Cervelló i La
Palma de Cervelló (S/D [19551959]).
76 - Municipis diversos: Llibretes
de camp i croquis amb dades topogràfiques per a la formació del plànol
topogràfic dels termes de Santa Perpètua de Mogoda i Vallbona de les
Monges (S/D [19551959]).
77 - Municipis sense identificar:
Llibretes de camp i croquis amb dades topogràfiques per a la formació
del plànol topogràfic de termes municiapals desconeguts (S/D [19551959]).

Dates extremes

[1955] - 1960

Nom Sèrie

03.04.04. Llibretes de camp d'aixecaments topogràfics municipals
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UI

66

Descripció

1 - Fitxes de preus unitaris de treballs i material pera la construcció:
formigó, unitats de tanques, fabricació de maons, guix, paviments,
fusteria, vidres, etc. (1945), (S/S Ramoneda).

Dates extremes

1945

Nom Sèrie

03.04.05. Fitxes de preus de treballs i material per a la construcció

UI

67

Descripció

2 - Fitxes de preus unitaris de treballs i material pera la construcció:
formigó, unitats de tanques, fabricació de maons, guix, paviments,
fusteria, vidres, etc. (1949), (S/S Ramoneda).

Dates extremes

1949

Nom Sèrie

03.04.05. Fitxes de preus de treballs i material per a la construcció

UI

68

Descripció

1 - Fitxes d'encàrrecs de treballs topogràfics. Referència 1010-1099
(02.08.1963-17.07.1964), (S/S
Ramoneda).
2 - Fitxes d'encàrrecs de treballs
topogràfics. Referència 1101-1199 (18.07.1964-11.04.1965), (S/S
Ramoneda).
3 - Fitxes d'encàrrecs de treballs
topogràfics. Referència 1052-1362 (24.01.1964-22.12.1966), (S/S
Ramoneda).
4 - Fitxes d'encàrrecs de treballs
topogràfics. Referència 1201-1286 (15.04.1966-29.09.1966), (S/S
Ramoneda).

Dates extremes

1957 - 1962

Nom Sèrie

03.04.06. Fitxes d'encàrrecs de treballs topogràfics

UI

68

Descripció

1 - Fulls numerats de càlculs taquimètrics de costats, latituds, longituds,
coordenades i zones d'actuació (S/D [1970-1980]), (S/S Ramoneda).

Dates extremes

[1970 -1980]

Nom Sèrie

03.04.07. Fulls de càlculs taquimètrics de costats, latituds, longituds i zon

UI

69

Descripció

15 - Projecte d'abastiment d'aigua potable per a municipis de la
província de Barcelona: Conte proposta de memòria del projecte, recull
de premsa del Butlletí de la Província de Barcelona per a municipis
acollits al pla d'abastiment d'aigua, relacions de municipis acollits al pla
d'abastiment, compliment d'acords, informes i relacions diverses, fitxes
de certificacions per a la confecció de l'impost industrial destinat als
municipis receptors d'aigua, croquis, plànol, esborranys d'escrits i
informes, recull de premsa de municipis, (1957-1959), (SCP4).
16 - Projecte de creació del Servei
Provincial d'Extinció d'Incendis. Conté la memòria del projecte i plec de
condicions tècniques (1962), (SCP-4).

Dates extremes

1957 - 1962

Nom Sèrie

03.03.02. Projectes del Servei Cartogràfic de la Diputació de Barcelona
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UI

70

Descripció

17 - Projecte de creació d'un gabinet fotogramètric de la Diputació de
Barcelona. Conté projecte original, memòria, càlculs pressupostaris i
pressupost definitiu, plecs de condicions, plànols (03.1969), (S/S
Cartoteca).

Dates extremes

1969

Nom Sèrie

03.03.02. Projectes del Servei Cartogràfic de la Diputació de Barcelona

UI

70

Descripció

1 - Fotografia aèria sol·licitada per la Diputació de Barcelona. Conté el
mosaic d'un negatiu efectuat per l'Institut Catogràfic de Catalunya
(11.1981), (SCP3).
2 - Documentació diversa sobre
cartografia i vols realitzats en municipis i nuclis urbans entre 1973 i 1981
([1981]), (SCP3).
3 - Expedients amb informes sobre
vols i arxiu de fotografia aèria de l'Institut Cartogràfic de Catalunya
(1983), (SCP3).
4 - Expedient amb informació de
vols efectuats per altres organismes aliens a l'Institut Cartograàfic de
Catalunya (1983-1984), (SCP3).
5 - Informes sobre vols i fotografia
aèria no efectuats per l'Institut Cartogràfic de Catalunya i altres temes
relacionats amb fotografia aèria (1984), (SCP3).
6 - Expedient amb informes
relacionats amb fotogrametria urbana de l'Institut Cartogràfic de
Catalunya (1985), (SCP3).
7 - Expedient amb esmenes al
catàleg de vols sobre municipis de l'institut Cartogràfic de Catalunya
([1985]), (SCP3).
8 - Escrit per publicar sobre
fotografia aèria i informació sobre els catàlegs de vols de l'Institut
Cartogràfic de Catalunya (1985-1987), (SCP-3).

Dates extremes

1892 - 1917

Nom Sèrie

03.05. Institut Cartogràfic de la Generalitat de Catalunya
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UI

71

Descripció

30 - Projecte de construcció d'una carretera provincial entre Sant Llorenç
Savall i Llinars del Vallès. Tram tercer entre La Garriga i Llinars. Conté
memòria del projecte, plànols, gràfiques, càlculs, cubicació d'obres de
fàbrica (1892), (SC-TG14).
31 - Projecte de construcció d'un
camí veïnal des de la Gornal a la carretera de Sant Sadurní d'Anoia a
Sant Jaume dels Domenys, referit als trams primer i tercer. Conté els
plànols de 1914 de l'enginyer Jacint Mumbrú, i la memòria i els
pressupostos reformats de 1917 de l'enginyer Juan Moreno (1914/1917),
(SC-TG14).
32 - Projecte de construcció d'una
línia elèctrica d'alta tensió entre Seira (província d'Osca) i Barcelona.
Conté plànols generals de la línia, plànol de perfil longitudinal, plànol
d'aprofitament hidràulic del riu Noguera Ribargorçana, i plànols dels
diferents trams de la línia: Calaf a Manresa, Manresa a Terrassa,
Terrassa a Barcelona, Tremp a Comiols, Comiols a Sanahüja, Sanahüja
a Calaf (13.08.1912), (SC-TG-15).

Dates extremes

1892 - 1917

Nom Sèrie

03.02.05.03. Càlculs de vèrtexs i coordenades i altres projectes

UI

72

Descripció

33 - Projecte de triangulació per a l'ampliació del plànol de conjunt de
Girona a 1:10.000, de la campanya de 1911. Realitzat per el primer
tinent Francisco de Paula Gómez de la Brigada Topográfica de
Ingenieros, de l'exèrcit espanyol. Conté memòria descriptiva, càlculs
topogràfics diversos (costats, longituds, coordenades, cotes, vèrtexs...),
plànols del projecte, índex de contingut del dossier, llibretes de camp,
triangulació taquimètrica (01.04.1912), (SC-TG-15).

Dates extremes

1912

Nom Sèrie

03.02.05.03. Càlculs de vèrtexs i coordenades i altres projectes

UI

72

Descripció

14 - Llibretes de camp amb dades taquimètriques per a la formació del
mapa geogràfic de Catalunya del terme municipal de Calafell i Cunit.
Conté 6 llibretes (1918), (SC-LC3).
15 - Llibretes de camp amb dades
taquimètriques per a la formació del mapa geogràfic de Catalunya del
terme municipal de Sant Feliu de Guíxols. Conté dues llibretes i croquis
(1919), (SC-LC3).
16 - Llibretes de camp amb dades
taquimètriques per a la formació del mapa geogràfic de Catalunya de la
zona de Sils (1919), (SC-LC2).
17 - Llibretes de camp amb dades
taquimètriques per a la formació del mapa geogràfic de Catalunya del
terme municipal de Rubí (1919), (SC-LC-2).

Dates extremes

1918 - 1919

Nom Sèrie

03.02.05.04. Llibretes de camp amb dades taquimètriques

Pàgina 81 de 84

UI

73

Descripció

18 - Llibretes de camp amb dades taquimètriques per a la formació del
mapa geogràfic de Catalunya dels termes municipals de Sudanell,
Montoliu, Aspa i Torres. Conté tres llibretes (1920), (SC-LC3).
19 - Llibretes de camp amb dades
taquimètriques per a la formació del mapa geogràfic de Catalunya dels
termes municipals d'Alfés, Sunyer, Montoliu, Montfaro, Aspa, Vinatesa,
Artesa. Conté dues llibretes (1920), (SC-LC3).
20 - Fulls de camp amb
aixecaments taquimètrics i croquis de la primera, segona, tercera i
quarta secció de la zona urbana de Terrassa: . Conté 4 lligalls
(21.05.1929-10.1930), (SC-LC-3).

Dates extremes

1920 - 1930

Nom Sèrie

03.02.05.04. Llibretes de camp amb dades taquimètriques

UI

74

Descripció

1 - Expedient tècnic topogràfic de triangulació de la zona nord de
Mataró. Conté fitxes i ressenyes de vèrtexs, gràfics de triangulació i
llibretes de camp. Volum I-II
(1966).
2 - Expedient tècnic topogràfic de
triangulació de la zona de Vilanova i la Geltrú i Sitges. Conté relació de
coordenades i orientacions, llibretes de triangulació i punts de
recolzament, fitxes de ressenyes de vèrtexs
(1966).
3 - Expedient tècnic topogràfic de
triangulació de la zona de Castelldefels. Conte fitxes de vèrtexs, gràfic
de triangulació i poligonals, llibretes de camp, càlcul de triangulació,
càlcul de punts de recolzament, estats de geodímetre
(1967).
4 - Expedient tècnic topogràfic
d'aereotriangulació de la província de Barcelona. Conté fitxes
d'ajustament, número de passada, càlculs de punts de recolzament. 3
volums, en UI 74 volums 1 i 2 (1967).

Dates extremes

1966 - 1967

Nom Sèrie

03.04.08. Expedients tècnics topogràfics de triangulació
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UI

75

Descripció

4 - Expedient tècnic topogràfic d'aereotriangulació de la província de
Barcelona. Conté fitxes d'ajustament, número de passada, càlculs de
punts de recolzament. Volum número 3
(1967).
5 - Expedient tècnic topogràfic de
triangulació i punts de recolzament de la zona d'Igualada. Conté fitxes de
ressenyes de vèrtexs, gràfic de triangulació i estat del geodímetre
([1967]).
6 - Expedient tècnic topogràfic de
triangulació de la zona de Masnou i Mataró. Conté fitxes de ressenyes
de vèrtexs, llibretes de camp i gràfic de triangulació
(1972).
7 - Expedient tècnic topogràfic de
triangulació de la zona de Manresa (aereotriangulació). Conté memòria
del projecte, gràfic de triangulació i poligonals, càlcul de punts de
recolzament, càlcul de triangulació i poligonals, estats del geodímetre i
teluròmetre, llibretes de camp, càlcul de triangulació, fitxes de ressenyes
de vèrtexs. Tres volums (1972-1976).

Dates extremes

1967 - 1973

Nom Sèrie

03.04.08. Expedients tècnics topogràfics de triangulació

UI

76

Descripció

8 - Expedient tècnic topogràfic de triangulació de la zona de La Pobla de
Lillet. Conté memòria del projecte, gràfic de triangulació, llibretes de
camp, fitxes i ressenyes de vèrtexs
(1973).
9 - Expedient tècnic topogràfic de
triangulació de la zona de Seva. Conté memòria del projecte, fitxes de
ressenyes de vèrtexs, estats del teluròmetre, gràfic de poligonals, càlcul
de punts de recolzament, llibretes de camp
(1974).
10 - Expedient tècnic topogràfic de
triangulació de la zona oest de Barcelona. Conté memòria del pojecte,
gràfic de triangulació, càlcul de triangulació i punts de recolzament, estat
del geodímetre, llibretes de camp
(1975).
11 - Expedient tècnic topogràfic de
triangulació de la zona de Sant Llorenç de Munt. Conté memòria del
projecte, ressenyes i croquis, llibretes de camp, punts de recolzament
(1980).
12 - Expedient tècnic topogràfic de
triangulació de la zona de Granollers. Conté memòria del projecte,
relació de vèrtexs amb coordenades, gràfics de triangulació, plànols,
ressenyes de vèrtexs, ressenyes i croquis de punts de recolzament,
llistats de càlcul per ordinador. Cinc volums, en UI 76 volums 1 i 2 (19801982).

Dates extremes

1973 - 1982

Nom Sèrie

03.04.08. Expedients tècnics topogràfics de triangulació
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UI

77

Descripció

12 - Expedient tècnic topogràfic de triangulació de la zona de Granollers.
Conté memòria del projecte, relació de vèrtexs amb coordenades,
gràfics de triangulació, plànols, ressenyes de vèrtexs, ressenyes i
croquis de punts de recolzament, llistats de càlcul per ordinador. Cinc
volums, en UI 77 els volums 3, 4 i 5 (19801982).
13 - Expedient tècnic topogràfic
d'aereotriangulació de la zona poligonal Barcelona - plànol 1 - Igualada.
Conté gràfiques de càlcul, plànols, ressenyes de vèrtexs, número de
passades, punts de recolzament. Dos volums (19801982).
14 - Expedient tècnic topogràfic de
triangulació de la zona d'Arenys de Mar. Conté fotografies-diapositives
de punts de recolzament, càlcul de fotogrametria (1981).

Dates extremes

1980 - 1982

Nom Sèrie

03.04.08. Expedients tècnics topogràfics de triangulació

UI

78

Descripció

15 - Expedient tècnic topogràfic de triangulació de la zona de Torelló.
Conté memòria del projecte, relació de coordenades de vèrtexs, gràfics
de triangulació, ressenyes de vèrtexs de triangulació, llistats de càlcul
per ordinador, ressenyes i croquis de punts de recolzament, llibretes de
camp. Dos volums
(1981).
16 - Expedient tècnic topogràfic de
triangulació de la zona d'Olesa de Montserrat. Conté fotografies aèries,
llistats de càlculs, plànol, càlculs de triangulació. Quatre volums (1982).

Dates extremes

1981 - 1982

Nom Sèrie

03.04.08. Expedients tècnics topogràfics de triangulació

UI

79

Descripció

17 - Relacions de coordenades dels fulls del mapa provincial de la
Diputació de Barcelona. Cinc volums de paper pautat i enquadernat
([1979]).

Dates extremes

[1979]

Nom Sèrie

03.04.08. Expedients tècnics topogràfics de triangulació
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