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Presentació del President del Consell Rector 

La Memòria de l'Institut Cartogràfic de Catalunya reflecteix de forma acurada les 
activitats tècniques i de gestió dutes a terme durant el1984, o sigui, el segon any de 
funcionament institucional després de la creació de l'Institut per la Llei 11/1982, del 
Parlament de Catalunya. Aquest any pot caracteritzar-se pel trànsit d'una situació 
de constitució, pròpia de l'exercici de 1983, a una de creixement i consolidació, que 
és la característica del de 1984. Una vegada superat amb èxit el recurs d'inconstitu
cionalitat, interposat i resolt durant l'any 1983, i produïda la integració final del 
Servei de Cartografia i Fotogrametria de la Diputació Provincial de Barcelona, s'ha 
aconseguit una unitat d'acció sobre aquest terreny a Catalunya, que ha permès la 
planificació eficaç dels programes cartogràfics. 

D'altra banda, l'existència de nombrosos convenis de coHaboració amb institu
cions de l'Estat, especialment amb l'Instituta Geografico Nacional, consolida la 
projecció sobre diferents àmbits, com són el vols fotogramètrics, la toponímia de 
Catalunya, la cartografia ortofotogràfica, la cartografia urbana i d'altres. 

Voldria finalment demanar als diferents grups de treball d'aquest Institut i a la seva 
Direcció que ens concentréssim en els treballs actualment en curs, donada la seva 
importància cabdal com a fonament de moltes de les actuacions territorials que el 
govern de la Generalitat duu a terme a Catalunya, i que es tingui cura amb els 
desenvolupaments per tal de mantenir el criteri de la innovació tecnològica en 
aquestes actuacions. Això ens condueix al vell axioma que diu que planificar el 
futur significa garantir successius presents. 



Presentació del Director de l'ICC 

Aquesta Memòria significa un esforç necessari d'introspecció en el nostre camí de 
creixement i consolidació en les tasques de producció cartogràfica i d'estudi i 
desenvolupament tècnic de les ciències de la terra connexes amb el fet cartogràfic. 

És difícil sintetitzar un any ric en esdeveniments i treballs, però destacarem tres fets 

singulars: 

Primer, la consolidació definitiva dels circuits de producció digitals. Això significa 
l'assoliment de tots els esforços de programació, sistemes, fotogrametria assistida, 
entrenament dels operadors etc., la qual cosa ha permès poder enlairar les ratios i 
explotar tota la informació digital. 

En segon lloc, la maduració dels grups de treball de geodèsia i percepció remota, 
aplicant en diversos projectes els coneixements especialitzats d'ambdós grups, que 
constitueixen el suport de moltes altres tasques de l'ICC. 

I el tercer i darrer punt és la instaHació a la fi de l'any de la primera màquina per 
a la impressió de formats cartogràfics, la qual cosa significa que per primera vegada 
tanquem el circuit des de l'observació directa de la terra fins a l'obtenció d'un pro
ducte digital i cartogràfic. 

S'ha dç dir que aquest any ha estat intensiu en l'estudi i en l'especialització, per la 
via de l'anàlisi, per una banda, i de l'entrenament, per una altra, per a moltes de les 

persones d'aquesta casa. 

Aquesta línia de conducta basada en el desenvolupament i en l'obtenció de produc
tes serà mantinguda per aconseguir els objectius fixats que, sense un ordre de prela
ció, poden ésser els actualment vigents. 

Aquest són: 
- Cobriment de tot el territori de Catalunya a escales 1:5 000 i 1:10 000 
- Producció de tota la cartografia vial1 :1 000 i 1:5 000 
- Producció de la toponímia per a les escales 1 :5 000 i 1 :25 000 17 
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- Producció del mapa 1 :500 de Barcelona 
- Atenció a les demandes de cartografia urbana per a diversos municipis de 

Catalunya. 
- Anàlisi del registre i catalogació cartogràfics 
- Anàlisi dels treballs geodèsics 
- Obtenció de cartografia multispectral mitjançant sistemes de percepció 

remota 
- Estudis geogràfics 
- Publicacions tècniques 
- Altres 

En aquest darrer apartat es recull la tasca més anònima que realitzen altres grups de 
l'Institut, igualment importants, i que ens permeten de donar servei a la nostra 
Administració de la Generalitat i als ciutadans de Catalunya. 

Amb el ferm propòsit d'aprofundir en la tasca ja iniciada, presentem a continuació 
el conjunt d'actuacions dutes a terme durant l'any 1984. 

Jaume Miranda i Canals 
Director de l'I CC 





Introducció general 

1. Introducció general 

L'evolució de la cartografia i de les ciències connexes és, en general, la 
història de l'augment progressiu amb què són determinats els elements 
distància i direcció. Aquest camí ens condueix avui dia a ultrapassar el 
concepte de carta o mapa com a element bidimensional que conté la 
informació geogràfica i contemplar la construcció i l'ús de sistemes d'in
formació geogràfica que, alhora, integren un conjunt de ciències i tecno
logies de tipus topogràfic, fotogramètric, d'anàlisi i mesura, d'intel·ligèn
cia artificial, de les arts gràfiques etc. 
D'altra banda, des d'un punt de vista més utilitari, és d'acceptació 
comuna el concepte que <da cartografia és la infrastructura de la infras
tructura», entenent-se que el disseny precís de qualsevol tipus de decisió 
cal fer-lo sobre una informació territorial mètrica que s'anomena carto
grafia o sistema d'informació cartogràfica. 
El ràpid desenvolupament tecnològic realitzat en els darrers decennis ha 
conduït, gràcies al paral·lel creixement dels mitjans de transport i a la 
densificació de les xarxes de comunicacions, a una expansió de les activi
tats i de la iniciativa que mena a l'expansió territorial en els aspectes del 
creixement industrial, de l'habitatge, turístic i d'altres gèneres en la major 
part del territori de Catalunya. · . 

Aquest conjunt de fets condueix avui dia a la necessitat de fer front a la 
racionalització i protecció de l'ús del sòl i la quantificació de la seva valo
ració i conservació dins d'un quadre general de programació urbanística, 
territorial i ecològica. 
Aquesta sèrie de factors, propis d'una societat en creixement, es relaciona 
i es conjumina amb d'altres factors de creixent exigència tècnica, com 
poden ser els capítols urbanístics, de planificació del transport i de la 
construcció de cadastres integrals, per esmentar-ne tres d'importància 
capital. 23 
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2. Cronologia i gènesi 

Ja en els primers temps de la Generalitat restaurada es copsà de manera molt 
clara la importància dels temes cartogràfics com a infrastructura. Això va 
despertar un .viu interès institucional pel tema, el qual no va trigar a fer-se 
palès. Així, en el DOG n° 11, de 16.12.78, mitjançant el Decret de 29 de 
novembre de 1978 es creava el Servei Cartogràfic, adscrit a la Secretaria 
General Tècnica del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 
que restà, però, sense dotació. 
Atesa la multiplicitat d'àmbits que comprèn la cartografia, per tal de posar 
en funcionament aquest Servei Cartogràfic es va creure convenient fer un 
estudi acurat dels objectius i mètodes de treball d'aquest Servei, per la qual 
cosa fou necessari crear una comissió especialitzada amb la participació dels 
diversos organismes i serveis que incidien sobre la mat€ria. Així, doncs, 
l'Ordre de 14 de febrer de 1979 (DOG n° 17 de 16.4 .79) disposava la creació 
d'aquesta Comissió per a l'estudi cartogràfic del territori, dins de l'àmbit de 
la Secretaria General Tècnica del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques. Aquesta Comissió tenia per objectius fer un dictamen de 
l'estat de la cartografia existent a Catalunya i de les previsions de les neces
sitats en els anys vinents, i elaborar una proposta del que hauria de ser el 
Servei Cartogràfic, els seus objectius i funcions a termini mitjà, i les etapes 
successives de desplegament. 
Com a resultat d'aquest estudi es dotà el Servei Cartogràfic, que va ser tras
passat a la Direcció General de Política Territorial per Decret 185/80, de 3 
d'octubre. Tan sols dos mesos més tard, el Decret 321/80, d'1 de desembre, 
procedia a estructurar el Servei Cartogràfic creant-hi dues seccions: Secció 
de Desenvolupament i Sistemes, i Secció de Producció Cartogràfica. 
Amb motiu del traspàs de competències a la Generalitat en matèria de carre
teres foren traspassats al Servei Cartogràfic els efectius de fotogrametria de 
la s• Jefatura Provincial de Carreteras del MOPU, per tal de fer possible una 27 
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labor coordinada en matèria topogràfica, fotogramètrica i cartogràfica, tot 

evitant duplici-tats innecessàries. Aquesta nova arribada d'efectius féu 

necessari un nou desenvolupament de l'estructura del Servei Cartogràfic, 

que materialitzà l'Ordre de 17 de juny de 1981, que fixà les funcions pròpies 

de cadascuna de les Seccions ja creades i al mateix temps creà tres nous nego

ciats: el Negociat del Centre de Càlcul, de la Secció de Desenvolupament i 

Sistemes, i els Negociats de Producció Fotogramètrica i d'Edició Cartogrà

fica i Publicacions, de la Secció de Producció Cartogràfica. 

Dins d'aquesta línia de coordinació d'esforços en matèria cartogr~fica, vers 

el mes d'abril de 1982 es van iniciar les negociacions per a gestionar el tras

pàs al Servei Cartogràfic dels efectius del Servei de Cartografia i Fotograme

tria de la Diputació Provincial de Barcelona. 

Amb aquestes negociacions, era evident que es podia albirar de forma molt 

clara una perspectiva d'eficàcia d'actuació i de coordinació profitosa dels 

treballs en conjunt. Amb aquesta mateixa finalitat i dins d'un context d'assi

milació als organismes cartogràfics dels estats europeus, hi havia també tota 

una sèrie d'objectius a assolir: 

a) Treballs necessaris per a la implantació i conservació d'una xarxa geodè

sica i una xarxa d'anivellament de precisió, per a la cobertura aerofoto

gràfica del territori i per a la realització i manteniment al dia de la carto

grafia de base i la cartografia que sè'n derivés. 

b) Treballs relatius a la percepció remota i espacial de caràcter geogràfic, 

informatització de les dades cartogràfiques i elaboració de cartografia 

temàtica. 
e) Publicació i difusió, en forma gràfica, fotogràfica o numèrica dels docu

ments generats per les activitats anteriors. 

d) Activitats docents en matèria geocartogràfica d'acord amb allò que per

meti o determini la legalitat vigent. 

e) Coordinació i control de les activitats cadastrals i treballs d'aixecament 

de plànols cadastrals. 

f) Aportacions en matèries del seu àmbit a coHectivitats, serveis públics i 

altres organismes oficials. 

L'acompliment d'aquests objectius i la necessitat d'assolir la perspectiva 

d'eficàcia d'actuació abans esmentada juntament amb els traspassos d'efec

tius rebuts, i tenint en compte les negociacions iniciades per a rebre'n de 

nous, van fer recomanable de plantejar-se una remodelació del Servei Carto

gràfi~ sota la forma d'Institut, figura que està molt més d'acord amb el tipus 

i el volum de les tasques a desenvolupar i amb les solucions adoptades en els 

altres estats europeus. 

Així, doncs, hom preparà un text sota la forma d'avantprojecte de Llei per 

tal de crear un Institut Cartogràfic que pogués atendre degudament les tas

ques suara enumerades. D'aquesta manera, ellS de març de 1982, el Canse-
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Uer de PTOP presentà al Consell Executiu el text esmentat, que fou aprovat 
i tramès al Parlament per a la seva tramitació. El dia 30 de març d'aquell any 
era admès a tràmit el Projecte de Llei de Creació de l'Institut Cartogràfic de 
Catalunya per la Mesa del Parlament de Catalunya. 
Una vegada escoltada la junta de Portaveus del P~rlament, en sessió tinguda 
el dia 13 d'abril de 1982, la_ Mesa del Parlament passà el Projecte de Llei a la 
Comissió de Política Territorial, fet que va tenir lloc l'endemà mateix. 
A instàncies del Grup Socialista, la Mesa del Parlament prorrogà fins al dia 
4 de maig de 1982 el termini per a presentar esmenes al Projecte de Llei. 
Finalment, el4 de juny de 1982, la Comissió de Política Territorial emeté el seu 
dictamen sobre el Projecte de Llei de Creació de l'Institut Cartogràfic de Cata
lunya, i va restar fixat, d'aquesta manera, el text a debatre en sessió plenària. 
En sessió plenària del Parlament de Catalunya, tinguda el dia 5 d'octubre del 
mateix any, es féu el debat i votació del dictamen sobre el Projecte de Llei 
de Creació de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, que resultà aprovat. 
El President de la Generalitat de Catalunya va ratificar l'aprovació elS d'oc
tubre, i la Llei va ésser publicada al DOG n° 268, de 20 d'octubre de 1982. 
Per la seva part, el BOE va publicar la Llei en el seu número 264 en data de 
3 de novembre de 1982. 
La Presidència del Govern estatal plantejà recurs d'inconstitucionalitat con
tra l'article 3.1 a) de la Llei de creació, que determina com a funció de l'Ins
titut Cartogràfic de Catalunya l'elaboració, reproducció i difusió d~ treballs 
cartogràfics de base. El Tribunal Constitucional desestimà aquest recurs en 
sentència emesa el 23 de juny de 1983. 
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3. Línies d'actuació Cartogràfica 

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

tècniques de desenvolupament de la informació cartogràfica en l'àmbit de 

les competències de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa gaudeix de 

personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i econòmica i plena 

capacitat d'obrar per a l'acompliment de les seves finalitats. 

Són funcions de l'Institut Cartogràfic de Catalunya: 

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

Aquest concepte de cartografia de base es concreta en els programes 

d'actuació sobre tota Catalunya. El primer programa és la cartografia 

d'ortofotomapa escala 1:5 000 que té com a finalitat cobrir el territori 

amb un mosaic de 6 000 fulls generats com a tall del MTN 1 :50 000. 

Dins d'un àmbit més específic tenim estructurat el procés de creació de 

les bases cartogràfiques a escala 1:1 000, perquè siguin utilitzades en els 

projectes concrets de la Direcció General de Carreteres. 

b) La creació, estructuració i organització de la Cartoteca de Catalunya, la 

qual coordinarà la recollida i l'estudi de la documentació geogràfica i car

togràfica existent, i s'encarregarà de la seva conservació i difusió directa

ment o en coHaboració amb altres entitats públiques o privades. 

Aquesta és una mancança important a Catalunya. Al llarg del darrer any 

s'han produït els següents fets: 

1. Recepció, catalogació i difusió de la cartoteca tècnica especialitzada en 

vialitat, amb un total de 8.266 fulls corresponents a 261 projectes. 

2. Recepció de la Cartoteca de la Diputació Provincial de Barcelona, 

actualment en fase de catalogació. 

3. Organització, catalogació i distribució de la fototeca, que en un futur 

es constituirà com a arxiu central de fotografia aèria de Catalunya. 

Actualment es disposa de més de 70 000 fotogrames. 

4. S'ha iniciat l'estudi de la cartografia històrica de Catalunya que es 33 
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troba fora del país, per tal de conèixer de manera exhaustiva la docu
mentació existent i així possibilitar posteriorment l'inici de treballs 
d'estudi, catalogació i reproducció. 

S. S'han efectuat tràmits per a l'adquisició de diversos fons especialit
zats . 

e) La formació d'un banc de dades cartogràfiques amb la finalitat d'utilitzar 
sistemes automàtics en el traçat de la cartografia. 

d) La coordinació tècnica dels treballs cartogràfics que facin entitats públi
ques i privades, si s'escau, i la coHaboració amb organismes públics i 
entitats privades d'anàloga finalitat, així com la coordinació dels seus tre
balls cartogràfics amb els organismes d'anàloga finalitat a nivell d'estat. 
Acomplint aquests objectius s'han establert convenis amb l'Administra
ció de l'Estat espanyol, l'Ajuntament de Barcelona, la Universitat Poli
tècnica de Catalunya, el Consorci de les Contribucions Territorials de 
Tarragona; s'han dut a terme coHaboracions amb les Direccions Gene
rals del Departament, específicament amb Transports i Carreteres i con
tractes tals com el que es va fer amb l'empresa sueca X-Air, subsidiària 
de l'Institut Geogràfic Nacional Suec, per al voll :70 000 de Catalunya 
finançat per l'Estat. 

e) La publicació i difusió dels treballs que es creguin d'interès públic, cien
tífic o d'una altra naturalesa, realitzats per l'Institut. 
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4. Estructura interna 

4.1. Estructura organitzativa i evolució 
L'Institut Cartogràfic de Catalunya es regeix per un Consell Rector, una 

Direcció i una Comissió Tècnica. 

Durant els primers anys d'activitat, l'Institut Cartogràfic partí d'una estruc

tura humana mínima; al llarg de l'any 1984 ha estat necessari el seu incre

ment per a poder atendre les funcions de producció; no obstant això, s'ha 

intentat que hi hagués una flexibilitat suficient en aquesta plantilla que per

metés adequar-la a les exigències del moment, així com a l'especialització 

que requereixen moltes de les tasques que es duen a terme. Cal deixar palès 

que la majoria del personal que s'incorpora a l'ICC, i una bona part del que 

fou traspassat, té un període d'aprenentatge previ abans d'estabilitzar-se en 

el seu lloc de treball. 
A causa de la joventut d'aquest Institut Cartogràfic, no tota la seva estruc

tura orgànica està plenament desplegada. Els dos Serveis que cobreixen l'es

tructura bàsica són el Servei de Desenvolupament i Sistemes i el Servei de 

Producció Cartogràfica. 
Són comeses del Servei de Desenvolupament i Sistemes les funcions de rea

lització d'estudis, la definició de les metodologies, l'anàlisi de les aplicacions 

i la posada en marxa i el desenvolupament dels diferents sistemes d'informa

ció geogràfica, cartografia numèrica, càlcul, bases de dades alfanumèriques, 

percepció remota i d'ajut a la gestió de la realització cartogràfica. 

Són comeses del Servei de Producció Cartogràfica les pròpies de la realitza

ció cartogràfica establerta pels programes d'actuació cartogràfica dins dels 

àmbits dels sistemes de restitució fotogramètrica analògica i analí~ica, els 

aixecaments topogràfics, la tecnologia dels vols mètrics i multispectrals, els 

models numèrics per a l'aerotriangulació, l'edició i la digitalització assistida, 

l'ajut a la formació i revisió cartogràfica, la sortida cartogràfica, el laboratori 

fotogràfic, la reproducció i les edicions. 39 
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4.2. Organigrama 

Dlnccló 

lmutut 
C.utn¡!;rlth. 
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4.3. Plantilla i gestió del personal 
El personal adscrit a l'Institut Cartogràfic de Catalunya té una procedència 
ben variada, segons quin sigui l'organisme d'origen i les circumstàncies dels 
traspassos o de la seva incorporació. En comparació amb les dades corres
ponents al 1983, l'increment de la plantilla fixa és poc significatiu. Això 
queda explicat per-les restriccions pressupostàries existents però evidentment 
no correspon a la realitat de l'Institut Cartogràfic, que no és altra que un crei
xement en el desenvolupament tècnic i de producció, acompanyat paral·lela
ment d'una expansió dels assumptes administratius i de relació exterior. 
L'evolució de la plantilla per procedències és la que mostra el quadre que 
seguetx: 

Procedències 

Funcionaris cedits per la Diputació 
Contractats administratius transitoris 
Laborals 
Funcionaris de l'Estat transferits 

Nombre de treballadors 
1984 1983 

17 
19 
12 
2 · 

22 
12 
10 
2 

Segons aquesta classificació, les mitjanes d'edat es distribueixen de la 
següent manera: 

Funcionaris cedits per la Diputació 
Contractats administratius transitoris 
Laborals 
Funcionaris de l'Estat transferits 

40 anys 
27 anys 
42 anys 
59 anys 

És destacable que el personal més jove es troba dins dels contractes admi
nistratius transitoris. Aquest sector, d'altra banda, presenta un alt nivell 
d'estudis, car el66% són titulats superiors. En general, la classificació de tot 
el personal, en funció del nivell de formació, és la següent: 

Titulats superiors 
Tècnics de grau mitjà 
Batxillerat 
Estudis primaris 

30% 
12% 
38% 
20% 

S'han produït 6 nomenaments al llarg de l'any, 5 dels quals corresponen a 
promocions internes. Hi ha hagut dos cessaments, previs a ascensos posteriors. 
Per altra banda, aquest Institut ha comptat durant l'any 1984 amb un fort 
suport de personal aliè, basat en contractacions de treballs específics, a tra
vés de les quals es produeix un entrenament del personal que després podrà 
accedir a una plaça fixa, si s'escau, la qual cosa es preveu per a l'any 1985. 41 
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Contractes de treballs específics 
1983 
1984 

Contractes per a estudis i projectes 
1984 

32 
63 

39 

En resum, és un any clau de formació i aprenentatge. Cal fer esment del 
gran nivell d'especialització demanat al personal operador i tècnic, la qual 
cosa implica un llarg període d'assimiliació prèvia a la consolidació profes
sional d'aquests llocs de treball. 
Tot això sempre sota la supervisió i docència d'altres membres d'aquest 
Institut. 

4.4. Inventari del béns mobles 
Existeix un inventari mecanitzat i actualitzat on es detalla la valoració de 
tots els béns inventariables d'aquest Institut, així com la seva situació física 
i l'assignació a les unitats orgàniques corresponents. 
En aquest any 1984 s'ha produït un increment del patrimoni inventariable, 
fruit de les inversions que per a aquest fi contemplen els capítols II i VI del 
pressupost. 
L'inventari patrimonial de béns mobles a 31 de desembre de 1984 suma un 
valor històric de 484.900.908 ptes., amb un increment propi de l'any 1984 
de 41.410.722 ptes. A continuació es detalla per tipus de cost, situacions 
físiques i centres, la distribució de les noves adquisicions de béns mobles 
que durant aquest any s'han produït. 

I. PER CONCEPTES 
Instal·lacions 4.291.147 
Elements de transport o 
Mobiliari i estris 2.159.159 
Equips d'informàtica 5.257.788 
Equips de restitució 2.500.000 
Maquinària d'impremta i fotografia 25.405.855 
Màquines d'oficina 946.028 
Altres béns no catalogats 850.750 

41.410.722 

Il . PER EDIFICIS 
AEROPORT DE SABADELL 
Instal·lacions o 
Elements de transport o 
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Mobiliari i estris 5.500 

Equips d'informàtica o 
Equips de restitució o 
Maquinària d'impremta i fotografia o 
Màquines d'oficina o 
Altres béns no catalogats o 

5.500 

BALMES 209-211 
InstaHacions 4.112.047 

Elements de transport o 
Mobiliari i estris 1.780.590 

Equips d'informàtica 5.257.788 

Equips de restitució 2.500.000 

Maquinària d'impremta i fotografia 25.405.850 

Màquines d'oficina 946.028 

Altres béns no catalogats 553.891 

40.556.194 

ALFONS XII, 19-21 
lnstaHacions 179.100 

Elements de transport o 
Mobiliari i estris 373 .069 

Equips d'informàtica o 
Equips de restitució o 
Maquinària d'impremta i fotografia o 
Màquines d'oficina o 
Altres béns no catalogats 296.859 

849.028 

41.410.722 

III. PER CENTRES 
DIRECCIO 

Instal·lacions 3.102.01'4 

Mobiliari i estris 459.812 

Equips d'informàtica 1.471.763 

Màquines d'oficina 557.628 

Altres béns no catalogats 721.935 

6.313.152 43 
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NEGOCIAT DE SECRETARIA 
Equips d'informàtica 274.800 
Màquines d'oficina 200.950 
Altres béns no catalogats 26.036 

501.786 

NEGOCIAT DE MANTENIMENT DE SISTEMES 
InstaHacions 373.333 
Mobiliari i estris 197.391 
Equips d'informàtica 274.800 
Altres béns no catalogats 49.788 

895.312 

NEGOCIAT DE PUELICACIONS CARTOGRÀFIQUES 
Mobiliari i estris 263.329 
Màquines d'oficina 17.850 
Altres béns no catalogats 30.511 

311.690 

N EGOCIAT D'ARXIU I DOCUMENTACIÓ 
Mobiliari i estris 172.484 

SERVEI DE DESENVOLUPAMENT I SISTEMES 
Mobiliari i estris 18.940 
Equips d'informàtica 274.800 

293.740 

NEGOCIAT DE SISTEMES GRAFieS 
Mobiliari i estris 5.417 
Equips d'informàtica 734.825 

740.242 

NEGOCIAT DE TELEDETECCIÓ I PROCÉS D'IMATGE 
Mobiliari i estris 14.400 

NEGOCIAT DE SISTEMES 
Instal·lacions 464.700 
Mobiliari i estris 154.904 
Equips d'informàtica 760.800 

44 1.380.404 
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NEGOCIAT D'APLICACIONS 
Equips d'informàtica 274.800 

NEGOCIAT DE XARXES 
Mobiliari i estris 39.780 

Equips d'informàtica 274.800 

314.580 

NEGOCIAT DE FOTOGRAMETRIA ANALíTICA 
Mobiliari i estris 165.010 

Equips d'informàtica 274.800 

439.810 

NEGOCIAT DE FOTOGRAMETRIA URBANA 
Mobiliari i estris 37.880 

Equips de restitució 2.500.000 

2.537.880 

NEGOCIAT D'ORTOFOTOGRAMETRIA 
InstaHacions 179.100 

Mobiliari i estris 125.494 

Equips d'informàtica 366.800 

Altres béns no catalogats 11.240 

682.634 

NEGOCIAT D'EDICIO DIGITAL 
Màquines d'oficina 169.600 

NEGOCIAT DE REALITZACIO CARTOGRÀFICA 
InstaHacions 172.000 

Mobiliari i estris 342.447 

Equips d'informàtica 274.800 

Maquinària d'impremta i fotografia 2.184.321 

Altres béns no catalogats 11.240 

2.984.838 

NEGOCIAT D'lMPRESSIO CARTOGRÀFICA 
Mobiliari i estris 161.841 

Maquinària d'impremta i fotografia 23.221.529 

23.383.370 

41.410.722 45 
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4.5. Consell Rector 
El Consell Rector és un òrgan regidor de l'Institut Cartogràfic de Catalu
nya, amb facultats d'actuació, gestió i representació. Concretament, super
visa el pla anual de treball i de gestió, així com els pressupostos. 
Durant l'any 1984 han estat convocades dues sessions. 

Sessió de 10 d'abril 
El Consell Rector acordà l'adquisició del fons cartogràfic, bibliogràfic i 
geogràfic que conté el llegat Puchades-Vila, així com l'adquisició de la 
Revista Catalana de Geografia. 
El Consell aprovà la creació del Premi Jordi Viñes i Folch, en forma de beca 
d'ampliació d'estudis de Ciències Geofísiques a l'estranger. 
El Consell és assabentat pel Director de l'Institut de l'adquisició d'un bimotor 
Partenavia P-68 Observer i s'exposa la rendabilitat que suposa de comprar l'ae
ronau i l'equip necessari comparativament amb el lloguer de l'esmentat aparell. 
Queda palesa la conveniència d'aproximar l'Institut a les corporacions 
locals catalanes. 

Sessió de 5 de desembre 
Es presentaren les dades de l'auditoria realitzada pel Departament d'Econo
mia i Finances en l'exercici del1983. El Consell examinà aquestes dades i les 
considerà satisfactòries. 
El Consell Rector aprovà per unanimitat l'atorgament de poders al Director 
de l'Institut Cartogràfic. 
A proposta del Director de l'Institut Cartogràfic, el Conse_ll Rector, per 
unanimitat, acordà la creació de la Cartoteca de Catalunya, atesa la diversi
tat de volums d'informació cartogràfica d'especial interès històric, tècnic, 
bibliogràfic i de fotografia aèria, de què actualment disposa l'Im¡titut. 
Es realitzà un seguiment del projecte d'Ortofotomapa 1 :5 000 de Catalunya. 
El Director informà el Consell de les aplicacions cartogràfiques previstes 
per al primer semestre del 1985, i es van comentar les prioritats de la Direc
ció General de Carreteres. 
El President del Consell informà del desplegament que el Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques vol dur sobre una política de coordi
nació amb els Consorcis per a la Gestió de les Contribucions Territorial, 
Urbana i Rústica, la qual cosa permetria assolir una uniformitat de políti
ques cartogràfiques. 
Va quedar palesa la conformitat d'iniciar les negociacions amb la Diputació 
de Lleida. 
El Director informà el Consell de l'adquisició per part del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques d'un sistema IBM 4381/1102, ins
tal·lat a l'Institut, i constatà que l'esmentada adquisició fou favorablement 
avaluada per la Direcció General de Serveis d'Informàtica. 
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5. Activitats i producció 

5.1. De la Direcció 

Les activitats que es descriuen detalladament a continuació depenen fona
mentalment de Direcció, malgrat que hi intervinguin, de vegades en forma 
executiva, els dos serveis de l'ICC. 
Cal fer especial esment dels següents punts: 
a) La biblioteca tècnica està en fase de desenvolupar uns programes especí

fics per al registre i catalogació assistida de monografies. 
b) L'Institut ha consolidat la seva infrastructura amb l'ampliació de l'aire 

condicionat per als ordinadors, punt feble fins al present. · 
e) S'iniciaren les tasques d'inventari detallat dels vols, restitucions i projec

tes de què l'Institut disposa. 
d) L'equip aeronàutic s'ha consolidat amb la instaHació d'una oficina especí-

fica propera a l'Institut, per a tenir més autonomia horària de funcionament. 
e) La Cartoteca segueix en el seu procés de cercar una seu definitiva. 
f) La Botiga es consolida definitivament en la seva seu de Balmes, 211. 
La quantitat i diversitat de tasques pròpies de la Direcció, tant en l'ordre 
tècnic com de gestió, han anat augmentant progressivament. Per aquest 
motiu, en el segon semestre de l'any es manifestà la necessitat que la Direc
ció comptés amb una ajuda directa adient a través de la qual es canalitzés la 
relació administrativa amb la Direcció. Segons Resolució de 31 de juliol de 
1984 s'organitzà una dependència d'ajuda directa a la Direcció, que s'ano
menà Secretaria de Direcció, d'actuació independent del Negociat de Secre
taria. Algunes de les tasques d'aquesta Secretaria de Direcció són: 
a) Canalitzar les relacions de la Direcció. 
b) Recopilar la informació de les tasques productives de l'Institut. 
e) Compilar dades per a l'elaboració dels pressupostos i les memòries. 
d) Organitzar reunions, consells, cursos etc., que estiguin vinculats amb la 

gestió de Direcció. 51 
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Durant aquest any, la Direcció ha signat 9 Resolucions d'ordre intern i 4 
Instruccions per al funcionament dels diversos serveis. 

5.1.1. Biblioteca tècnica 
La Biblioteca tècnica de l'I CC es va començar a organitzar el juny del 1984 
amb l'objectiu bàsic de proporcionar tota la informació necessària al perso
nal de l'Institut, per tal que pugui dur a terme, de forma eficaç, la seva tasca 
professional. 

Fons: 
A finals del 1984, la Biblioteca compta amb un fons bibliogràfic d'uns 600 
volums, format pels diversos documents publicats pels departaments de la 
Generalitat, una sèrie d'obres especialitzades en l'àmbit de la cartografia, foto
grametria, percepció remota, informàtica, topografia etc., dins les quals destaca 
la coHecció de proceedings, de gran interès per a l'Institut, i algunes obres de 
referència en diversos camps. Una part molt important del seu fons la consti
tueix la coHecció de publicacions periòdiques -uns 150 títols- que es dividei
xen en publicacions comercials especialitzades en els camps abans esmentats, i 
publicacions d'entitats i institucions nacionals i estrangeres, les activitats de les 
quals pertanyen a l'àmbit de la cartografia i camps propers a ella. 

Serveis: 
a) Per tal que el fons de la Biblioteca es pugui consultar en qualsevol 

moment, s'ha portat a terme la seva catalogació i classificació tot seguint 
les normes internacionals establertes en aquest camp específic (AACR, 
ISBD, CDU). 

b) La Biblioteca confecciona amb una periodicitat mensual un «Butlletí de 
novetats» que recull tot el material bibliogràfic que ha rebut durant 
aquest període. 

e) Així mateix es porta a terme un circuit de revistes que permet la circula
ció periòdica de les publicacions seriades entre les persones o les seccions 
per a les quals són específicament necessàries, donat que s'han de mante
nir al dia en el camp de la informació especialitzada. 

d) Com a complement del circuit de revistes, s'ha implantat un servei de 
butlletins de sumaris que permeten demanar, en qualsevol moment, 
fotocòpies dels articles que interessin, abans de rebre la pròpia revista. 
Aquests butlletins apareixen mensualment. 

e) Com a complement de la tasca de la Biblioteca, s'ha establert relació amb 
la British Library Lending Division, per tal de poder obtenir qualsevol 
reproducció de documents o articles apareguts a diverses publicacions 
que no es reben a l'Institut. 



f) A finals del 1984 s'han dut a terme negociacions amb el Centre de Càlcul 
de la Universitat Politècnica de Barcelona per tal d'automatitzar totes les 
tasques de la biblioteca de forma progressiva, i s'ha determinat confec
cionar un programa que permeti l'entrada de notícies bibliogràfiques en 
format CATMARC, adaptació catalana del MARC anglès, portada a 
terme per l'Institut Català de Bibliografia, per tal que es puguin interro
gar tots aquells camps que es consideri nect:ssari i sigui possible la sortida 
de referències en format ISBD. 

5.1.2. Manteniment 
Serveis de vigilància: 
L'equip humà que col· labora en les tasques de vigilància incloïa al final de 1984: 

a) 3 Subalterns 
b) 1 Vigilant jurat 
e) -1 Vigilant de festius 

La vigilància nocturna està assegurada pel vigilant jurat durant tot l'any 
laboral i diàriament durant els períodes de vacances. Pel que fa als subal
terns, n'hi ha un equip de dos que realitza servei al matí, i un d'ells s'ocupa 
de gestions de carrer i de gestions internes. L'altre subaltern realitza el servei 
a la tarda. 
El servei de vigilància de porta es formalitzà a partir del mes de maig de 
1984. En el període maig-desembre es reberen i identificaren 4 375 visites i 
es van controlar més de 200 sortides justificades. Pel que fa a encàrrecs rea
litzats, la xifra superà els 300 en el mateix període. Quant a comunicacions 
telefòniques, es van realitzar unes 1 125 trucades a través d'operadora en 
aquest període. 

Serveis de manteniment: 
L'equip humà amb què es compta incloïa a finals de 1984 un oficial i un aju
dant que poden prestar servei de mecànica, electricitat, lampisteria, treballs 
de paleta i altres treballs generals, ultra algunes reparacions de fusteria. 
Fins a la instauració formal del Negociat de Manteniment de Sistemes, el 
manteniment de l'edifici i de les instaHacions es realitzava mitjançant 
empreses exteriors. Una valoració objectiva dels serveis facturats va demos
trar com a molt positiva l'opció d'una atenció pròpia a les qüestions de man
teniment, atesa la complexitat de les instaHacions de l'Institut i la notable 
superfície dels seus locals. 
Així, doncs, a partir del mes de maig de 1984 començà a funcionar el mante
niment propi incloent no solament les reparacions sinó també la realització 
de les noves instaHacions que fossin necessàries. És precisament dins 
d'aquest capítol on els estalvis aconseguits amb e¡ servei propi es fan més 53 



54 

Activitats i producció 

notables. Entre les instal-lacions noves o de gran intervenció que s'han rea
litzat cal esmentar: 
a) Condicionament general dels locals d'Alfons XII, 19-21, amb modifica

ció de tota la instal-lació elèctrica, obres de paleta, pintor i lampista, rea
lització i modificació de tres lavabos . 

b) Realització de l'escomesa i noves línies de l'ampliació de potència elèc
trica de l'Institut. 

e) Instal·lació de noves línies de la nova entrada d'aigua corrent a l'Institut. 
d) Realització dels canvis corresponents al sistema de claus mestres de segu

retat integrat a totes les dependències de l'Institut, en la primera fase, 
edifici del carrer Balmes. 

e) Realització de la nova alimentació de potència a la maquinària del centre 
de càlcul, amb separació de potència estabilitzada i instal-lació d'uns 
transformadors separadors per a la potència no estabilitzada. 

f) Realitz.ació de tota la xarxa interna de comunicacions de l'ordinador IBM i 
de totes les ampliacions de la xarxa dels ordinadors V AX -1 i V AX -2. 

g) Enderrocs i condicionament posterior, amb ajudes, per a l'entrada d'una 
taula de dibuix de 2 x 4 m de taula amb un pes d'uns 3 000 kg. 

Ultra els treballs anteriors es van realitzar també 183 treballs puntuals sota 
comanda. 

5.1.3. Arxiu fotogràfic 
S'ha anat duent a terme ininterrompudament l'entrada de vols, restitucions, 
expedients i ortofotomapes i s'ha omplert la fitxa corresponent. Durant 
1984 s'han comptabilitzat 46 vols, 8 projectes de restitucions urbanes, 7 pro
jectes territorials i 25 de vials, així com 807 models ortofotogramètrics. A 
part d'aquest material elaborat íntegrament a l'ICC, cal afegir-hi 4 vols i 
1 500 restitucions procedents de la Direcció General d'Urbanisme i 1 vol de 
l'Ajuntament de Barcelona. 
Per a facilitar la consulta del material s'ha continuat la confecció de catàlegs. 
Quan va començar a volar l'avió de l'ICC es va fer necessària la creació 
d'una mínima infraestructura que s'ocupés del procés posterior al revelat del 
film. L'Arxiu fou l'encarregat durant l'any 1984 d'etiquetar, tallar i ensobrar 
els negatius. Això no solament per als vols destinats a l'Institut, sinó també 
en el projecte conjunt ICC/IGN de fer dos vols: un a escala 1:70 000 de 
Catalunya, i un altre a 1 :30 000 de Catalunya, Pamplona, Saragossa i Almeria. 
Finalment, ha estat també l'Arxiu qui s'ha ocupat durant l'any 1984 de rebre 
i inventariar· en una primera fase diversos fons que s'han incorporat a l'ICC 
destinats a la futura Cartoteca: 
a) Trasllat de la Cartoteca de la Diputació de Barcelona i confecció d'un 

inventari. 
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b) Trasllat de la biblioteca de l'IPUR. 
e) Trasllat del fons del Servei Meteorològic de Catalunya (E. Fontserè) ja 

inventariat. 
d) Trasllat del fons Puchades que inclou la «Revista Catalana de Geografia>>. 

5.1.4. Vols 
a) Missions fotogramètriques 

El nombre total de vols realitzats al llarg del proppassat any 1984 (pe
ríode de vol abril-novembre) fou de 51. Aquest total pot subdividir-se en: 

1. Vols per a aixecaments a gran escala: Generalment corresponen a vols 
per a projectes de fotogrametria vial, territorial i urbana. Les escales més 
utilitzades són les de 1:3 500, 1:4 000, 1:5 000, 1:18 000, etc. D'aquests 
vols se'n van realitzar 46, i es van repartir de la següent manera: 

vols escala ha volades n° fotogrames 

2 1:18 000 17 300 232 
1 1:15 000 27 000 126 
2 1:10 000 12 456 88 
2 1: 6 000 2 434 53 
1 1: 5 500 2 160 18 

32 1: 5 000 91 336 2 567 
2 1: 4 000 1 720 16 
3 1: 3 500 7 649 398 
1 1: 3 000 2 112 _____ill. 

46 164 167 3 655 

2. Vols per a aixecaments a petita escala: Aquests vols corresponen a 
encàrrecs d'altres organismes (conveni amb l'IGN, Diputació Foral 
de Navarra etc.) o bé són generats al mateix ICC per tal de subminis
trar material a les edicions cartogràfiques en curs (ortofotomapes) . 
Cinc són els vols inclosos dins d'aquesta categoria: 

I. Vol alt de Catalunya (1 :70 000): En conveni amb l'IGN, 
cobreix el 90% del territori català (3 019 000 ha). El nombre de 
fotogrames és de 2 823. . 

Il. Vuelo Nacional (1 :30 000): També dins d'un conveni amb l'IGN. 
Al llarg del 1984 es volaren 71 fulls del MTN (1 :50 000) dividits 55 
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en quatre blocs: Almeria, Navarra, Aragó i Catalunya. El bloc de 
Catalunya fou volat amb característiques ortofotogràfiques. 

bloc n°.delMTN ha volades n° de fotogrames 

Almeria 9 453 708 405 
Navarra 22 1 109 075 990 
Aragó 32 1 613 184 1 440 

Catalunya 8 403 296 608 

III. Navarra (Ortofoto) (1 :22 000): Per encàrrec de la Diputació 
Foral de Navarra es va volar el full del MTN n° 141 (Pamplona) 
a l'escala esmentada. L'extensió volada suposa un total de 
50 412,5 ha. El nombre de fotogrames és de 341. 

IV. Catalunya (Projecte Ortofoto) (1 :22 000): Dins d'aquest pro
jecte es van volar 5 fulls del MTN: 391 (Igualada), 392 (Sabadell), 
393 (Mataró), 420 (St. Boi de Llobregat), 421 (Barcelona). Les 
hectàrees volades sumen un total de 252 062,5 hectàrees. El nom
bre total de fotogrames és de 1 216. 

V.. Vol aeromagnètic: Aquest vol es va realitzar en conveni amb el 
Servei Geològic de Catalunya. Es va volar a 8000 ft (peus) i a 
12 000 ft a la regió pirinenca. El nombre d'hores de vol durant 
l'any 1984 fou de 80. La longitud de les passades per a tot el pro
jecte és de 21 000 km; en aquest vol (1984) es van realitzar un 
total de 4 500 km. 

b) Hores de vol 
L'avió Partenavia P68 Observer (EC-DTS) va començar el seu treball a 
partir del dia 14/1/1984, en què es va portar d'Itàlia . Durant l'any 1984 
es van realitzar un total de 255,02 hores de vol. Aquest total d'hores el 
podem subdividir en diferents treballs: 

Hores que tenia l'avió a la recepció 
Viatge a Zuric 
Vol aeromagnètic 
Vols fotogràfics 

TOTAL d'hores de vol en 1984 

6.20 h 
15.51 h 
80.00 h 

153.31 h 

255.02 h 

Els vols a petita escala, el vol alt de Catalunya (1 :70 000) i el vuelo nacional 
(1:30 000) es van realitzar amb un altre avió (Lear Jet) de l'empresa X-Air. 
Si relacionem les hores de vol fotogràfic amb les hectàrees volades amb 
l'avió Partenavia, obtindrem les següents dades: 

Hores de vol: 153,31 ha volades 
1 d d l = 3,040 ha/hora Ha vo a es: 466,642 Hores e vo 
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Vols realitzats durant 1984 

Codi Nomddvol Conwt.a Escola 0... Ha n'de !010. Oient 

8~2 EIVmdrdl BmPcncd<s 5000 12·4-84 2640 m Coasorà d'lliseDd2 dt Tomgom 
84003 vo11~s Occidenw 5000 12-1-84 588 116 Ajumamall dt Temssa 
84004 Tow-lligosura uSem-Gironès 5000 5-6-M 2192 155 S.T.C. dt Girona 
84005 ArmysdeM,·ArtnysdeMunt Mammo-Voll!s Ot. 5000 5-6-M 2nB 93 S. T. C. dt lbn:dooa 
84006 L'AmetlbdtM" &ix Ebre 5000 9+84 6940 147 Coosorti d'Hisenda dt T omgom 
841107 Ueicb-Albesa S<grià-Nogum 5000 14-6-84 2180 144 S.T.C.dtUeida 
841108 V~lbonad'Ano~ AnW 10000 15-6-M 456 6 Ajulllomentdt Vallbona 
84009 Vollbonad'Ano~ Anoia 4000 I~ 264 IS Ajunamentdt Vallbona 
84010 CasWldefds BmUobr. 5000 15+84 1618 48 S. T. C. de lbn:dooa 
84011 El Cmytt (SL Andreu de la Bora) Blilllobr. 5000 21+84 l60 8 S.T.C.d~ 
84012 MonlnWieu Ann~ 5000 17-6-84 424 19 S. T. C. dellartdonJ 
840U VW.tdeBiliguer Nogum 5000 16+84 820 27 S.T.C.deUeida 
84014 SontfdiudeCndines Voll!sOt. 5000 16+84 6110 16 D.G.úmtms 
84015 v~.olost Osona 5000 15+84 6460 156 S.T.C. de lbn:dooa 
84016 Tnrre&rrm-Castdlóde Fu&nya S<grià-Nogum 18000 23+84 69110 201 S.T.C. dt Ueida 
84017 Mwesa-Temssa Bages-Voll!s 5000 28+84 

2040n S.T.C. dt Borcd""' 
84018 Balsareny-Nm. Boges 5000 25+84 1080 2J s.T.C. de lbn:dooa 
84019 ~-Sr. Ramon Anoia 5000 25+84 81 U llim dt Projectes i Obres 
84020 Tremp-Tobm P.nmjussà 5000 840 24 s.T.C.deUeida 
84021 AmpliacióMnnbllyana-Àger Polim Jussà·Nogum 5000 26+84 I~ 27 S.T.C.deUeida 
84022 BorcdODJ (ciuut) BorcdODJ lOOO H-84 2112 157 AjUIIUIIItntde Borcdona 
8402J Minl=p-V~~ogona de B~er Segrià·Nogum 5000 27-6-84 79110 2J8 S.T.C. de Ueida 
84024 AmpliaciódeTemssa Voll!sOcc. 5000 6-7-84 560 11 AjunW!ItlltdeTemssa 
84025 AmpliaciódebVW.tde~er Nogum 5000 7-7-84 300 s.T.C.deUeida 
84026 Almacdles Stgrià-Nosuen 5000 6-7-84 2460 48 S.T.C. deLieida 
84027 ~-Avdlanes-Fontdepou Nosum 5000 9- -84 l560 IOl s.T.C.dtUeida 
84028 vaajuiga-Mo¡wtdec.brenys Alt Empordà 5000 10.7-84 5308 119 S.T.C.deGiroou 
84029 ~eu?MalgmdeM" Mutsme 5000 10.7-84 14950 m S. T.C. de Bartdona 
84030 I.aMolina Ripollà-Cerdmya 10000 13-7-84 12000 82 Semaria General ïecnia 
840ll Aeróclrom dt la Cerdanya Cerdanya 15000 ll-7-84 27000 126 Direcció Gtnml de T ranspora 
840l2 Vilobí dd Penedès AkP....l!s 6000 19-7-84 864 29 Ajumamall dt Vilobí dd Peoed!s 
840ll AJió.Brilim-Vilabell1 Altúmp 5000 20-7-84 1020 19 Comorti d'lliseDd2de Tomgom 
84034 VOLALTDECATALUNYA 700110 Ag.-M l019000 2823 ICCIIGN 
840l5 Bartdooa (SW) Borcdon!s llOO 14-10.84 l7110 m AjunW!Itllt dt lbn:dooa 
84036 NAVARRA (PAMPLONA) F.MTN:141 22000 JO.I0-84 50412,5 341 Diputxió For>l de Nmm 
84037 ~unya-PtojecttORTOFOTOM. F. MTN:l91-l92·39J.420-421 2200013/29-10.84 252062,5 1216 ICC 
84038 lsua(¡cla-Capdlodes-ViWnna ,..;,ia-AitPenalà 5000 8-10.84 63S2 159 Direcció Gtnml dtúmtms 
84039 Nudis de la Cooca de Barbtri Conca de Barbtri 4000 ll-10.84 1456 16 Comon:i d'lliseDd2 de Tmogona 
84040 Nuclis de la Conca de Barbtri Conca de Barbtri 55110 31·10.84 2160 18 Comenci d'Hisenda de Tomgom 
84041 s.&.dtli(Est) Voll!sOcc. 6000 15-11-84 Ü70 24 S.T.C. de lbn:dooa 
84042 Castdlbdl i d va, Bages 5000 15-11-84 1000 12 S. T. C. dt lbn:dooa 
84043 Nuclis de l'Empordà Alt i 11m Empordà 5000 23-11-84 8000 " S.T.U.deGiroou 
84044 NuclisdeYAkCamp-Tamgoo!s 500024125-11-BS 1210 17 Comon:i d'lliseDd2dt Tomgom 

84044.B. Nudisdel'AkCamp-Tamgonls Tamgonls 3511024125-11-BS 1549 54 Comortid'lliseDd2dt T:mgoaa 
84045 El Rowefl.. Tarrogona (Ampliació) Tamgonls 5000 24-11..!4 IS20 24 S.T.C.dtT:mgoaa 

s/n Sr.joaadelesAbadesses Ripollls 18000 15-10-84 10400 li ~junamall de Sr. Joaa dt les A. 
sl o Sr. Joaa de les Abadesses Ripollis 50110 10.10-84 800 36 Ajuaamall dt St. joaa dt les A. 
sl o Zooadt Gnaollen Voll!sOcc. 5000 7-10.84 1200 50 Unitat de Plmtjameat i Projectes 
sl o Premià de Dalt Mutsmt 35110 7-10.84 24110 67 S.T.U. dt lbn:dooa 

Vuno NACIONAL (Nmm, Arogò, Cmhmya i Almaia) 30000 Ag.-OeL84 3579250 3443 JCCIIGN 
(71fsMTN) 

VOLAEIOIIAGNtliC 
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5.1.5. Cartoteca 
Les activitats realitzades durant l'any 1984 tenen un objectiu únic: la creació 
de la infrastructura per a l'organització de la Cartoteca de Catalunya; però 
les condicions de treball i els objectius a termini més curt, han determinat 
l'existència de dues etapes ben diferenciades: 

a) Continuació i conclusió del treball encarregat per la Direcció de l'Insti
tut Cartogràfic de Catalunya a la senyora Montserrat Galera i Monegal, 
el març de 1983, en el se11tit de portar a terme un recull d'informació 
sobre els mapes i plànols antics de Catalunya. 
La memòria final va ser lliurada el 28 de setembre de 1984, junt amb els 
fitxers, el material gràfic i l'arxiu generats durant l'elaboració del treball. 
Les tasques realitzades durant aquests mesos es poden dividir en dos grups: 
1. Recerca a diverses biblioteques de Barcelona i de fora 

Barcelona Arxiu Històric d'Urbanisme, Arquitectura i Disseny 
(Col·legi d'Arquitectes) 
Biblioteca de Catalunya 
Centre Excursionista de Catalunya 
Institut Municipal d'Història 

Florència Biblioteca Laurenziana 
Biblioteca N azionale 

Londres Bristish Library 
Victoria and Albert Museum 

Madrid Biblioteca Nacional 

Montserrat 
París 

Ciutat del 
Vaticà 
Viena 

Servicio Geografico del Ejército 
Servicio Histórico Militar 
Biblioteca de l'Abadia 
Bibliothèque Nationale 
Institut Geógraphique National 

Biblioteca Apostolica Vaticana 
Osterreichische N ationalbibliothek 

Seguint el projecte inicial, es va començar l'arxiu fotogràfic de la car
tografia històrica de Catalunya. Segons els serveis oferts per cada 
biblioteca i la política suggerida per la Direcció de l'Institut Cartogrà
fic de Catalunya, es va gestionar l'adquisició de reproduccions foto
gràfiques del material seleccionat, a les dues biblioteques de Londres, 
les dues de Florència i a la Vaticana. En total, i en el moment de lliurar 
el treball, hi havia 165 transparències i 11 fotografies sobre paper. 

2. Elaboració de la informació recollida a la primera etapa. A part d'ho
res d'estudi i de consulta i de la realització pràctica del treball, les tas
ques dutes a terme en relació a aquest apartat, són les següents: 



Activitats i producció 

I. Consultes i converses tècniques amb el personal d'altres centres, 
tant del país com de l'estranger: directors o responsables de les 
seccions cartogràfiques de les biblioteques consultades; col-labo
ració amb el personal de l'Institut Català de Bibliografia, respon
sable de la «Bibliografia Nacional de Catalunya» i màxim i darrer 
òrgan decisiu a Catalunya en tot el que afecta a la descripció 
bibliogràfica i al seu tractament info~màtic. 

Il. Assistència de les dues persones que treballaven en la realització 
del recull (M. Galera i A. Casassas) al curset de les ISBD(A), per 
a la catalogació de material antic, publicat fins al primer terç del 
segle XIX, organitzat per l'Associació de Bibliotecaris de Catalu
nya del 4 al 25 de juny de 1984. 

b) Tasques .a partir del mes d'octubre de 1984, en funció de la posada en 
marxa de la Cartoteca de Catalunya. 
En aquesta segona etapa hi va haver un desplaçament dels centres d'inte
rès considerats prioritaris: des dels aspectes de recerca i investigació 
metodològica cap a aspectes d'organització i administració i de suports 
bàsics per a la feina futura. 
En primer lloc, dins del mateix mes d'octubre, assistència al congrés 
org~nitzat pel Map Curators Group in The Netherlands: 
La institució Map Curators Group in The Netherlands, membre de la 
Ligue des Bibliothèques Europènnes de Recherche (LIBER), organitzà 
una trobada de professionals durant els dies 15 a 19 d'octubre. Les ses
sions tingueren lloc a Holanda, concretament a la Haia, Leyden i Ams
terdam. La Direcció de l'InstÍtut Cartogràfic decidí d'enviar Josep Lluís 
Colomer, Cap del Servei de Desenvolupament i Sistemes, i Montserrat 
Galera, Assessora Tècnica, en qualitat de tècnic informàtic i cartògrafa, 
respectivament, a aquestes jornades cartogràfiques. 
La temàtica de les sessions estava centrada al voltant dels problemes de 
la catalogació i la classificació dels mapes i del seu tractament informàtic. 
Es llegiren un total de 16 ponències dedicades a aquest tema, durant els 
tres primers dies. Els dies 18 i 19 foren dedicats especialment a visitar 
cartoteques i museus. En cada cas la visita anava precedida d'una explicació 
informativa i, alhora, tècnica per part del director de la institució, sobre els 
fons dipositats en el centre. Una exposició de material cartogràfic organit
zada específicament per al cas complementava la documentada reunió. 
A part d'això, durant aquests mesos es van anar tractant els següents 
punts: 
1. Aspectes relacionats amb el local. Per un costat es van anar adquirint 

peces soltes facsimilades i obres per a la Biblioteca de suport de la 
Cartoteca. Per un altre costat, es van fer gestions prop de diversos 59 



60 

Activitats i producció 

col-leccionistes i institucions per tractar la possible adquisició o 
cessió de col·leccions particulars (Col·leccions Soley, Colomer i 
Pinard) . 

2. Tractament informàtic dels fons. Connexió amb Jaume Massó per 
aconseguir un acord amb l'Institut Geogràfic Nacional (IGN) de 
Madrid pel que fa a un formulari comú. 

3. Recull de dades sobre centres cartogràfics i sobre bibliografia espe
cialitzada. 

4. Es comença la traducció catalana de les ISBD(CM) (lnternational 
"Standard Bibliographic Description for Cartographic Material). 

5.1.6. Distribució i Vendes 
A començaments del mes de març de 1984 vam inaugurar l'Oficina de Ven
des de l'ICC, obrint, de cara al públic, la llibreria especialitzada en cartogra
fia i publicacions geogràfiques. L'objectiu primordial és aconseguir conver
tir-la en un centre de documentació cartogràfica on tothom pugui trobar 
tota mel?-a de plànols, mapes o fotografies aèries de Catalunya, i molta infor
mació d'Espanya i arreu del món. Indubtablement, l'afany principal és 
posar al servei del públic totes les publicacions realitzades per l'ICC mateix 
i per altres organismes editorials. Amb aquest esperit, durant tot aquest any 
1984 hem assortit la botiga amb les publicacions de les institucions i empre
ses següents: 

a) Institucions catalanes: Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, Diputació de Barcelona (a més de tot el fons cartogràfic 
traspassat estem en negociació per a aconseguir totes aquelles publica
cions que aquesta Diputació edita), Diputació de Lleida, Corporació 
Metropolitana de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, entre les més 
importants . 

b) Institucions de l'Estat: Instituta Geografico Nacional, Servicio Geogra
fico del Ejército, Instituta Geológico y Minero de España, Instituta 
Hidrografico de la Marina, Ministerio de Agricultura (en tràmit), Minis
terio de Obras Públicas (MOPU). 

e) Institucions de l'estranger: Service Hydrographique et Oceanographique 
de la Marine, Hydrographer of the Navy, Govern d'Andorra, Institut 
Géographique National de France (en tràmit). 

d) Empres~s privades editorials nacionals: S'està realitzant un buidat siste
màtic de totes aquelles editorials i empreses que editen cartografia i 
publicacions relacionades amb temes geogràfics, geodèsics, fotogramè
trics i topogràfics, per tal d'anar assortint la botiga. Tenim ja les publica
cions de diverses editorials (Aguilar, Anaya, Everest, Montblanc, Pamias, 
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Alpina, Telstar, Publiplano, etc.). També comptem amb les publicacions 
de diversos centres excursionistes. 

e) Empreses estrangeres: Hallwag, Kummerly-Frey, LAC, Ravenstein, 
Randonnées Pyrénnéennes, Nagel, Editions Olizane, Lonely Planet, 
APA Productions, Toubis, Bartholomew etc. 

Vam iniciar converses i estem en tràmit d'aconseguir les publicacions de: 

UNESCO (Cartes et Éditions Géologiques), Niedersachsisches Landes
verwaltungsamt (Hannover), George Philipson LTD, Esselte Map Servi
ce, Georg Westermann Verlag GMBH, Hatier International, Scan Globe, 
Nova Rico S.P.A., Rand Mc Nally Company, Hammond Inc., Editions 
du Centre National de la Recherche Scientifique (Cartes de la Végéta
tion), Larousse, Instituta Geografico de Agostini etc. 
Amb tot aquest fons ja disponible i sense gens de promoció ni propa
ganda (només la campanya realitzada a nivell de centres escolars, iniciada 
a començaments del curs 1984-85 ), el moviment que hem tingut a la 
botiga és el següent: 

Xarxa de distribució dels productes propis: 
Dins el proppassat any 1984, vam iniciar la tasca de distribuir arreu de 
Catalunya tota la cartografia i les publicacions de l'ICC. Disposem en 
aquests moments de 65 punts de venda (a llibreries) a Barcelona, 12 a 
l' Area Metropolitana i 31 de repartits arreu de Catalunya (capçaleres de 
comarca i poblacions de més de 15 000 habitants). Aclarirem que, en tots 
els casos, només s'ha fet una visita inicial, i les comandes posteriors s'han 
fet per telèfon i les reposicions per correu o per ordinari, sense poder fer, 
per manca de personal, una veritable labor de promoció i venda que man
tingui viu l'interès de compra. 

Valoració econòmica de les vendes: 

Client Vendes %deia 
I tems facturació global 

Generalitat 2.990 13 
Particulars 7.337 32 
Empreses privades 2.624 11 
Llibreries 843 4 
Organismes oficials 4.577 20 
Altres conceptes (servei intern etc) 4.659 20 

TOTALS 23.030 100 
61 
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Client 
Vendes %de la 
!tems facturació global 

ORIGEN DE LES VENDES 
ICC (producció pròpia) 4.199 18 

Material d'arxiu 13.062 57 

IGNiSGE 
(material lliurat per conveni) 3.984 17 

Editorials diverses 927 4 

Altres organismes 
(Corporacions, Generalitat etc.) 858 4 

TOTALS 23.030 100 

Client 
Vendes %de la 
I tems facturació global 

TIPUS DE PRODUCTES 
Mapes i plànols 14.352 62 

Publiçacions 1.718 8 

Treballs de laboratori 6.636 29 

Altres conceptes 324 1 

TOTALS 23.030 100 

Nota: El concepte vendes s'entén com a nombre d'elements servits que inclou mapes, 
fotos, ampliacions, catàlegs, publicacions monogràfiques etc. 

5.2. Del Servei de Desenvolupament i Sistemes 
Durant l'any 1984 s'han produït fets fonamentals que afecten en major o 
menor grau les activitats dels Negociats del Servei. Aquests han estat: 
a) El pas de tota la producció de restitució fotogramètrica del sistema 

manual al sistema assistit per ordinador. 
b) La instaHació de l'ordinador IBM 4381/2 del Departament. 
e) La consolidació del grup de Percepció Remota, que ha pogut iniciar pro

jectes pilot p~r a l'avaluació de la viabilitat de l'ús de dades de satèl·lit per 
a projectes d'estudis del sòl. 

d) L'avanç del grup de Suport Tècnic, que ha permès tenir capacitat pròpia 
per a realitzar treballs fonamentals dins la cartografia: aerotriangulació, 
talls cartogràfics, xarxes geodèsiques, suport topogràfic i tractament de 
models digitals d'elevacions del terreny. 

Com es podrà comprovar llegint el resum que segueix, l'activitat principal 
del Servei ha estat orientada fonamentalment al suport de producció. En 

62 aquesta tasca s'han anat ampliant els coneixements i l'experiència pràctica, la 
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qual cosa permet d'encarar projectes de complexitat i optimitzar el rendiment 
dels equips informàtics instal·lats. D'altra banda, el grup de Percepció Remota 
ha fet una feina important de divulgació d'una tecnologia poc estesa encara a 
casa nostra, la qual, si bé orientada inicialment als estudis de caire temàtic, 
s'està aprofitant cada cop més per a la confecció de cartografia topogràfica. 

5.2.1. Sistemes Gràfics 
Les activitats realitzades per Sistemes Gràfics durant el període comprès 
entre 1'1 de gener de 1984 i el 31 de desembre de 1984 es poden classificar 
en quatre línies d'actuació: 
a) Assistència a restitució i desenvolupament del software associat. 
b) Desenvolupament d'aplicacions d'àmbit gener~l. 
e) Estudi implantació de diferents productes gràfics en els aspectes software 

i hardware . 
d) Traçadors automàtics (plotters). 

Assistència a restitució i desenvolupament del software associat 
1. La generació de cartografia per la via de la restitució fotogramètrica assis

tida per ordinador necessita de software de suport per a cadascuna de les 
seves fases. Normalment hi ha dos tipus d'actuació a considerar en 
aquesta àrea: disseny i implantació de menús de restitució per tal de faci
litar la captura de dades fotogramètriques, i disseny i implantació de 
menús d'edició orientats a obtenir la versió definitiva dels mapes ja revi
sats. En aquesta línia s'han desenvolupat els següents projectes: 
- Actualització dels menús de restitució i edició per a la cartografia 

urbana escala 1 :500. 
- Disseny i implantació del menú de restitució per al projecte de carto

grafia urbana escala 1 :500 de l'Ajuntament de Barcelona. 
- Actualització dels menús de restitució i edició per a la cartografia 

urbana escala 1:1 000. 
- Disseny i implantació del menú de restitució per al projecte de carto

grafia vial escala 1:1 000 tridimensional (3D). 
- Disseny i implantació del menú de restitució per al projecte de carto

grafia territorial escala 1:5 000. 
- Disseny i implantació del menú de restitució per el projecte de carto

grafia territorial escala 1 :1 O 000. 
- Disseny i implantació del menú de restitució per al projecte de carto

grafia territorial escala 1:25 000. 

2. Una altra línia d'actuació important en aquesta àrea és la de suport a res-
titució en els aspectes de formació per a l'ús del software i la posada en 63 
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marxa de les diferentes estacions de restitució assistida. En aquesta línia 
les activitats han estat: 
- Assistència en l'ús del sistema gràfic. 
- Endegar a interfície entre els restituïdors WILD A8 i el sistema gràfic. 
- Endegar a interfície entre els restituïdors WILD B8 i el sistema gràfic. 
- Formació relativa a l'ús dels diferents menús d'operació. 
- Formació relativa a l'ús del software de càlcul de la orientació absoluta 

(interfície restituïdor-sistema gràfic) SDI. 

Aplicacions d'àmbit general 
1. En aquest grup hi ha totes aquelles aplicacions que s'han fet per donar 

suport a diferents projectes de l'ICC. 
- Gestió dels estats de la cartografia a escala 1 :5 000 ( ortofoto ). 
- Generació gràfica del mapa d'estats (1 :250 000) de la cartografia a 

escala 1 :5 000 ( ortofoto ). 
- Generació gràfica de les caràtules dels fulls de la cartografia a escala 

1 :5 000 ( ortofoto ). 
- Disseny i implantació del menú d'edició (taula de digitalització) per a 

la_ cartografia a escala 1:5 000 ( ortofoto ). 
- Obtenció gràfica de les diferents màscares per a l'obtenció del Mapa de 

PoblaciÓ de Catalunya. 
- Digitalització de la base poligonal dels municipis de Catalunya. 
- Digitalització de la base poligonal de les comarques de Catalunya. 
- Generació gràfica d'esquemes de pla de vol. 
- Generació de dues fonts de texts amb l'alfabet català. 
- Generació gràfica de la base per a diferents talls cartogràfics: 1:500 (lo-

cals), 1:5 000 (territorial), 1:5 000 (ortofoto), 1:25 000, 1:50 000. 

Estudi-implantació de diferents productes gràfics (software-hardware) 
- Estudi del producte Intergraph DGS: Avaluació i estudi de possibili

tats del producte DGS orientat a l'obtenció de cartografia contínua des 
d'un punt de vista gràfic i alfanumèric. 

- Estudi del producte Intergraph DMRS 8.7: Estudi de la nova base de 
dades d'Intergraph DMRS 8.7, que ha passat a ser del tipus << Xarxa». 

- Estudi d'una estació de treball gràfica alternativa a les estacions Inter
graph: s'ha estudiat el software Pseudostation de Dynamic Solutions 
Cor. implementat sobre l'ordinador VAX i usant com a terminal 
gràfic el Modgraph GX-100. 

Traçadors automàtics 
- Entrada en funcionament de la taula de dibuix Gerber 4477~ 
- Estudi i millora de la qualitat de sortida dels dibuixos en bolígraf per 

a les taules Gerber i Kongsberg. 
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- Implantació de procés batch nocturn de generació de dibuixos per a 

les taules. 
- Generació de software (provisional) per a l'obtenció de cintes de 

dibuix Multifitxer. 
- Disseny i implantació d'una aplicació de gestió i control de la produc

ció de dibuixos. 
- Estudi de l'eina Noritron de dibuix amb tinta pressuritzada i de la 

qualitat de sortida dels dibuixos amb aquest producte. 

- Anàlisi de problemes en el capçal òptic de la taula Kongsberg i 

implantació. 
- Operació diària. 

5.2.2. Sistemes 
Les activitats realitzades pel grup de Sistemes durant l'any 1984 poden resu

mir-se en els següents punts: 
a) Elaboració de procediments d'explotació per a la preparació de cade

nes per a automatitzar processos que han passat a fase de producció, 

en particular generació automàtica de corbes de nivell generades en 

taules automàtiques de dibuix. 
b) Estudi de la problemàtica associada a la comptabilització de recur.sos 

de procés de dades assignats als diferents grups que treballen sobre els 

equips Intergraph. 
e) Planificació associada a la posada en funcionament de nous torns 

d'operació. Primer el torn de tarda, i després, en el mes de desembre, 

el torn de nit. 
d) Planificació definitiva de la instaHació de l'ordinador IBM 4381. 

e) Projecte de reestructuració del sistema d'alimentació elèctrica de tots 

els equips de procés de dades. 
f) Posada en funcionament de l'IBM 4381, el seu sistema operatiu i la 

xarxa de comunicacions a ell associada. 

g) InstaHació de diferents productes software sobre el 4381. 

h) Preparació i realització de cursets als nous usuaris del 4381, con

cretament cursets del producte ISPF i de l'entorn específic 

d'aquesta instal-lació. 
i) Preparació d'alguns paquets de programes per a treballs específics de 

fotocomposició, en especial per a la guia de transports. 

j) Suport general del funcionament dels Sistemes Informàtics. 

Anem a considerar alguns d'aquests punts amb més detall. 

1. Planificació d'explotació 
Alguns processos, dibuix i generació de corbes en particular, han arribat 65 
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a un grau d'estabilitat suficient per a passar al que podríem anomenar fase 

de producció. ·La intervenció del grup de Sistemes en aquests casos ha 

estat donar suport en les qüestions pr.àctiques de gestió de cues i planifi

cació de treballs sobre els equips Intergraph i participar en la definició de 

les corresponents cadenes, amb el propòsit d'optimitzar la gestió dels 

recursos de procés de dades. 
2. Posada en funcionament de nous torns d'operació . 

El creixement enregistrat de l'activitat dels equips Intergraph ha aconse

llat, durant l'any 84, de posar en funcionament un sistema d'operació de 

24 hores, en tres torns. D'aquesta manera pot oferir-se una agilitat més 

gran en el tractament de les cintes durant el dia i, d'altra banda, queda 

disponible tota la nit per a la realització de processos d'explotació i man

teniment del sistema. 
3. Comptabilització de l'ús de recursos Intergraph 

S'ha fet una anàlisi detallada de les necessitats quant a la comptabilització 

de recursos corresponents als equips Intergraph agrupant els diferents 

comptes en grups lògics. El seguiment de l'ús dels recursos fet pels dife

rents grups permet de fer els ajustaments convenients per a un millor 

aprofitament dels equips. 
D'altra banda ha estat ampliat el nombre de variables enregistrades con

tínuament a efectes d·e monitorització de la càrrega i comportament dels 

dos sistemes. Això ha permés de caracteritzar millor els tipus de feina, 

horaris de màxima activitat etc., així com fer un tuning més precís. 

4. Estudi de situació per a l'IBM 4381 
Abans de la instal-lació del4381 es va planificar amb detall la situació de 

cada un dels components d'aquest equip. Igualment es va preparar un 

projecte detallat de l'alimentació de potència necessària per al nou ordi

nador, així com un estudi sobre les condicions dels sistemes de refrigera

ció de les sales ocupades pels equips de processament de dades, i sobre les 

noves necessitats introduïdes per les noves instal-lacions. 

5. Posada en marxa de l'IBM 4381 
A partir de la instal·lació per part d'IBM del 4381 s'ha treballat en la 

posada a punt dels diferents productes software, així com en la planifica

ció del treball amb aquest equip: normes de treball d'usuaris, gestió de 

l'espai en disc, comptabilització dels recursos consumits pels diferents 

comptes etc. 
6. Cursets per als nous usuaris de l'IBM 4381 

S'han fet tres tongades de cursets d'introducció a l'ISPF, per considerar que 

aquest producte és el més necessari de conèixer per començar a treballar. 

El primer curset es va fer del 13 al 18 de setembre i van assistir-hi usuaris 

de diversos organimes administratius: Direccions Generals d' Arquitec-

tura i Habitatge i de Transports, Junta de Sanejament, Departament d'In- 67 
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dústria i Energia, Institut Català del Sòl i Institut Cartogràfic de Catalunya. 
El segon va tenir lloc de 1'1 al 3 d'octubre amb l'assistència d'usuaris de 
les Direccions Generals d'Arquitectura i Habitatge i de Carreteres, i de 
l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 
El tercer va realitzar-se del15 al17 d'octubre i els assistents procedien de 
la Direcció General de Transports, de la Secretaria General del Departa
ment de Política Territorial i Obres Públiques, i de l'Institut Cartogràfic 
de Catalunya. 

7. Preparació d'aplicacions 
En aquest capítol cal esmentar la preparació de nous procediments per a 
recollir dades de monitorització dels equips Intergraph, el refinament 
dels procediments d'accounting, la preparació d'algunes aplicacions per a 
reformar dades de fotocomposició per a transmetre-les a l'equip Linotype. 
Quant al4381, s'ha dedicat el màxim esforç a posar en funcionament tot 
el software i elaborar els estàndards de la instaHació. De totes maneres 
s'han començat dues aplicacions de sistemes: Gestió d'usuaris, per a 
emmagatzemar i manipular tota la informació referent als comptes 
d'usuaris, i Accounting-quotes, per a comptabilitzar l'ús de recursos. 

8. Reforma de l'alimentació de potència 
Coincidint amb les provisions per a la instaHació del4381, es va aprofi
tar, per a fer una redistribució de l'alimentació elèctrica de tots els equips 
de procés de dades, tendint a racionalitzar el conjunt i tenint en compte 
els canvis que s'havien anat produint des de la instaHació inicial, deguts 
a la incorporació de nous equips. 
La distribució final comprèn dues parts independents: una part alimen
tada pel transformador-estabilitzador trifàsic ja existent, que comprèn el 
4381 i les CPU V AX 11/780, i una altra part alimentada per tres transfor
madors-separadors monofàsics independents que subministra potència a 
tots els equips de processament de dades d'alimentació monofàsica. En la 
redistribució s'ha intentat equilibrar al màxim la càrrega sobre les tres 
fases i s'ha cuidat al màxim la separació elèctrica de la xarxa interna de la 
de l'edifici, a fi d'obtenir un mínim d'interferències procedents de l'exterior. 

9. Suport general dels sistemes informàtics 
Inclou les instaHacions de productes software, sistema operatiu, suport 
de problemes de funcionament, suport d'horaris, canalització d'incidèn
cies, cintoteca, xarxa de terminals etc. 

5.2.3. Percepció remota 
a) SPOT 

S'ha acabat l'estudi de la simulació SPOT realitzada pel GDTA sobre 
68 Girona. S'han analitzat les característiques radiomètriques de les imatges 



Activitats i producció 

i la qualitat de les classificacions d'usos del sòl que hom pot obtenir 

sobre medis ben diferents: urbà, aiguamolls, boscos, prats i conreus. 

Aquest estudi ha donat peu a un infofme intern d'activitats, publicat a la 

«Revista Catalana de Geografia», a una comunicació a les Jornades His

pano-franceses de Teledetecció, celebrades de 1'11 al 12 de novembre a 

Barcelona, i a dos articles a la revista «Photointerpretation» editada a 

Tol osa de Llenguadoc per Max Guy. · 

Com a conseqüència de la convocatòria PEPS (Programme d'Evaluation 

Preliminaire SPOT) es va presentar un projecte per a l'anàlisi de conreus 

i la previsió de collites a partir de quatre imatges del futur satèl·lit SPOT 

en quatre èpoques de l'any diferents. A hores d'ara no hi ha confirmació 

de l'acceptació de l'esmentat projecte. 

wrm GEN~RALITAT W DE CATALUNYA 
I STJTUT CARTOGRÀFIC DE 

CATALU YA (ICC)-GDTA/CNES 

·---.,_ ___ , __ 
·---·· ·--... 
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b) Mapa d'usos del sòl 
Després de nombroses proves va veure la llum l'edició definitiva del mapa 
a escala 1:250 000 sobre els usos del sòl a Catalunya, resultat de l'estudi 
efectuat pel Departament de Política Territorial mitjançant anàlisi automà
tica mulcispectral i mulcitemporal d'imatges MSS del satèHit LANDSAT-2, 
fent la segmentació de fins a set classes i una agregació a km quadrat. 

e) Mapa en fals color de Catalunya a escala 1 :450 000 
Al mes de novembre va sortir la primera prova d'impremta del mosaic 
d'imatges del MSS del satèHit LANDSAT-2, fet en fals color, a partir de 
les tres bandes espectrals 4, S i 7, a l'escala 1:450 000. 

d) Estudi del vol d'INTA amb el sensor M2S 
És en marxa un projecte, en coHaboració amb el Centre de Càlcul de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, per a l'estudi de les dades digitals 
del vol sobre Vila-rodona, la seva correcció geomètrica i radiomètrica i 
la qualitat de les classificacions automàtiques que es poden realitzar 
sobre elles. 
Per a aquesta finalitat s'ha fet un estudi de camp, analitzant els usos del 
sòl, com a control i test de les futures classificacions automàtiques. 
Per aèabar l'estudi s'intentarà aprofitar el Model Trigital del Terreny per 
a millorar la qualitat geomètrica de la imatge resultant i obtenir una 
mesura de la bondat de la classificació. 

e) AMEG 
Fruit de l'interès de l'Oficina de Publicacions Cartogràfiques es va enge
gar l'estudi de l'Àrea Model d'Estudis Geocartogràfics, mitjançant dades 
del MSS captades en tres dates diferents, de cada una ~e les quals es van 
agafar tres bandes. L'arxiu de nou bandes resultant va ésser estudiat amb 
les tècniques ja conegudes de percepció remota per a corregir-les i classi
ficar-les segons l'ús del sòl al qual corresponen. Està en tràmit un estudi 
de camp, en coordinació amb l'Oficina de Publicacions Cartogràfiques, 
per a avaluar els resultats. 
Els resultats d'aquest estudi seran publicats en una monografia específi
ca. També seran l'objecte d'una exposició divulgativa a fer a la «Revista 
Catalana de Geografia>>. 

f) Riuades 
A partir del mes de novembre s'ha treballat en col·laboració amb el 
Departament de Geomorfologia de la Facultat de Geologia de la Univer
sitat de Barcelona, per estudiar l'adequació de les imatges del sensor TM 
a l'anàlisi geomorfològica. Com a primer motiu d'estudi s'ha treballat 
sobre les imatges obtingudes poc després de les riuades de novembre de 
1982, per tal de reproduir els resultats obtinguts mitjançant l'estudi de 
camp i fer l'extensió a les zones no treballades en el seu moment. 
Hi ha un projecte de fer una o dues publicacions sobre el tema. 
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g) Nous temes en fase de projecte 

1. Estudi de l'evolució de les collites d'una zona agrícola típicament 

cerealícola, a partir de la fotointerpretació clàssica de fotografia aèria 

en infraroig color i mitjançant estudi de camp. Això demana un entre

nament d'algun membre de _l'equip en aquest tipus de tècniques (en 

marxa), la formació d'un equip elàstic d'estudi de camp i l'afirmació 

de contactes amb els experts de la Conselleria d'Agricultura. 

2. Incorporació del Model Digital del Terreny a les tècniques de percep

ció remota amb dos objectius: expandir les possibilitats de representa

ció de les imatges digitals espacials (vistes isomètriques, parells este

reogràfics etc.) i millorar la qualitat de les classificacions incorporant 

variables derivades (alçades, pendents i orientació). 

3. Anàlisi d'incendis forestals patits l'any 1984 amb imatges TM, primer 

identificant en una primera imatge les àrees forestals i, després, tro

bant els canvis de radiometria a la segona imatge, deguts, hom pensa, 

a incendis foretals. El resultat de l'estudi serà el de determinar les 

característiques dels incendis detectats: localització, forma de l'àrea 

cremada, intensitat de la destrucció, superfície i tipus d'àrea forestal. 

Hom compta amb l'ajut de la Direcció General de Prevenció i Extin

ció d'incendis i de Salvaments, així com del Servei del Medi Natural. 

4. Classificació d'imatges multitemporals de TM, per temes. Això té per 

finalitat actualitzar el sistema d'informació geogràfica del Departa

ment de Política Territorial, en aspectes d'ús del sòl. Es començarà 

aquest estudi buscant l'ús urbà a Catalunya. 

5. Un projecte a llarg termini ha estat presentat per al desenvolupament 

de l'aplicació de tractament d'imatges de satèl-lit. Es contemplen dos 

tipus de millora: una millora de hardware, per a l'adquisició de mate

rial especialitzat (un processador de matrius), i una millora de softwa

re, per al desenvolupament d'algorismes d'anàlisi de textures, tracta

ment d'informació contextual i l'ús d'eines d'inteHigència artificial. 

6. Construcció de mapes en fals color de Catalunya a escala 1:100 000. 

Com a desenvolupament del treball de realitzar el mosaic 1 :250 000 

en fals color de Catalunya, a partir d'imatges del sensor MSS del 

satèl-lit LANDSAT 2, hom proposa de fer aquesta nova sèrie, utilit

zant per a això les imatges del sensor TM dels satèHits LANDSAT 4 

i 5, i les tècniques ja conegudes de tractament informàtic. 

h) Participació a congressos i seminaris 

1. Machine Processing of Remotely Sensed Data 

12-14 juny, West L~fayette. Indiana, U.S.A. 

2. Jornades Hispanofranceses de Teledetecció 

12-13 novembre. Barcelona, Espanya. 71 
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i ) Contactes amb organismes estrangers 
1. Laboratory of aplications of Remote Sensing 

Purdue University 
2. Institut de Geographie Daniel Faucher 

Université de Toulouse-le Mirail 

5.2.4. Suport tècnic 
Les tasques realitzades han estat: 
a) Implantació de la cadena de producció de mapes de corbes de nivell a 

escala 1:5 000. Aquesta és la cadena que actualment dóna suport a la pro- . 
ducció de tots els mapes a partir dels models digitals Gestalt. 

b) Estudi d'una cadena alternativa i avaluació de les possibilitats de les 
dades altimètriques provinents de Gestalt. Aquest estudi i avaluació han 
donat com a resultat l'informe «Sobre la generació de mapes de corbes de 
nivell a escala 1 :5 000 a partir de models digitals del terreny obtinguts 
amb GPM-IV». 
Les conclusions d'aquest informe són el resultat de moltes proves i expe
riències. Les més importants són: 
1. Intent de recuperar, mitjançant interpolació de superfícies, els trossos 

mal correlats. 
2. Suavització mitjançant splines. 

e) Manteniment del software de la cadena de producció. 
d) Suport a la producció. 
e) Manteniment de la base de dades. 
f) Programa d'ajut per a possibilitar la generació · dels Models Digitals del 

Terreny dirigits . Aquest programa s'usa també en un pas de la cadena de 
generació de perfils. 

g) Software per a Models Digitals del Terreny per encàrrec de la D.G. 
d'Urbanisme. 

Fotogrametria 
a) Ampliació de la llibreria FTGLIB: un parell de rutines de resecció i ruti

nes per a fotogrametria terrestre. 
b) Programa d'utilitat sobre aquestes llibreries per a generar paràmetres 

d'orientació exterior (proves realitzades amb els aparells analògics i amb 
els analítics). 

e) Cadena de preparació de dades per a l'input del programa d'aerotriangu
lació GEBAT-D, j. implantació de tal programa. 
1. Proves realitzades amb el bloc de fotogrametria urbana de V andellòs. 
2. La primera aerotriangulació segons aquest mètode passada als resti

tuïdors fou la del Bloc I de Barcelona. 
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d) Preparació del programa d'aerotriangulació pel mètode de feixos AFO. 

1. Formulació matemàtica. 

2. Programa de reducció de l'amplada de banda de matrius disperses. 

3. Programa de reducció del perfil de matrius disperses. 

4. Inici de la programació de la part d'organització de les dades d'A.fO. 

e) Suport a la producció de la secció de Fotogrametria Analítica. 

Geodèsia 
a) ·Proves per a reproduir la compensació de la xarxa de quart ordre de Bar

celona ja efectuada a l'Instituto Geografico Nacional amb el TRA V 10. 

b) Càlcul de l'error comès en aproximar els costats dels fulls dels talls per 

rectes en projecció UTM. 

e) Programes d'utilitat per a la transformació UTM coordenades geogràfi

ques i viceversa, per a altres seccions de l'ICC. 

d) Programes d'utilitat, provisionals, per al càlcul de la variació i de la decli

nació magnètiques. 

e) Treball sobre el mateix tema anterior dirigit pel Pare Cardús de l'Obser

vatori de l'Ebre. Això ha suposat un seguit d'entrevistes, així com la digi

talització del mapa magnètic de l'IGNi de la generació d'un mapa equi

valent per a Catalunya. 

f) Fei~es miscel-lànies relacionades amb l'antiga aplicació del tall geodèsic. 

g) Anàlisi, programació i implantació de la nova aplicació del tall. · 

h) Generació dels talls que foren demanats per Producció. 

5.3. Del Servei de Producció Cartogràfica 

L'any 1984 ha estat de gran dinamisme per al Servei de Producció Carto

gràfica, gràcies a l'actuació dels seus equips: alguns han consolidat plena

ment llur producció; altres l'han incrementada, i altres, en fi, simplement 

han iniciat llur implantació dins l'àmbit de la producció de l'ICC. 

L'alt nivell de producció del Laboratori Fotogràfic ha donat l'abast tant a 

les comandes pròpies de la producció de l'ICC, com a les comandes exter

nes, tant si eren de la resta de departaments de la Generalitat com d'empre

ses privades o particulars. 

També la Fotogrametria ha realitzat gran nombre de projectes en totes les 

àrees que li són pròpies: fotogrametria vial, territorial i urbana, i ha assolit un 

important nombre d'hectàrees de producció repartides en prop de 70 projectes. 

També han estat molt importants les tasques de Publicacions Geogràfi

ques, fruit de les quals són algunes de les publicacions que sistemàtica

ment edita l' ICC. 
L'Oficina de Toponímia ha continuat, entre d'altres, amb les seves tasques 

fonamentals : correcció dels fulls del MTN 1 :25 000, fruit del conveni amb 73 
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l'IGN, i la recerca i fixació de la toponímia per a l'ortofoto 1:5 000 de 
Catalunya. 
Edició Digital ha consolidat una tasca, que tradicionalment era manual a la 
cartografia, mitjançant elements digitals, donant així una major versatilitat, 
i alhora precisió a aquesta destacada part de la producció. 
La Fotocomposició mereix un comentari destacat dins l'àmbit de la produc
ció de l'ICC, car s'ha aconseguit amb un sol tipògraf, ajudat per una inter
connexió a l'ordinador, que la seva producció fos molt superior a la que 
correspondria a un sol lloc de treball. 
Finalment, pel que fa a la Impressió, oficina fonamental de l'ICC, ja que 
representa el mirall on es reflecteixen totes les tasques anteriors de la pro
ducció, el 1984 ha estat l'any d'inici de la seva tasca, tant pel que fa a ins
taHació com a les provatures imprescindibles per a aconseguir la correcta 
plasmació gràfica. 

5.3 .1. Laboratori 
Les activitats realitzades pel Laboratori durant l'any 1984 poden classificar
se en deu apartats distints: 
a) Producció fotogràfica per a l'abastament de la botiga. 
b) Producció fotogràfica per a l'abastament de les diverses oficines de foto-

grametria. 
e) Desenvolupament de programacions. 
d) Desenvolupament d'aplicacions diverses. 
e) Obtenció d'imatges d'ortofoto tramades. 
f) Preparació i muntatge d'onofotos. 
g) Preparació i realització de mapes per a l'edició. 
h) Preparació, muntatge, retoc i tramat d'imatges satèHit. 
i) Realització, muntatge i tramat de gràfics. 
j) Muntatge de pàgines de llibres. 

a) Producció fotogràfica per a l'abastament de la botiga. 
1. La venda de fotografies per part de la botiga de l'ICC és una de les 

tasques que demana al Laboratori més dedicació, car les ·comandes es 
lliuren diàriament i hi ha una gran varietat de formats així com un 
nombre elevat de comandes. 

2. La seva principal dificultat radica, no sols en el gran nombre de for
mats, sinó en la diversa procedència dels negatius la qual cosa exigeix 
una especial atenció dels fotògrafs en la programació per tal d'igualar 
les quali_tats fotogràfiques lliurades. 

b) Producció fotogràfica per a l'abastament de les diverses oficines de 
fotogrametria. 
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1. La restitució fotogramètrica demana del Laboratori Fotogràfic tres 

productes distints pel que fa a la seva qualitat: 

I. Parells, amb una qualitat fotogràfica que ha d'ésser suficient per 

a admetre una ampliació màxima de 8 vegades, que sol ésser el 

màxim que realitzen els aparells analògics. 

Il. Parells, amb una qualitat fotogràfica adequada per t'al que la reso

lució de la imatge sigui la màxima, dónat que han d'entrar als res

tituïdors analítics amb factors d'ampliació de fins a 20 o 22 vegades. 

III. Parells que han de menester una acurada programació per a obte

nir unes densitats plenament controlades d'acord amb les que 

demana la restitució ortofotogramètrica. 

2. En aquest tipus de producció, a part del parell estereoscòpic que es 

dóna en pel-licula, es generen, també, còpies en paper. 

e) Desenvolupament de programacions 

1. La fotografia aèria, a causa dels moviments que executa l'aparell en 

volar, és molt difícil que un cop processada doni unes densitats equi

librades en tota la superfície de la imatge. 

2. Tampoc totes les tècniques que demanen aquest tipus de fotografia 

tenen les mateixes exigències, ans al contrari, cada aparell restituïdor 

sol demanar unes prestacions distintes dels altres .. 

3. D'ací la gran dificultat a donar, moltes vegades partint del mateix vol, 

distintes solucions per a les diverses eines que cal emprar; cal, doncs, 

efectuar una de les tasques que més temps demana al Laboratori Foto

gràfic: fer l'anàlisi de cada una de les feines i desenvolupar unes pro

gramacions adients per a cada un dels aparells. 

4. Específicament les tasques que demanen programacions més acura

des són: 
I. El processat dels rotlles de vol; atès que un cop entra en màquina 

un rotlle de 70 a 120 m, no es pot aturar sense fer-lo malbé, cal 

determinar uns paràmetres previs de precisió que assegurin que 

les condicions de la màquina no seran alterades. 

Il. L'equilibrat de les densitats i la màxima resolució, que s'obté 

mitjançant pel·lícules de doble emulsió, són emprades per a les 

diapositives destinades a l'aerotriangulació. 

III. Unes densitats precises, coincidents amb les que demana l'orto

fotorestituïdor Gestalt, requereixen també d'unes bones progra

macions prèvies. 
IV. Les còpies que s'obtenen del vol a escala 1:70 000 han de menes

ter d'aquest procés. 

d) Desenvolupament d'aplicacions diverses. 

1. En aquest apartat es contemplen aquelles aplicacions que ha calgut 

desenvolupar per a la posta en marxa de nous elements. · 75 
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2. Anàlisi i posada en marxa del processat automàtic dels rotlles de vol. 
3. Anàlisi i posada en marxa del microprogramador Gevarex. 
4. Anàlisi i posada en marxa de la tiradora de contactes Loge. 

e) Obtenció d'imatges d'ortofoto tramades. 
1. La major part dels processos fotogràfics _ que es realitzen al Laboratori 

empren el revelat anomenat Rapi-Acces, mitjançant revelador de 
metol-hidroquinona. 

2. Aquest tipus de revelat s'adoptà per la seva rapidesa i pel gran estalvi 
que representa el seu ús. 

3. Hi ha, però, uns tipus de productes fotogràfics que amb aquest procés 
no donen la qualitat necessària; aquest és el cas dels tramats: en efecte, 
quan cal reproduir una imatge, cal fer-ho mitjançant punt de trama; i 
perquè aquest tingui consistència i permeti de reproduir la imatge 
fidelment cal fer el tractament amb revelador lith. 

4. Com que això últim hagués suposat la compra de nous elements de pro
cessat i pel fet que no eren els productes de més ús, s'optà pel procés R.A. 

S. Per això en el moment en què s'hagueren de començar a imprimir les 
imatges d'ortofoto i d'altres procedents de satèHit, s'inicià l'estudi 
d'un nou procés que permetés d'obtenir un punt de trama consistent 
amb els mitjans de què es disposava, sense haver de recórrer a la com
pra de nous elements. 

f) Preparació i muntatge d'ortofotos. 
1. Gairebé mai un producte acabat no dó~a la imatge real de la quantitat 

de passos o processos de què es compon. I el cas de l'ortofoto és un 
exemple clar en aquest sentit. 

2. El Laboratori Fotogràfic és l'encarregat de recollir la gran diversitat 
d'elements resultants dels diversos processos i, mitjançant una tasca 
manual, donar-los la forma d'allò que després hom anomenarà una 
ortofoto. 

3. Des dels marcs amb la corresponent xarxa UTM, el full 1:50 000 amb 
la seva corresponent quadrícula, el tramat del quadre corresponent, la 
perspectiva isomètrica, les llegendes de la caràtula, les capçaleres, els 
punts de suport, les corbes de nivell, la fotocomposició passada a 
stripping i la col· locació de la toponímia, de vegades lletra a lletra, així 
com tot el procés de màscares i la introducció de la imatge tramada 
amb els diversos calats, i un llarg etcètera, converteixen la preparació 
i muntatge d'ortofotos en una de les tasques més complexes i delica
des encomenades al Laboratori Fotogràfic. 

g) Preparació i realització de mapes per a l'edició 
1. La sèrie 1 :250 000, així com les altres, sèries, o bé els mapes no seriats 

que cal imprimir formen una de les tasques que demanen més esforços 
del Laboratori. 



Activitats i 

2. Especialment, durant el1984, es realitzà un mapa de la sèrie 1:250 000 
de les inversions del quatrienni 1980-1984, per a cada una de les direc
cions generals de la conselleria, així com el mapa d'usos del sòl. 

h) Preparació, muntatge, retoc i tramat d'imatges de satèHit. 
En aquest apartat es realitzaren el mapa en fals color Landsat, de Catalu
nya, a escala 1:450 000, i una imatge d'Empuriabrava, mitjançant simula-
ció de satèl·lit Spot. · 
En el cas del mapa Landsat es partia d'una imatge generada per un plotter 
amb sortida-color que calgué seleccionat, ampliar, tramar, encaixar a la 
base cartogràfica i convertir, finalment, en el mapa a escala 1:450 000 que 
hom publicà. 
En el cas de la simulació Spot hom partia d'una diapositiva de la imatge 
obtinguda de la pantalla del sistema Comtal de què disposa l'ICC. 

i) Realització, muntatge i tramat de gràfics. 
Una de les tasques que realitza 1'-ICC mitjançant el seu sistema de foto
composició és la composició de llibres. 
Aquestes edicions acostumen a anar iHustrades, ja sigui amb mapes, 
dibuixos o gràfics; en el darrer cas hi ha tota una tasca, que realitza el 
Laboratori Fotogràfic, de dibuix, realització de màscares i tramat per a 
donar uns gràfics, la qualitat dels quals estigui en consonància amb la 

. resta de les produccions que es realitzen a l'ICC. 
j) Muntatge de pàgines de llibres. 

1. Pel mateix motiu exposat abans, totes les edicions realitzades a l'ICC 
han de passar pel Laboratori Fotogràfic no sols pel que fa a la fotogra
fia sina també perquè cal muntar pàgina a pàgina cada llibre. 

2. En aquest sentit, cal destacar que durant l'any 1984 s'ha dut a terme el 
muntatge de la Guia de Transports de Catalunya, feina realitzada per la 
Direcció General de Transports, i ha quedat demostrada tant la bondat 
del sistema de fotoèo,mposició com la preparació dels seus muntadors. 

5.3.2. Fotogrametria 
La Secció de Fotogrametria té cura d'una sèrie de feines distintes que són les 
que faciliten l'obtenció de la imatge cartogràfica final. 
Seguint un cert ordre són les següents: 
a) Definició dels projectes. 

Un cop es rep l'encàrrec d'un projecte, i ocasionalment durant la seva 
gestió, s'entra en la fase de definició del projecte. 
Consisteix a establir quina ha d'ésser l'escala més apropiada, l'equidis
tància de corbes de nivell, el contingut del plànol-en funció de la seva 
posterior utilització- els enllaços topogràfics, l'àmbit territorial, la 
precisió etc. 77 
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Per a determinar aquests paràmetres es mantenen contactes amb el repre
sentant de l'encàrrec amb la finalitat d'arribar a una concreció al més 
ajustada possible, i evitar possibles modificacions posteriors que es tra
duirien en retards, complicacions o despe~es complementàries. 
Cal tenir una cura especial a definir els Ümits de l'aixecament, per la qual 
cosa s'ha de demanar tota la informació possible amb la finalitat d'arribar 
al coneixement de l'àrea objecte de la cartografia sol·licitada. 
En aquesta primera etapa és fonamental l'assessorament per part de l'Ins
titut, que com a responsable de l'execució ha d'assumir també els condi
cionaments tècnics, ja que compta amb el personal expert i capacitat. 

b) Petició de vol 
Durant tota la campanya s'ha posat una gran cura en aquest punt ja que 
la seva influència en les etapes posteriors és fonamental. 
D'una bona planificació depèn que la zona quedi coberta amb el menor 
nombre possible de fotogrames. 
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Això es tradueix en un estalvi considerable en els punts de suport, que és 
sempre un capítol important de l'estalvi. Alhora es millora el rendiment 
en la restitució en haver d'ajustar el mínim de parells estereoscòpics, la 
qual cosa escurça considerablement el termini d'execució. 
En aquest mateix sentit s'ha d'estudiar l'elecció de l'altura de vol per a· 
obtenir una escala de fotografia que permeti d'aconseguir la restit!lció 
dins dels marges de tolerància que l'escala del plànol permeti. 
Pel que fa a la direcció de les passades, sempre que hem tingut llibertat 
de maniobra, s'ha procurat d'orientar-les de manera favorable en el sentit 
de cobrir la zona amb el mínim de fotogrames, i de no haver-les de tallar 
per diferències de nivell notables en el sentit de l'eix. 

e) Confecció d'índexs de vol i de control 
A mesura que s'han anat rebent els rodets revelats del laboratori s'ha 
procedit. a idehtificar els centres de projecció dels fotogrames i situar-los 
sobre els fulls del plànol a escala 1 :5 000 
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Per a dur a terme aquesta tasca fou necessari de dissenyar una taula llu
minosa proveïda d'uns corrons i una maneta que es construí a Barcdona. 
Amb els centres situats sobre els fulls del Mapa Nacional s'anaren confe
gint els gràfics de vol. En els casos en què les característiques del vol no 
complien les condicions requerides s'ha demanat a la tripulació que repe-
tís de forma correcta el vol. · 

d) Punts de suport 
Un cop obtingut el recobriment fotogràfic de la zona objecte de l'aixeca
ment s'ha procedit a la selecció i preparació dels fotogrames que han de 
rebre el suport. 
En primer lloc, es dibuixa amb llapis greixós la línia limítrof de l'aixeca
ment sobre els mateixos fotogrames. 
Si la zona és de poca superfície es recolzen directament els parells, ja que 
no s'obté cap avantatge amb l'aplicació dels mètodes d'aerotriangulació. 
En el cas contrari, la col-lecció de còpies es prepara senyalant amb cercles 
les zones on han de donar-se els punts que han de servir de base per a 
l'aerotriangulació. 
Freqüentment l'aixecament és enllaçat amb altres treballs ja realitzats, la 
qual cosa obliga a preparar la informació corresponent als esmentats treballs 
amb la finalitat d'homogeneïtzar la topografia, sobretot pel que fa al plànol 
de comparació per a l'altimetria i en coordenades per a la planimetria. 
Quan tota la documentació està a punt es passa als professionals que rea
litzaran l'aixecament. La selecció d'aquests es fa en funció de llur expe
riència i capacitat provada per a dur a terme aquesta tasca. Se'ls indica 
quii).es han d'ésser les condicions tècniques i els terminis de lliurament i 
se sol·licita el pressupost per a valorar l'oferta més avantatjosa. 
Un cop conclòs el treball es comprova l'expedient de camp per a verificar 
si compleix les condicions establertes i es passa a triangular o a restituir, 
si es tracta d'un recolzamen~ continu. 
Sempre que es detecta algun error es retorna l'expedient perquè aquest 
sigui esmenat. 

e) Restitució 
Després de completar les passades per a l'aerotriangulació han quedat els 
fotogrames a punt per a restituir. Llavors es distribueix el treball en les 
sales de fotogrametria en funció del tipus de plànol. 
Així, alguns aparells són dedicats fonamentalment a la confecció de plà
nols de vials, a escala 1:1 000, per a projectes de carreteres, on els encàr
recs són més nombrosos. 
En aquest sentit s'han realivzat restitucions per a 38 projectes dels diver
sos serveis territorials. 
Altres es dediquen a Fotogrametria Urbana on s'està desenvolupant la 
cartografia mecanitzada de Barcelona, a escala 1:500. 
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Aquest és un projecte extraordinàriament complex. No solament per la 
gran quantitat de detalls a representar sinó també per la meticulositat i 
perfecció del disseny i la precisió que exigeix l'escala. A tot això, s'ha 
d'afegir un procés d'edició molt laboriós, ja que un percentatge elevat de 
línies han de variar-se, com a resultat de la revisió de camp. 
Altres es dediquen a Fotogrametria Territorial on s'ha desenvolupat el 
projecte a escala 1:1 000 de l'Estació de la Molina, que, per la seva enver
gadura, mereix de ser destacat, sobretot per la gran quantitat de corbes 
de nivell que generen els pendents pronunciats del terreny. 
En general, s'ha de destacar la gran varietat de mapes i plànols realitzats i la 
diversitat d'usuaris. Des del Canal de la Segarra per a Obres Hidràuliques, 
el Ferrocarril de la Cerdanya per a Transports o els plànols de nuclis urbans 
per al Consorci de Contribucions o per als municipis sol·licitants. 
En resum, es pot afirmar que en fotogrametria s'han abordat plànols a 
totes les escales i amb les més variades especificacions tècniques. 

CASTELL DANS-
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f) Ensenyament i formació d'operadors ·; 
De tots els operadors que constitueixen la plantilla de fotogrametria, 
solament dos procedeixen del personal transferit:· · 
Els altres han estat formats a l'Institut, menys quatre, que amb diferent 
capacitació tècnica i professional procedeixen de l'empresa privada. 
Cal destacar, doncs, la tasca realitzada en }~àmbit de l'ensenyament, car 
aquesta és una de les tècniques de la cartografia amb poca tradició a 
Catalunya, la qual cosa ha demanat una especial dedicació per a aconse
guir instruir el personal en el manejament dels aparells, en un període de 
temps excepcionalment breu. 
Prèviament, es procedí a seleccionar els candidats entre els més capaci
tats. A continuació, i en cursos intensius, es prepararen (tant des del punt 
de vista teòric com pràctic) per al manejament i les tècniques de restitu
ció fotogramètrica. En aquest punt s'integraren en les tasques de produc
ció amb baix rendiment. 

FULL 13-31 
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Progressivament aniran millorant durant un temps de dos anys després 
del qual es pot considerar acabada l'etapa de formació. 
De forma paraHela, s'han preparat també, per al maneig de les estacions 
gràfiques i el coneixement dels menús, la totalitat dels operadors. No s'ha 
d'oblidar que, en finalitzar l'any, tota la cartografia estava automatitzada. 

g) Definició de menús 
Amb relació als dissenys dels menús s'han definit tots els símbols, les 
amplades de línia, els colors, els nivells etc., així com també les mides 
dels números. 
Dins d'aquest capítol es pot incloure també el disseny dels marcs dels 
fulls, la situació de coordenades, de quadrícules, la informació de les 
caràtules, els formats i tot el que fa referència a l'estètica del plànol. 

h) Revisió del producte final 
La sortida gràfica mitjançant el plotter és revisada per a comprovar que 
tots els elements continguts en el plànol estiguin correctament represen
tats. Es comprova la idoneïtat del menú, els colors, les amplades de línia, 
la claredat dels detalls, la netedat del dibuix, la situació dels símbols i de 
les cotes, fins a aconseguir que el plànol final respongui a la qu,alitat 
requerida. 

i) Fotogrametria analítica 
Dins la Secció de Fotogrametria cal destacar el grup de fotogrametria 
analítica per la seva particularitat de ser complement imprescindible del 
altres grups de la Secció. 
La tasca principal que desenvolupa és la d'aerotriangulació, a part d'al
tres processos que es desglossen a continuació: 
1. Preparació: Consisteix a tallar i enfundar les diapositives i, posterior

ment, partint de les convencions adoptades prèviament, anar retolant 
tots els punts que s'utilitzaran en els contactes. 

2. Punxat: Senyalització, mitjançant els aparells PUG-4 de Wild, dels 
punts anteriorment preparats dins les diapositives, per tal de possibli
tar una posterior identificació tants cops com calgui. 

3. Aerotriangulació: Observació fotogramètrica dels punts punxats, així 
com dels punts de camp, realitzant, alhora, l'orientació dels models en 
qüestió. 

4. Càlcul: Comparació numèrica de la xarxa fotogramètrica observada 
prèviament basant-se en les dades topogràfiques de camp. 

Paral-lelament a la producció estàndard han estat realitzades tota ~na 
sèrie de feines que, no per marginals, són menys importants. Entre elles 
cal destacar: 
1. Proves de desenvolupament en el camp dels models digitals. 
2. Servei de suport a les oficines de restitució per a l'orientació de models 

dubtosos o deficients de camp, en el cas de projectes de suport continu. 
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Aquesta darrera feina, tot i que no demana un gran nombre d'hores, a 
causa de la seva "ingerència" de realització alenteix considerablement el 
normal desenvolupament de la producció del grup. 
A continuació es fa una relació dels projectes aerotriangulats l'any 1984, 
amb el detall dels models que els formen. 

Blocs per a l'ortofotomapa de Catalunya 1:5 000 

Nom del projecte 

Beseit 
Horta de SantJoan 
la Pobla de Lillet 
Gósol 
Ulldecona-Alcanar 
Vilanova i la Geltrú 
Tarragona 
l'Hospitalet de l'Infant 
el Perelló 
l'Espluga de Francolí 
Vilafranca del Penedès 
Valls 
Montblanc 
Tortosa-Buda 
blocs "Politècnica" 

TOTAL 

Ortofotomapa Navarra 1:5 000 

Nom del projecte 

Pamplona 

Cartografia urbana 1:5 000 

Nom del projecte 

el Vendrell 
l'Ametlla de Mar 
Vandellòs 
Barcelona I 

TOTAL 

nombre de models 

117 
100 
130 
145 
110 
140 
60 
25 

145 
150 
145 
160 
150 
150 
450 

2.177 

nombre de models 

150 

nombre de models 

100 
65 
75 

125 

365 85 
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Cartografia territoria/1: 5 000 

Nom del projecte nombre de models 

Solsona-l'Espunyola 
Montserrat 
Altres 

TOTAL 
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Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000 

Nom del projecte 

Montblanc 
la Pobla de Lillet 
Banyoles 
Berga 

TOTAL 

Cartografia vial I: 1 000 

Nom del projecte 

Balaguer 
Castelldefels 
Solsona 
Tossa-Llagostera 
Abrera-Lleida 

Granollers 
Almacelles-Alfarràs 

Balaguer 
Arbeca-Lleida 
Vic-Olost 

el Rourell-Tarragona 
Calafell-Valls 
Mataró-Granollers 
Martorell-Sant Fruitós de Bages 

Manresa 
Sorpe-Estaís 
Girona-Santa Coloma de Farners 

Gandesa-Xerta 
Sant Feliu de Guíxols-Palamós 

Banyoles-Orriols 
Ascó-la Vilella Baixa 
Igualada-el Pla de Santa Maria 

TOTAL 

TOTAL GLOBAL 

j) Altres tasques 

Activitats i producció 

nombre de models 

3 
3 
3 

34 

43 

nombre de models 

40 
45 
20 
60 
55 
20 
35 
15 
25 

45 
60 

100 
70 
10 

5 
15 

60 
15 

10 
15 
26 
45 

791 

3.565 

Entre la varietat de les tasques realitzades en fotogrametria es poden res-

senyar les de distribució i planificació d~ cada treball, el disseny dels 87 
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gràfics dels fulls, la coordinació entre les fases de vol, el suport, la resti
tució i el dibuix, el càlcul de superfícies, la valoració dels treballs, la reco
llida d'informació prèvia per a la gestió de pressupostos, el control i 
seguiment dels projectes i dels lliuraments de cartografia, algunes parts 
de la producció i de la situació dels projectes en curs i la programació de 
treballs pendents per al coneixement dels terminis de lliurament. 
Els treballs realitzats aquest any han estat els següents: 

FOTOGRAMETRIA VIAL 

Escala 1 : 1 000 ha km 

BENIFALLET -MIRA VET 
Franja dreta del riu 600 15 
Franja esquerra del riu 199 10 
MOLLETDEL VALLÈS-PARETS DEL VALLÈS 
(ampliació) 193 6 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS-CANYELLES-
SITGES (ampliació) 77 3 
REUS-SALOU (ampliació) 8 0,5 
CERVERA-AGUILAR DE SEGARRA (ampliació) 300 12 
ALBATÀRREC-SARROCA DE LLEIDA 678 22 
LA SEU D'URGELL-ALÀS I CERC (planimetria) 72 3 
CARDONA (ampliació) 16 1 
BERGA-GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 
(ampliació) 43 1,5 
PUIG-REIG (ampliació) 24 1 
CERDANYOLA DEL VALLÈS-
CAMPDEVÀNOL 752 27 
SOLSONA-GUISSONA (ampliació) 62 2,5 
SANT FELIU DE GUÍXOLS-PALAMÓS 425 14 
FONTDEPOU-MONTANYANA (ampliació) 44 2 
MÓRA LA NOVA 94 3,5 
CUBELLES 79 3 
GIRONA-SANT COLOMA DE FARNERS 463 16 
AGULLÓ-CASTELLÓ DE FARFANYA 121 4,5 
SORPE-ESTAÏS 177 5,5 
GRANOLLERS 339 9 
FLIX-ASCÓ (ampliació) 16 1 
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FOTOGRAMETRIA VIAL (continuació) 

Escala 1 :1 000 ha km 

MOLLERUSSA-LES BORGES BLANQUES 
(ampliació) 24 1,5 
MATARÓ-GRANOLLERS 365 16 
IGUALADA-EL PLA DE SANTA MARIA 438 10 
BANYOLES-ORRIOLS 384 13 
ANGLÈS-OLOST (ampliació) 55 2 
FLIX-BENIFALLET (ampliació) 53 2 
EL VENDRELL (zona urbana) 45 
LLEIDA-ALBESA 454 17 
CAMPOSINES-ASCÓ 247 9 
VIC-OLOST 580 19 
VARIANT DE BALAGUER 185 6,5 
ALMACELLES-ALFARRÀS 324 14 
ARBECA-LES BORGES BLANQUES 366 12 
BANYOLES-SARRIÀ DE TER 245 15 
AUTOVIA DE CASTELLDEFELS 320 · 11 

CALAF-SANT RAMON 284 9 
REUS-RIUDOMS 91 3,5 
NAVÀS 99 3,5 

. TOTAL 9 341 327 

Escala 1 :2 000 ha km 

1. MARTORELL (ampliació) 40 
2. CANAL DE LA SEGARRA-LES GARRIGUES 144 

TOTAL 184 

Escala 1 :500 ha km 

1. VALLBONA D'ANOIA (zona urbana) 37,5 

TOTAL 37,5 

89 
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FOTOGRAMETRIA TERRITORIAL 

ha 

FERROCARRIL DE LA CERDANY Al :10 000 6 700 
CERVERA-LLEIDAl :5 000 13 200 
SOLSONA-L'ESPUNYOLA! :5 000 3 450 
EIX DE L'EBRE (BENIFALLET-RASQUERA)1:5 000 7 650 
CABRILS1:2 000 128 
CANAL DE LA SEGARRAl :2 000 950 
VIAFAVÈNCIAl:l 000 45 
EL PLA DE SANT A MARIA-IGUALADA! :1 000 259 
EL VENDRELL! :1 000 99,5 
TERRASSAt :1 000 79 
VALLBONAD'ANOIA1:2 000 163 
LA MOLINAt :1 000 2 000 

FOTOGRAMETRIA URBANA 

Treball Escala Ha Dates 

EL VENDRELL 1: 500 245,5 gen./ abr. 
EL VENDRELL 1:1 000 867,5 juny/oct. 
L'AMETLLA DE MAR 1: 500 235,5 abr./juny 
L'AMETLLA DE MAR 1:1 000 741,5 oct./nov. 
VANDELLÒS 1: 500 266,5 maig/jul. 
ESTACIÓ DE FRANÇA 1:1 000 165,5 juny/jul. 
MARTORELL 1:2 000 1160 feb./març 
BENIFALLET 1:1 000 334,5 feb./març 
SANT FRUITÓS DE BAGES 1:1 000 99 feb./març 
TúNEL DE VALLVIDRERA 1:1 000 92 feb./abr. 
TERRASSA 1:1 000 183 oct./des. 
VALLGORGUINA 1:1 000 55 novembre 
PREMIA DE DALT 1: 500 107 nov./des. 
BARCELONA 1: 500 130 oct./des. 

5.3.3. Publicacions geogràfiques 
Des de la seva creació dins de l'ICC, l'Oficina de Publicacions Geogràfiques té 
al seu càrrec la realització de treballs diversos de caire geocartogràfic. Durant 
l'any 1984 s'han continuat i ampliat les línies d'actuació generals ja establertes 

90 i, 'a més, se n'han obert de noves segons la planificació feta l'any 1983. 



Activitats i producció 

Les principals tasques realitzades han estat les següents: 
a) Creació de bancs de dades 

1. Banc de dades de base municipal 
Recull de dades diverses a nivell municipal, amb l'objectiu de fornir
nos d'una base de dades completa per a la confecció de cartografia 
temàtica. S'han realitzat dos tipus de fitxes: una a nivell exhaustiu i 
una altra a un nivell més simplificat. Aquesta darrera ha estat entre
gada a cada ajuntament visitat amb motiu del recull de cartografia. Les 
respostes obtingudes s'entren a l'arxiu MUNI.CAL en espera de fer 
un primer balanç de la informació rebuda. Dins de l'àmbit d'aquesta 
recerca de dades s'inclouen els contactes i intercanvis d'informació 
mantinguts per tal de tractar els punts conflictius de la divisió munici
pal a Catalunya. 
En aquest sentit, s'està creant un arxiu on es contemplin els diferents 
moviments d'annexions i segregacions, així com la seva situació en 
coordenades UTM i geogràfiques. La funció bàsica és la d'actualitzar 
tots els possibles canvis de nom o categoria. 
Es preveu que aquest projecte inicial de creació d'un banc de dades es 
detallarà i s'ampliarà segons els resultats obtinguts en aquesta primera 
fase i segons les necessitats que vagin sorgint d'ara endavant. 

2. Recull de cartografia 
Realització de l' inventari cartogràfic de Catalunya. La recerca de 
dades s'ha dut a terme a nivell d'editorials, d'entitats excursionistes i 
d'ajuntaments; amb data de desembre de 1984 es té informació de 449 
ajuntaments (47,5% del total), 61 editorials (13,12% del total) i 15 
centres excursionistes (7,1% del total). 
A partir d'octubre la recerca de dades s'ha realitzat per mitjà de visites 
als ajuntaments, per part d'un geògraf de l'Oficina, a fi de completar 
les dades proporcionades per carta. Arran d'això, el volum de dades 
ha crescut enormement. 
Els projectes immediats són continuar amb el sistema de visites a les 
diferents entitats que posseeixen cartografia, i, al mateix temps, 
començar a elaborar la informació ja recollida. 

b) Estudis 
1. Proposta de catalogació i classificació de la cartografia 

L'estudi té com a objectiu obrir una línia de treball en el camp de la 
classificació de la cartografia, essent una aproximació i el punt de par
tida d'allò que ha d'ésser una classificació conjunta dels documents 
cartogràfics. Durant l'any 1984 s'ha integrat el segon nivell d'àrees 
administratives. i s'ha acabat la classificació temàtica, tasques que con
clouen aquesta primera proposta. La seva publicació és prevista per al 
primer trimestre del 1985. 91 
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Dins de l'àmbit d'aquest estudi s'inclou, d'una banda, la revisió de la 
proposta de la UGI sobre la divisió geogràfica i, d'altra banda, l'anà
lisi de la proposta realitzada per F. Uhorczack. 

2. Àrea model d'estudis geocartogràfics (AMEG) 
Proposta i presentació d'una àrea model per a l'experimentació, tant 
de les tècniques cartogràfiques tradicionals, com de les més moder
nes; concretament, a partir d'aquesta àrea es compararan els resultats 
obtinguts emprant aquestes tècniques cartogràfiques, amb els resul
tats obtinguts mitjançant treballs de camp. L'àrea proposada respon al 
Montseny Sud! Mataró. 
Amb posterioritat al treball de selecció i presentació de l' AMEG, 
l'Oficina de Percepció Remota ha realitzat un primer estudi sol·licitat 
per l'Oficina de Publicacions basat en el camp d'assaig definit. 
D'aquesta manera s'ha encetat la sèrie d'estudís pilot. 

3. Mapa de densitat de població 
S'ha projectat un llibre sobre la metodologia emprada en l'elabora
ció del mapa de densitats de població a Catalunya l'any 1981; la 
publi<>ació conjunta d'aquest mapa i del llibre permetrà una 
correcta interpretació de les dades resultants i, alhora, exposarà un 
dels mètodes de tractament de dades estadístiques utilitzats per a la 
generació de cartografia. 

4. Fitxa-Marc 
Elaboració de la fitxa que permet la informatització de les dades de 
catalogació de la cartografia. Aquest estudi es realitza de forma coor
dinada amb altres entitats a nivell de Catalunya, com l'Institut Català 
de Bibliografia, i a nivell estatal, com l'IGN. Aquest treball és el pri
mer intent dins de l'Estat espanyol de confecció d'una fitxa per a la 
catalogació de documents cartogràfics. 

e) Informes i treballs diversos encarregats des de fo~a de l'ICC 
1. Corporació Metropolitana de Barcelona 

Entrada a l'ordinador de més de 20 000 topònims i corònims, situats 
en l'àmbit de la CMB, amb la seva localització en els diferents fulls de 
la cartografia d'aquesta entitat. 

2. Centrals nuclears 
Indicació dels nuclis urbans i entitats menors abraçats per algun dels 
quatre cercles de 15 km de radi, amb centre a cadascun dels quatre 
reactors nuclears de les centrals de Vandellòs I iII i Ascó I i Il. L'en
càrrec d'aquest estudi, fet per la Secció d'Obres Públiques de la Dipu
tació de Tarragona, està en relació a l'aplicació dels . recursos provi
nents del canon energètic. 

3. Càlcul de coordenades per a la Diputació de Barcelona 
Càlcul i llista de les coordenades dels nuclis capitals de municipi de la 
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província de Barcelona. Aquest càlcul es realitzà tant per coordenades 
UTM com geogràfiques. 

4. Qüestionari de l'IGN 
Formulació de respostes i anàlisi d'un qüestionari confeccionat per 
l'IGN, i destinat, en general, a conèixer quina valoració es fa sobre la 
cartografia existent. 

5. Deserts a Catalunya 
Informe sobre la sol· licitud feta per part del secretari general del DPT 
i OP, referent a una proposta d'elaboració del mapa de deserts de 
Catalunya. 

6. Gràfics de la secretaria general 
Confecció de la part gràfica de les memòries sobre inversions per part 
del DPT i OP de la Generalitat, i en concret de la Direcció General de 
Carreteres. El treball fou encarregat per la Secretaria General del Depar
tament esmentat i consistí a treballar una sèrie de dades estadístiques i a 
triar el sistema gràfic més adient i significatiu per a representar-les. 

7 .. Entorns del Monestir de Poblet 
Resolució d'un problema de coordenades sorgit en els treballs del 
«Projecte de llei de declaració com a paratge natural d'interès nacional 
d'una part de la vall del monestir de Poblet>> («Butlletí Oficial del Par
lament de Catalunya>> , n° 173, 18/1/1984) 

8. Límits A vià-Casserres 
Resolució d'un problema de límits municipals entre els termes d'Avià 
i de Casserres (Berguedà); la informació fou sol·licitada per l'Ajunta
ment d'Avià. 

d) Conferències i cursets 
1. Sessió informativa de l'ITC 

Assistència i informe de la sessió informativa referent als treballs d'un 
grup de l'ITC (lnternational Training Center) sobre l'àrea de Barcelo
na; sessió celebrada a l'edifici de l'Escola Industrial d'aquesta ciutat, 
el 12 d'abril de 1984. 

2. 11 Setmana d'Estudis Urbans a Lleida 
Assistència i informe sobre la ponència i les 10 comunicacions de la 
jornada inaugural de la setmana esmentada, celebrada a la seu del 
Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida, el dia 
2 de maig de 1984. 

3. Curs d'Estiu d'Estudis Pirinencs 
Assistència i informe sobre les conferències donades amb motiu del 
CEEP de 1984, i celebrades a la Seu d'Urgell durant la setmana del23 

al 28 de juliol del mateix any. 
4. Universitat Internacional Menéndez Pelayo 

Assistència i informe sobre la trobada r~alitzada sota el títol «Orga- 93 
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nització i administració del territori en la Catalunya autònoma dels 
anys 80 >> , organitzada per la UIMP i celebrada a Barcelona durant la 
setmana del 25 al 28 de setembre de 1984. 

e) Altres 
1. Tesis i tesines 

Anàlisi de diverses tesis i tesines a fi de seleccionar-ne algunes 
per a llur posterior publicació per part de l'ICC. En total s'han 
estudiat vuit treballs dels quals se n'ha seleccionat un, en procés 
de publicació. 

2. Treballs de geodèsia 
Pel que fa a aquest camp s'ha treballat a nivell de traducció al català 
d'estudis ja existents. En primer lloc han estat traduïts dos manuals de 
J.L. Caturla: Los sistemas geodésicos ED-50, ED-77, ED-79 (1979), 
La nueva red geodésica española (1983 ). En segon lloc han estat tra
duïdes les fitxes corresponents a cada un dels vèrtexs geodèsics de les 
xarxes de primer i segon ordre de les quatre províncies de Catalunya, 
i de la xarxa de tercer ordre de la província de Barcelona. Prèviament 
a aq1,1esta tasca, va caldre fer el disseny d'una fitxa que recollís de 
manera uniforme tota la informació de cada vèrtex. A cada fitxa s'in
clouen dades de situació del vèrtex i la descripció de l'itinerari per a 
accedir-hi. 

3. Treballs de climatologia 
Entrada a l'ordinador de la traducció al català de la tesi de J. Martín 
Vide Características climatológicas de la precipitación en la franja 
costera mediterranea de la Península Ibérica . Aquesta traducció 
correspon a una primera fase del projecte de publicació de tesis i 
tesines. 

4. Ortofoto 
Estudi de les classes de topònims que han de figurar en les ortofotos 
a escala 1 :5 000 i anàlisi dels tipus de lletra, disposició i selecció més 
adients per a aquests topònims. Paral-lelament s'ha preparat una fitxa 
de treball a fi de crear el banc de dades global del projecte orto; 
aquesta fitxa ha d'ésser l'eina que permeti agilitzar bona part del pro
cés d'elaboració de cada full i accedir d'una manera mecànica i directa 
a la informació geogràfica i toponímica de cada ortofoto; una de les 
finalitats per a la qual es proposa aquesta fitxa és l'ús de la seva infor
mació a diferents escales de l'original. 

5. Col-laboració amb la «Revista Catalana de Geografia>> 
La col-laboració amb la RCG ha consistit en la lectura, anàlisi i selec
ció d'articles per a la seva posterior publicació. Es preveu ampliar 
aquesta col-laboració amb la planificació i elaboració del número zero 
de la revista. 
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5.3.4. Toponímia. 
L'Oficina de Toponímia assoli, des del moment de la seva creació, dos ni
vells d'actuació: d'una banda la correcció de textos, proves d'impremta etc., 
i de l'altra, la fixació i la correcció de la toponímia que, dia a dia, genera 
l'ICC. 
Dins d'aquest darrer, hi ha també dues línies d'actuació que destaquem de 
la resta: 
a) Correcció de la toponímia dels mapes a escala 1:25 000 de l'Instituta 

Geografico Nacional, d'acord amb el conveni signat a l'efecte. 
b) Recollida exhaustiva de la toponímia de Catalunya per a les ortofotos a 

escala 1 :5 000. 

M GEN ERALITAT w DE CATALUNYA 

.. - - - -
~~~~.:.-=:J 

LES VENTOSES 
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En el primer cas es duu a terme una tasca de normalització pel que fa a la 
cartografia de l'Estat que afecta Catalunya. 
En el segon cas, i especialment durant l'any 1984, s'ha encetat la gran tasca 
de la recollida i de la fixació de la toponímia per a l'escala 1:5 000. 
Això ha demanat la creació d'equips, fonamentalment de geògrafs, que rea
litzen el treball de camp, és a dir, la recollida del topònim, in situ que, pos
teriorment, fixaran els filòlegs de l'Oficina. 
S'han hagut, doncs, de crear formularis normalitzats per a la recollida, crear 
els equips i escriure unes normes lògiques que, sota el títol de Toponímia i 
cartografia, assaig de sistematització han estat publicades el 1985. · 
Tanmateix, no ha estat menys important la tasca d'adjudicar nom identifica
dor a uns quatre mil fulls del programa ortofoto 1 :5 000 de Catalunya. 

· La recollida i la fixació de la toponímia de Catalunya és un dels reptes 
importants que té plantejats l'ICC i que culminarà amb la creació d'un gran 
arxiu mecanitzat de la toponímia catalana. 
Les feines concretes realitzades han estat: 
a) Correcció de textos, proves d'impremta i relacions de topomms de 

diverses seccions de l'Institut (Arxiu, Edició Digital, Publicacions Geo
gràfiques, Fotogrametria Territorial, Vendes, Vols, Secretaria etc.), així 
com de diverses direccions generals del Departament de Política Territo
rial i Obres Públiques. 

b) Llibre Toponímia i carta grafia. Assaig de sistematització. Preparació, 
redacció i correcció de proves. 

e) Correcció del text i de les proves del Catàleg de Vols de l'ICC. 
d) Correcció del text i de les proves del llibre Proposta de classificació de la 

cartografia. 
e) Traducció i correcció de les proves de la tesi doctoral titulada Caracterís

ticas climatológicas de la precipitación en la franja costera mediteminea 
de la Península Ibérica. 

f) Revisió toponímica del treball Pobles i poblats de la província de Lleida, 
per encàrrec de l'Excma. Diputació Provincial de Lleida. 

g) Proposta de rectificació de vint-i-sis noms oficials de municipis de Cata
lunya, adreçada a la Direcció General d'Administració Local, i altres 
propostes secundàries. 

h) Esmenes toponímiques amb relació al Mapa de la infrastructura del 
transport a Catalunya-1:250 000. 

i) Revisió de la toponímia del Mapa de vèrtexs geodèsics de Catalunya-
1:250 000. 

j) Correcció del text per al Mapa d'usos del sòl de Catalunya 1:250 000. 
k) Adjudicació de nom identificador a un total de 4 000 fulls integrants 

del programa de cartografia ortofotogràfica de Catalunya, a escala 
1:5 000. 
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l) Establiment d'uns formularis normalitzats per a la recollida i el tracta

ment de la toponímia, a diferents nivells d'escala cartogràfica. 

m) Contactes amb la Comission de Toponymie del govern autònom de 

Quebec, Canadà, sobre criteris de recollida, tractament i normalització 

de topònims. 
· n) Contactes amb el Centre de Recerques i d'Estudis Catalans de la Univer

sitat de Perpinyà, sobre l'intercanvi d'informació relativa als noms de 

lloc catalans. 
o) Contactes amb l'Institut d'Estudis Catalans, sobre els criteris a adoptar 

en les grafies dels noms de lloc, i també amb relació als noms oficials dels 

municipis de Catalunya. / 

p) Assistència al IX Col·loqui de la Societat d'Onomàstica, el mes d'abril, 

a Tarragona. 
q) Assistència a una convocatòria d'institucions diverses, a Mallorca, el mes 

de novembre, sobre criteris d'escriptura dels topònims catalans. 

r) Revisió de la toponímia de diverses relacions de rius i rieres de Catalun

ya, per a la realització de rètols de carretera (comanda del Servei de N or

malització Linguística del Departament de Cultura, i de la Direcció 

General de Carreteres del DPTOP). 

s) Documents de seguiment I iII sobre l'estat de la toponímia dels fulls de 

Catalunya del Mapa Topografico Nacional, de l'IGN. 

t) Revisió linguística de l'original i les galerades del «Butlletí d'Informàtica». 

u) Revisió de la toponímia del Mapa Topogrifico Nacional, de l'IGN, a 

escala 1:25 000. 
Fulls següents (proves d'impremta): 

1. 366-Sant Feliu de Guíxols 
2. 446-Valls 
3. 472-Reus 
4. 473-Tarragona 
5. 497-El Perelló 

v) Toponímia de camp per a diferents treballs i a diverses escales, d'acord 

amb l'escala que segueix: 
1. Escala 1:5 000. Programa Orto-ICC 

I. Bloc 390-Cervera (96 fulls) 
Il. Bloc 419-Vilafranca del Penedès (96 fulls) 

III. Bloc 447-Vilanova i la Geltrú (86 fulls) 

2. Escala 1:5 000. Programa Diputació de Barcelona. 

S'ha treballat sobre un total de 157 fulls de la província de Barcelona. 

3. Escala 1:5 000. Treballs diversos de l'ICC 

Zona de Sant Ponç-Cardener-Solsona (15 fulls) 

Zona de l'Espunyola (Berguedà) (5 fulls) 

Zona de Rasquera-Ebre (6 fulls) 97 
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4. Escala 1 :2S 000. Treballs per a l'IGN 
(dins el Conveni de Col-laboració/1984) 
Full 217-Molló 
Full 218-Maçanet de Cabrenys 
Full2S6-Ripoll 
Full2S7-0lot 
Full294-Manlleu 
Full29S-Banyoles 

S.3.S. Edició Digital 
L'any 1984 va ésser el dè consolidació per a l'Edició Digital. 
Entre les principals tasques que es realitzaren cal destacar: 
a) Proves i posta a punt del programa d'extracció de cotes per tal d'afinar 

els valors d'altitud. 
b) Estudi i proves de generació de Models Digitals del Terreny (DTM). 
e) Simplificació del procés de generació de perspectives, de les ortofotos, 

automatitzant l'angle d'inclinació, el factor de relleu i el pla de comparació. 
d) AplicaèÍó del procés de talls de full, per a les ortofotos a escala 1 :S 000, 

amb coordenades UTM i el seu corresponent menú de treball. 
e) Diverses proves de Models Digitals del Terreny (DTM) per les ortofotos 

a escala 1 :2S 000. 
f) Realització del bloc o'ortofotos a escala 1 :S 000 del full n° 390. 
g) Realització de part del bloc d' ortofotos a escala 1 :S 000 del full n° 419. 
h) Realització de gràfics de vol a escala 1 :SO 000 a partir del vol a escala 

1:30 000 realitzat per l'Instituta Geogr:ífico Nacional. 
i) Realització de gràfics de vol a escala 1 :SO 000 a partir del vol a escala 

1:70 000 realitzat segons conveni amb l'Instituta Geogràfica Nacional. 

S.3.6. Fotocomposició 
L'any 1984 ha suposat la consolidació d'aquesta Oficina, cristal·litzada en el 
gran nombre de treballs que ha realitzat. 
Aquests treballs es concreten en vuit grups distints i han estat realitzats mit
jançant dos sistemes: 
a) Entrada directa a la fotocomponedora. 
b) Tractament de la informació lliurada a la fotocomponedora mitjançant 

un artefacte des de l'ordinador VAX. 
Val a dir respecte a aquest darrer sistema que ha demostrat la seva eficàcia 
pel fet que permet processar textos generats fora de la fotocomponedora, 
que havien estat entrats a l'ordinador a través de les diverses pantalles de què 

98 disposen les direccions generals de la Conselleria. 
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Els vuit grups de treball són: 

a) Llibres 
Estudi sobre la classificació de la Cartografia (Oficina de Publicacions). 

Toponímia i Cartografia (Oficina de Toponímia). 

Horaris dels Transports de Catalunya (Direcció General de Transports). 

Medi físic i terrestre del litoral de Catalunya (Direcció General de Polí

tica Territorial). 
Text de les inversions del quatrienni 80/84: 

1. Arquitectura i Habitatge 

2. Obres Hidràuliques 

3. Institut Català del Sòl 

4. Carreteres i Transports 

5. Gràfics per a diferents direccions generals 

6. Infrastructura 

7. Projectes 
8. Regadius 
9. Obres (ports) 

10. Obres (projectes) 

11. Obres (particulars) 

12. Xarxa de ferrocarrils 

13. Toponímia dels mapes d'inversions 

Política Territorial: 

1. Llei de Política Territorial23/1983 (Català) 

2. Llei de Política Territorial23/1983 (Castellà) 

b) Catàlègs 
Catàlegs de vols I 

e) Revistes 
<< Butlletí d'informàtica >> 

<< Revista Catalana de Geografia», n° O 

d) Tríptics 
Curset de fotointerpretació 

Codis per a la classificació de la toponímia 

e) Manuals 
Manual Intergraph 

Manual Vax 
Manual CRTonic 
Manual de Restitució Aviógrafo 

Manual de l'«AVIO ,; (Normal-Proc) 

f) Mapes 
Xarxa geodèsica 
En fals color (2 models) 99 
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Carreteres 
Usos del sòl 
Orto Catalunya 1:5 000 
Orto Navarra 1:5 000 
Cartel·les mapes 1 :5 000 

h) Treballs per a diferents oficines 
1. Oficina de Publicacions 

Resum de les publicacions de l'ICC 
2. Tenda 

Factura 
Rebut 
Rètols de vacances etc. 

3. Secretaria 
Encapçalaments de carta 
Encapçalaments de sobre 
Targetes de visita ICC 
Segells de les diferentes oficines 
Informes 
Diferents estats: 803, 801, 802, i F2 
Etiqueta mobles 

4. Arxiu 
Estat de lliurament de cartografia a l'Arxiu 

S. Cartoteca 
Full de feina 
Capçalera 

6. Plotters 
Comanda de dibuix 

7. Manteniment i Sistemes 
Ordre de treball 
Quadre seguiment de la feina 

8. Centre de càlcul 
Demanda d'operació amb cinta 

9. Consergeria 
Autorització de sortida 
Registre de sortida 
Registre de visites 
Calendari de visites a l'ICC 
Servei telefònic 

10. Toponímia 
Revisió de la toponímia del mapa a escala 1 :5 000 (català) 
Revisió de la toponímia del mapa a escala 1 :5 000 (castellà) 
Toponímia d~ camp 



Recollida de toponímia de camp (fitxa-resum) 

11. Laboratori 
Avaluació de comandes 
Quadre per a corbes gamma 

Quadre de producció 

12. Departament de Política Territorial 

Full d'activitat personal 

13. Vols 

Activitats i producció 

Gràfics de vols d'Almeria, Aragó, Catalunya, Navarra 

Diferents elements per a la confecció dels gràfics de vol 

14. Edició Digital 
Comanda de fotocomposició 

Mostrari tipogràfic 
Comanda de fotocomposició 

Esquema de seguiment de treball de les ortofotos 

Entrades, sortides de feina 

15. Fotogrametria 
Programa trimestral de restitució 

Full de comanda de restitució 

Full resumen d'incidències 

Comanda de vols 
Expedients 
Projecte de carreteres 
Gràfics de vol: Maials, Albat:írrec, Solsona, Cubelles, Via Favència, 

Sta. Coloma, Benifallet, Vic-Olost, Segarra, Miralcamp, Vall 

d'Hebron, Igualada, la Molina, Vilajuïga, Granollers, Ascó

V andellòs etc. 
Gràfics distribució dels fulls 1 :5 000 

Altres: Toponímia Ascó-Vandellòs 

To po nímia de les ortofotos 1 :5 000 

Quadre d'estructura del personal de l'ICC (4 models) 

Organigrama del procés de treball de l'ICC (2 models) 

Les dificultats que van presentar alguns dels treballs foren: 

Llibre: Estudi sobre la classificació de la cartografia 

Aquest llibre es va compondre directament a la fotocomponedora 

CRTronic, sense problemes directes de composició però emprant 

molt de temps, atesa la complexitat del tema, i a causa del fet que recull 

un gran nombre de topònims d'arreu del món, la qual cosa provocà 

diverses modificacions i l'anlentiment conseqüent en la composició. 

Llibre: Toponímia i Cartografia. Assaig de sistematització 

També tingué, aquest llibr temps llarg de composició, atès que 101 
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s'hi apunta una normativització en el tema topommtc; per aiXo 
foren necessàries tota una sèrie de correccions i comprovacions. 

Llibre: Horari de Transports 
Tota la informació d'aquest llibre, llevat del pròleg, fou introduïda 
a l'ordinador, i se li donà forma tipogràfica mitjançant un menú 
confegit per la CRTronic, el qual permeté de processar gairebé tot 
el text automàticament. 

Pel que fa als mapes, hi ha hagut una gran tasca, especialment en temps, fins 
a trobar la configuració definitiva de la part externa, i també quant a toponímia. 
Finalment, totes aquelles feines que, en l'argot tipogràfic, hom denomina de 
"remenderia", són lentes i feixugues per la seva complexitat, tant en comp
tatge de mides, com pel que fa a filetatge. 

5.3.7. Impressió 
L'any 1984 ha estat quan s'ha començat a muntar la impremta de l'ICC. 
Hi han entrat alguns dels elements que la componen; fonamentalmen.t una 
màquina p~r a petit-offset, dues premses de relligador, una guillotina, una 
grapadora i una plegadora de sobretaula. 
Amb aquests elements s'anaren resolent les necessitats que, pel que fa a 
impressió de tot tipus de paper d'oficina, tenia l'Institut, però, a més, es 
començava la impressió de petits llibrets, inici de la posterior producció de 
llibres de l'ICC. 
Així, en una primera fase, hom imprimí: 
a) Proves d'edició facsímil de diversos quaderns de la divisió municipal. 
b) Proves d'impressió de colors. 
e) Bases per a paginació. 
d) Diversos tipus de cartes de l'ICC. 
e) Impresos per al Laboratori Fotogràfic. 
f) L'opuscle: Estudi i avaluació de les necessitats de càlcul de l'Institut Car

togràfic de Catalunya, conjuntament amb les necessitats de gestió del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 

g) Originals de l'Arxiu de Vols. 
h) Diversos tipus de cartes per a la Biblioteca. 
i) Impressió de sobres de l'ICC. 
j) Cartes-ofici de l'ICC. 
k) Calendari de visites a l'ICC. 
l) Sobres amb adreça. 

m) Targetes de visita diverses. 
n) << Butlletí d'informàtica>> n. 0 O. 
o) Fulls d'activitat personal. 

102 p) Etiquetes de codificació. 
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q) Llista de publicacions de l'ICC. 
r) Mapa àrea Montseny a 3 colors. 

s) Fulls paper ofici. 
t) Fulls corbes sensitomètriques. 

Altres treballs foren: 
a) Proves d'insolació de tramats. 
b) Proves d'impressió de tramats. 
e) Impressió de cartolines de colors diversos. 

d) Proves de la coberta del llibre Toponímia iCartografia. Assaig de siste-

matització. 
e) Proves d'impressió del full de corbes sensitomètriques. 

f) Proves de diverses gammes de tintes. 

g) Proves d'impressió d'escales cromàtiques. 

h) Realització de gammes de tinta. 
i) Relligat de talonaris per a l'Oficina de Vendes de l'ICC. 

j) Proves de tintes de marques diverses. 

103 
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6. Relacions i serveis exteriors 

6.1. Convenis 

Els següents convenis efectuats durant el 1984 posen de manifest el nivell de 
coHaboració entre l'Institut i altres entitats, amb una clara finalitat de coor
dinació dels treballs cartogràfics. 
Conveni filial n° 2 entre l'administració de l'Estat espanyol i l'administra

ció de la Generalitat de Catalunya. 
Objecte: Incorporació de la toponímia en els fulls del Mapa Topogràfic: 

218 (Molló), 219 (Maçanet de Cabrenys), 256 (Ripoll), 217 (Olot), 
294 (Manlleu) i 295 (Banyoles), a escala 1:25 000, sobre les corres

. ponents bases fotogramètriques confeccionades per l'Instituto 
Geografico Nacional. 

Conveni específic n° 3 amb el Centre de Càlcul de la Universitat Politècnica 
de Barcelona. 

Objecte: Comporta dos aspectes diferenciats. La cancel-lació dels aspectes 
de producció del conveni signat el18.7.83 i l'acord sobre la utilit
zació per part de l'ICC d'un equip de fotogrametria del CCUPB. 

Conveni amb l'Ajuntament de Barcelona. 
Objecte: Revisió del cadastre de la Contribució Territorial Urbana. Això 

comporta. la creació de la cartografia topogràfica i parcel-lària de 
Barcelona, a escala 1 :500. 

Conveni filial n° 3 entre l'administració de l'Estat espanyol i l'administració 
de la Generalitat de Catalunya. 

·Objecte: Realització de la cobertura aèria mitjançant fotografia vertical, de 
les àrees del territori espanyol que comprenen zones de Catalu-
nya, Almeria, Pamplona i Sarago$sa. 107 
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Conveni Consorci de Tarragona-ICC. 
Objecte: Execució de vols fotogramètrics a escales 1:2500 i 1:5000 i res

titucions que comprenen diversos municipis tarragonins amb la 
pre~senyalització necessària per a obtenir cartografia a escala 1 :500 i 
1:1000 del sòl subjecte a la contribució territorial urbana. Aquest 
material cartogràfic servirà per a la revisió dels cadastres de la riquesa 
urbana i rústega. Tot aquest material fotogramètric, així com els 
negatius i els programes de vol, és lliurat per l'Institut Cartogràfic. 

Contracte amb X-Air, de Suècia. 
Objecte: Realització per part de X-AIR de la cobertura aerofotogramètrica 

d'Espanya amb·un avió tipus LEAR JET 35 i un equip compost 
per una càmera Wild RC-10, un visor i el control remot de la 
càmera. Les àrees a fotografiar suposen un total de 70 500 km2 a 
escala 1:30 000 i de 32 000 km2 a escala 1:70 000. 

Conveni filial n° 4 entre l'administració de l'Estat Espanyol i l'administra
èió de la Generalitat de Cata!unya. 

Objecte: Realització de la xarxa geodèsica d'ordre inferior a la província de 
Girona, amb una densitat equivalent a l'antic tercer ordre, mitjan
çant un conjunt d'accions: projecte, senyalització, construcció, 
observació, càlcul, compensació i verificació. Durant l'any 1984 es 
durà a terme la primera fase del conveni: projectes, reconeixe
ment, senyalització i construcció de. la xarxa. 

Conveni filial n° 5 entre l'administració de l'Estat espanyol i l'administra
ció de la Generalitat de Catalunya. 

Objecte: Subministrament de la cartografia i les publicacions de l'IGN a 
l'ICC per tal que aquest procedeixi a la seva venda i difusió a 
Catalunya. 

Conveni amb la D.G. de Transports. 
Objecte: Projecte de línies de transport interurbà de la demarcació de 

Lleida per al1984. Els treballs a realitzar es concreten en l'obten
ció d'una pel-lícula .apta per a procedir a la impressió, a partir 
d'una cinta magnètica que conté els horaris dels serveis de .trans
port de viatgers a Catalunya. 

Conveni específic entre la Conselleria de P.T. i O .P. i la Universitat Poli
tècnica de Catalunya. 

Objecte: Desenvolupament de programes per a l' anàlisi de dades multis
pectrals obtingudes amb el sensor Bendix de l'Instituta Nacional 
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de T écnicas Aeroespaciales: algorismes de càrrega, correcc10ns 
geomètriques, discriminació d'usos del sòl. 

Conveni específic entre l'ICC i la Universitat Politècnica de Catalunya. 
Objecte: InstaHació d'un sistema de mecanització de biblioteques, amb 

menú de diàleg i programat amb élllenguatge PLU sobre arxius 
VSAM. L'aplicació segueix les normes MARC. 

6.2. Participació en la política informàtica del DPTOP 
Segons resolució signada pel secretari general del Departament de Polí
tica Territorial i Obres Públiques, amb data 13 d'octubre de 1983, l' «<ns
titut Cartogràfic de Catalunya donarà assessorament tècnic per a la 
implantació del Pla Informàtic i situarà en les seves dependències els 
equips més potents de hardware que possiblement hagin d'ésser utilit
zats per tot el Departament >> . 
En el decurs de l'any 1984, la Comissió d'Informàtica s'ha anat reunint set
manalment per adoptar les decisions que han de permetre assolir els objec
tius per als quals va ser creada. L'ICC hi ha aportat el seu suport tècnic 
d'acord amb la seva responsabilitat institucional. 
Així, doncs, en el mes de juny fou instaHat l'equip IBM 4381 enles depen
dències de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. A més es van contractar, per 
part de la Secretaria General, quatre persones per a donar suport a aquest 
equip informàtic. ParaHelament es van fer estudis sobre les diferents possi
bilitats de connectar terminals ubicades en diferents edificis del Departament. 
El dia 15 d'octubre es va mantenir una reunió entre els senyors Albert 
Vilalta i Gonzàlez, secretari general del Departament de Política Territorial 
i Obres P6bliques, Josep Hernan i Esteve, director general en funcions dels 
Serveis d'Informàtica, Jaume Miranda i Canals, director de l'Institut Carto
gràfic de Catalunya i Josep Ibàñez i Senserrich, director general del Centre 
Informàtic, per a planificar l'ús del sistema de processament de dades IBM 
4381 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, fins al31/3/86. 
Les tasques més importants portades a terme per aquesta Comissió es 
poden resumir en els següents punts: 
a) Centralització de la gestió de les sol·licituds de comandes d'equipaments 

informàtics, tant de hardware com de software, per a racionalitzar, coor
dinar i assolir economies d'escala. 

b) Centralització de la gestió de línies per teleprocessament. 
e) Coordinació, en els temes informàtics, entre les diferents direccions 

generals i institucions autònomes del Departament; la Comissió ha rebut 
els diferents responsables d'informàtica de les direccions generals perquè 
exposessin llurs problemàtiques. 109 
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d) Planificació de les necessitats informàtiques del Departament, assignació 
i seguiment de tasques. 

e) Recerca de productes software que puguin ser d'interès general per al 
Departament, selecció i presentació d'aquests. Aquesta recerca s'ha fet 
en coHaboració amb la direcció general dels Serveis d'Informàtica del 
Departament de la Presidència, i amb el Centre Informàtic de la Genera
litat, SA, que és qui marca les pautes i estàndards a seguir per tota la 
Generalitat. En aquest sentit, cal destacar l'establiment del sistema de 
gestió de base de dades IDMS/R. 

f) Creació, coordinació i realització de cursos de formació en un entorn 
IBM 4381/2 i software de base de dades. 

g) Inventari dels recursos informàtics del Departament, tant hardware com 
software, així com del personal tècnic disponible. 

h)" Publicació del «Butlletí d'Informàtica», que és el mitjà oficial de comuni-
cació sobre temes informàtics. 

A l'octubre sortí el primer número del Butlletí d'Informàtica, editat per la 
Comissió d'Informàtica. L'Institut s'encarregà de la seva impressió i mun
tatge. Té per objectiu ésser una comunicació periòdica que expressi la situa
ció dels recursos informàtics del Departament. 

6.3. Viatges, conferències i visites 
a) Gener-febrer 

1. Seminari «Interactive Computer Graphics» 
S'impartí a l'International Congress Center de Berlín. El contingut 
del curs, molt breu, fou: 
- Visió general de les diferents disciplines i metodologies en l'àrea de 

sistemes interactius de disseny gràfic assistit per ordinador. 
- Diàlegs gràfics. 
- Bases de dades i sistemes gràfics. 

2. Visita a la Direcció General de Geografia de l'Instituta Nacional de 
Estadística, Geografía e Informàtica, de Mèxic. 
Aquesta entitat té responsabilitat sobre la cartografia no militar de 
Mèxic. Els temes més interessants foren els relatius als treballs de tele
detecció amb sensors embarcats en avió i el tema de cartografia temà
tica emprant el sistema Scitex. Pel que fa a la utilització de l'equip 
Intergraph, sembla que l'Institut Cartogràfic està més avançat, espe
cialment dins l'àrea de la restitució assistida. 

3. Visita al Centre Científic d'IBM, a Palo Alto, California. 
L'objectiu de la visita era d'obtenir informació sobre el producte 
gràfic GPC, el terminal de procés d'imatges Haciena i la terminal 
gràfica IBM 5080. Desgraciadament aquest terminal no va estar 
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disponible a Palo Alto. Ens lliuraren informació escrita sobre el pro

ducte GPG i GDBS. 
4. Visita a la factoria Intergraph. 

L'objectiu va ésser el de recollida d'informació, així com presenciar el 

funcionament de diversos equips tecn~lògics. Alguns dels punts trac

tats foren: 
- Discussions respecte al scanner/writer 
- Fotogrametria 
- Estacions Intergraph 
- Models digitals del relleu 
- Software per plotting 
- Formats BURC 
- Cartografia temàtica 
- Nous sistemes 

5. Visita a Mathematic Products Group a Princeton. 
El propòsit de la visita fou d'obtenir informació i una primera demos

tració general del sistema Ramis II per al desenvolupament d'aplica

cions orientades a usuaris finals. Ens ensenyaren la primera versió del 

Ramis II sobre l'IBM PC/XT. 

6. Viatge a Bèlgica. 
Aquest viatge es realitzà per tal d'obtenir els coneixeme~ts tècnics 

específics necessaris per al tractament del material de fotografia aèria, 

concretament el de la casa Agfa-Gevaert, així com per conèixer nous 

materials i nous processos. Altres aspectes que es varen tractar foren 

la microfilmació i els sistemes de tiratge de proves. 

7. Estada a Suïssa. 
Els objectius foren: recollir informació sobre aspectes particulars de 

fotogrametria i resoldre qüestions concretes, relatives al software dels 

restituïdors analítics. Es portaren a terme entrevistes amb els tècnics 

de la casa Wild i amb el seyor Schmidt i els seus col-laboradors de 

l'Institut für Geodasie und Fotogrammetrie, de l'ETH de Zuric. 

8. Reunió sobre Cartografia Automàtica, a la seu de la Federación Espa

ñola de Municipios, a Madrid. 
Els punts tractats foren: 

I. Fitxer cadastral com a eina fonamental per a les hisendes locals i 

els consorcis per a la gestió tributària. 
Il. Formació de bancs de dades cartogràfiques. 

III. Xarxes de triangulació. Problemàtiques. 

IV. Vols. 
V. Adopció de diferents escales en els plànols, en funció de la densi

tat urbana i de l'ús del sòl urbà. 
VI. Control de qualitat durant la fase de producció. 111 
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9. Visita al CNES. 
Els propòsits d'aquesta visita foren: 

I. Discussió dels resultats de les imatges de simulació SPOT. 
Il. Contactes amb la Université de Toulouse-Le-Mirail (Institute de 

Geographie Daniel Fouché). 

b) Març-abril 
1. Viatge a Madrid 

Objecte: visita a les firmes Dennard, STS, Sony i el SalÓ' Sicur 84. 
2. Viatge a Londres 

Activitats que es van realitzar: 
I. Assistència al curs «Positioning Systems: Principies and practic». 

Il. Assistència al congrés «Symposium: The future for Photo
grammetry». 

III. Visita a l'Ordnance Survey, per parlar dels models digitals del 
terreny (DTM). 

3. Visita a l'Il·lm. Sr. Subsecretari de la Presidència del govern espanyol. 
L'objectiu era una reunió entre el Sr. subsecretari de la presidència, el 
director de l'IGNi el Director de l'ICC. 
Breument, el temari era el següent: 

I. Valoració del desplegament de les activitats del CSG. 
Il. Vols 1 :33 000, 1 :50 000 i 1 :20 000 de Catalunya. 

III. Llei Cartogràfica. 
IV. Recurs d'anticonstitucionalitat referent a la llei de creació de 

l'ICC. 
4. Sessions informatives sobre els treballs de l'ITC celebrades a Bar

celona. 
Per una banda es van exposar els treballs fets pels estudiants estran
gers de l'ITC sobre fotointerpretació d'alguns sectors de l'aglomera
ció de Barcelona. En segon lloc, els professors i tècnics de l'ITC expli
caren l'origen i el funcionament de llur institució. 

5. Conferència titulada «Trazado de carreteras i analisis de volúmenes 
con ordenador», a Madrid. 
Fou pronunciada pel Sr. José M• Antolín, enginyer de camins. Es van 
exposar els següents punts: 

I. Entrada de dades referents al terreny. 
Il. DTM (models digitals del terreny). 

III. Càlcul del traçat. 
IV. Definició de la plataforma. 
V. Càlcul d'àrees i de volums. 

VI. Càlcul de corbes de nivell. 
VII. Altres. 
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e) Maig-juny 
1. Jornada inaugural de la Setmana d'Estudis Urbans, a Lleida 

Varen tenir lloc les següents ponències i comunicacions: 
I. << El creixement econòmic i el creixement demogràfic com a fac

tors estructurals del creixement urbà. » 
Il. «Petites ciutats i desenvolupa~ent ruraL » 

III. «L'evolució demogràfica de les ciutats mitjanes catalanes en els 

últims cent anys. >> 
IV. «Activitat econòmica i potencial demogràfic de les ciutats 

catalanes. >> 
V. «El factor humà i la seva influència en l'estructura territoriaL> 

VI. «Indicador de gestió del Servei d'Abastament d'Aigua. >> 

VII. «La implantació industrial als camps comarcals de la regió de 

Lleida. >> 
VIII. «Procès d'industrialització i creixement demogràfic a la conur

bació Tarragona-Reus. >> 
IX. «Procès de creixement i d'industrialització a Tarragona (1958-79).» 

X. «Assaig d'una tipologia de nuclis urbans a Catalunya l'any 1983.» 

Xl. «Definició d'una tipologia municipal a Catalunya mitjançant 

l'anàlisi estadística multivariable. » 
2. Visita a l'Institute National de Cartographie d'Algèria. 

La finalitat de la visita era iniciar unes relacions amb aquesta entitat, 

fent esment en particular del sistema Gestalt Photo Mapper, del qual 
ells tenen la versió GPM-I-7. 

3. Viatge als Estats Units 
El motiu central del viatge va ésser d'assistir al simposi que, anual

ment, organitza la universitat de Purdue sobre percepció remota, de 

títol «Machine Processing of Remotely Sensed Data>> , que aquest any 

era dedicat al sensor Thematic Map per del LANDSA T i a sistemes 

d'informació geogràfics. Dins del programa del simposi, es va realit

zar una visita al LARS, on es va fer una presentació del laboratori i de 

les seves activitats. 
4. XV Congrès de la Societat Internacional de Fotogrametria i Teledetecció 

Va tenir lloc a Rio de Janeiro la tercera setmana de juny de 1984. 

Aquest és un congrés convocat cada quatre anys i és el més gran en 

quantitat i qualitat dins els àmbits tècnics de la cartografia, la geodèsia 

i la teledetecció. 
L'ICC per primera vegada hi assistí amb un stand propi, i va desper

tar un gran interès i tingué una bona acollida per part de la comunitat 

cartogràfica internacional. Els contactes foren nombrosos i de profit. 

Es recolliren així mateix les nombroses experiències internacionals 

que s'exposaren. 113 
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Relacions i serveis exteriors 

5. Curs d'Estiu d'Estudis Pirenencs. 
Aquest és el tercer d'una sèrie de cursos dedicats a la problemàtica 
específica que presenta l'alta muntanya catalana en diferents aspectes. 
Aquest curs es va estructurar en sis temes amplis: 

I. La divisió territorial 
Il. La planificació comarcal 

III. La problemàtica dels petits municipis 
IV. L'ensenyament rural 
V. La política forestal 

VI. Les relacions entre l'Alt Urgell i les Valls d'Andorra 

d) Juliol-setembre 
1. Reunió a la seu de l'IGN (Instituta Geografico Nacional), a Madrid. 

Tema: Elaboració d'un projecte de classificació per a cartoteques i 
registres de cartografia. Alhora es va efectuar una visita a la cartoteca, 
biblioteca i centre de càlcul. 

2. «International Symposium on Spatial Data Handling. >> 
Organitzat per la universitat de Zuric, i altres organismes suïssos. Els 
objectes d'aquest simposium foren la presentació dels avanços més 
importants dins les àrea de cartografia automàtica, sistemes d'infor
mació geogràfica i planificació ambiental, així com un interès especial 
pel que fa a les bases de dades associades. En el simposium es realitza
ren tres tipus d'activitats: lectura de ponències, visites tècniques a 
entitats que treballen en aquestes àrees (Institut Federal Suís de Tec
nologia, Departament de Geografia de la universitat de Zuric) i assis
tència a grups de treball (temes: estructura de dades per a la captura 
de dades espacials i estructures jeràrquiques de quadrats). 

e) Octubre-novembre 
1. Viatge a Pamplona i a Logronyo. 

El motiu era visitar les instal·lacions que l'empresa TRACASA té en 
les dependències de l'Escuela de lngenieros Técnicos Industriales, 
vinculada a la D FN. 
L'objectiu d'aquesta visita era estudiar la manera de treballar i el 
desenvolupament tècnic en l'elaboració de plànols de cartografia urbana. 
A Logronyo visitàrem el director general de Carreteres de la Rioja, el 
qual ens va atendre i va mostrar gran interès pels ortofotomapes que 
Ü van ésser ensenyats. 

2. VI Jornades d'Informàtica i Administració Local. 
3. Visita a la fàbrica del Dr. Heli, a Alemanya. 

El motiu de la visita fou la recercar d'informació sobre un scanner
writer per a la confecció de cartografia temàtica. 



Relacions i serveis exteriors 

Aspectes tractats: 
I. Problemes de format: el més interessant seria que es treballès 

amb un mapa temàtic 1 :250 000 de Catalunya. 
Il. Descripció del CTX 330-ER i del CTX-502. 

·nr. Interfícies amb dades del format raster i amb dades vectorials. 
IV. Símbols i lletres. 
V. La velocitat en funció de la resolució. 

VI. Zoom (ampliació d'imatges). 
VII. Interfícies amb fotocomponedores. 

VIII. Connexió del410 s~anner. 
IX. Proves amb orto i PR. 

4. Visita al centre científic d'IBM a Hurley (Anglaterra). 
L'objectiu era conèixer les possibilitats del producte gràfic GDDM 
R4, de l'ordinador personal 3270-PC/GX i del sistema MOSS. 

5. Visita a lntergraph (Madrid). 
Els objectius d'aquesta visita foren: 

I. Comprovar si certs problemes del DTMN de la versió 8.6.2. 
del 17/2/1984 estaven superats en noves versions. 

Il. Obtenir informació referent a la darrera versió del producte 
DTMN. 

6. Congrès realitzat pel Map Curators Group in the Netherlands. 
La temàtica de les sessions estava centrada al voltant del problema de 
la catalogació i la classificació dels mapes i el seu tractament informà
tic. Es van realitzar visites a cartoteques i museus, així com una visita 
molt ben documentada als General State Archives. 
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Pressupost 

7. Pressupost 

A la data de realització d'aquesta memòria, el juny de 1985, ja s'ha produït 
el tancament pressupostari del 1984 i s'està en plena realització de l'audito
ria financera i administrativa per part de la intervenció general del Departa
ment d'Economia i Finances. Àdhuc, es pot dir que el balanç final és equi
librat i l'execució pressupostària màxima, però les auditories en curs dona
ran fe de la bondat administrativa de l'execució pressupostària. 
S'inclou una reproducció oficial del pressupost per articles i aplicacions eco
nòmiques i funcionals. 
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Departament o Secció lllinlcci6 General, Serie! o O!ganisme Número Orgànic 

POLITICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES INSnM CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA 09.53 

API..ICACIO 
EXPUCACIO DE L'INGRÉS Total Total por 8l1icles 

Económlca Funcional por conceples icapftols 

CAPITOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS 47.000.000 

ARTICLE 31. VENDA DE BÉNS 6.500.000 

311 3111 Venda de cartografia . ... . .... ... ...... . .... .. 6.500.000 

ARTICLE 32. PRESTACIÓ DE SERVEIS 40.500.000 

321 3211 Convenis de col.laboracló · ···· · ··· · ·· ······· ·· 40.500.000 

CAPITOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 112.n3.ooo 

ARTICLE 41. DE LA GENERALITAT 112.n3.ooo 

411 4111 Departament de Polltica Territorial i Obres Públiques 112.n3.ooo 

CAPITOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 225.000.000 

ARTICLE 71. DE LA GENERALITAT 225.000.000 

711 7111 Departament de Polltica Territorial i Obres Públiques 225.000.000 
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Deparlament o Secció 

POUTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES I 
Direcció General, Servei o Organisme 

INSmUT CARTOGRÀAC DE CATALUNYA 

APUCACIÓ 

Econòmica Funcional 

112 

122 

123 

141 

161 

172 

181 

182 

EXPLICACIÓ DE LA DESPESA 

CAPI TOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL 

ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES 

De funcionaris . . ...... . .. ... ... . ... • . ..... . ... ...... 

112.51 Retribucions bàsiques ...• • . • . . .• ...•......• . · _ __c2:::·.:::334::...:..:;.22=5'-1 

ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 

Altres retribucions ... ... .. .. ..... .. ... ... ... . ...... . . 

15.708.181 122.51 Complements funcionaris cedits o transferits . . ... ·-~~~~ 

Altres retribucions ....... .. .... . ............ . ... .. .. . 

123.01 Complement assimilació funcionaris . . .. ..•.. . ... 583.671 

123.02 Dedicació extraordinària 1.157.030 ........... ....... ... . _...!..:..!è=~ 

ARTICLE 14. COMPLEMENT FAMILIAR 

Complement familiar ..... . .. . . . ........ • .. . ...•. .. . .. 

3.149 141 .51 Serveis transferits ... .. ...... . . .. . ........ ... ·-----'"-'--"'-l 

ARTICLE 16. RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN RÈGIM 
LABORAL 

Personal laboral . . . . . .. ........... . .. ... .. ... .. . .. . . . 

8.781 .540 

161 .52 Retribucions complementàries ..... . .•...•..•... --"2=.,·.!..;77~1c:!.2::!22:!:...j 

161.51 Retribucions bàsiques 

ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI 

Personal con.tractat ... .. ... ... . . . .. .... ... . . ... .. ... . 

172.01 Retribucions bàsiques . . . . . . . . . . • . . • . . . • . . • . . . 24.270.000 

172.02 Relribucions complementàries . . . . • . . • . . . • . . • . . . 4.961.000 

172.03 Pagues extraordinàries . . . . . . . . . • . . • . . . • . . • . . . 4.874.000 

172.04 Ajuda familiar . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . 90.525 

172.06 Hores extraordinàries .. . .. ... . .. . .. . . .. . . .. . .. __ 3:::.246:::2::::. 8:::2::::8~ 

ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS 

Quotes Seguretat Social ...... . ..•.. • ......•...•.. .. . . 

1 81.D1 Infrastructura . . . . . . .. . .. . . . .. . .. . . .. . .. . . . . . . 9.648.915 

181 .51 Serveis transferits ... .. .... .•. .. • . • • . ... . . • . . · _ _:.:1-~38:::0~. 2=-1~5~ 

Quotes MUFACE ........... ... ... ... .... • .... . ..• . . . 

182.51 Serveis transferits .......•... .. . • . . .. . .•. . .... __ .!:14:!!0~. 0~5~2'-l 

Total 
per conceptes 

2.334.225 

15.708.181 

1.740.701 

3.149 

11.552.762 

37.658.353 

11 .029.130 

140.052 

Número Orgànic 

09.53 

Total per articles 
i capllo~ 

80.166.553 

2.334.225 

17.448.882 

3.149 

11 .552.762 

37.658.353 

11 .169.182 



Departament o Secció 

POLITICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES I 
Dirncció General, Servei o Organisme 

INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA 

APLICACIÓ 

Econòmica Funclooal 

211 

212 

221 

222 

223 

224 

234 

235 

236 

241 

EXPLICACIÓ DE LA DESPESA 

CAPITOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS 

ARTICLE 21. DOTACIÓ ORDINÀRIA PER A DESPESES 
D'OFICINA 

Despeses d'oficina I material no inventariable 

211 .01 Infrastructura .. . ...... ...... ... . . ...•. . . . . 

Subscripcions ... . ........ . .. • •.. .. . • ... . .. •• .. • ..•.. 

212.01 Infrastructura . ... .•.. .. .. • .. .. .. •.. . • . 

ARTICLE 22. DESPESES D'IMMOBLES 

Lloguers 

221 .01 Infrastructura . .. ..... . ................. . 

Conservació i reparacions ordinàries . ..•. . ....•.. • ...... 

832.000 

416.000 

8.700.000 

2.900.000 222.01 Infrastructura· ................. . .... .. ....... ·--"'=="'-"-1 

Neteja, calefacció, ventilació i altres despeses d' immobles .. 

223.01 Neteja . .... .. .... . .... .. ... .. . . .. . ..... .. . . 2.200.000 

223.02 Electricitat .. . .. . • • .• .. . • .. ••.. .. .•• . .• . . .. .. 5.800.000 

180.000 223.03 Aigua .......•..•. .. .. . • ...... . ... .. . • . .•.. ·---==~ 

Pòlissa polivalent .... ... .. ... •.. .. . . • . .•..... . •.. . ... 

1.950.000 224.01 Infrastructura . . ..•..••..• .. • • .. • ..• . . . • . .• . . ' ---"==~ 

ARTICLE 23. TRANSPORTS I COMUNICACIONS 

Comunicacions ..............•......•.. • ...•.. • .. . ... 

234.01 754.000 Infrastructura ........•. ... .... . •.. . • .. •. ... . ·--=="'-"-1 

Altres serveis de transport 

235.01 3.650.000 Infrastructura ..... . .. • . . • . . •. .. • . .•. .. •..•.. ·---"'==~ 

Altres serveis de transports ...• .. . . .. .. .•.. ... .•...... 

780.000 236.01 Infrastructura ... . • .... . .• . . . • .. •. . . . . ••.••.. ·--==~ 

ARTICLE 24. DIETES, LOCOMOCIÓ I TRASLLATS 

Alts càrrecs i personal .... •. . ....• .. •...•. . • ...•..•... 

241 .01 Infrastructura .......•...... •...... •......... 2.950.000 

Total 
pe¡ conceptes 

832.000 

416.000 

8.700.000 

2.900.000 

8.180.000 

1.950.000 

754.000 

3.650.000 

780.000 

2.950.000 

Número Orgàn~ 

09.53 

Total per articles 
icapftols 

79.606.447 

1.248.000 

21 .730.000 

5.184.000 

2.950.000 

. 123 
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Departament o Secció 

POLITICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES I 
Oirea:ió General, Se!vel o O!ganisme 

INSTITUT CARTOGRÀAC DE CATALUNYA 

APLICACIÓ 

Econ6mica Funcional 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

271 

281 

EXPLICACIÓ DE LA DESPESA 

ARTICLE 25. DESPESES ESPECIALS PER AL FUNCIONAMENT 
DELS SERVEIS 

Estudis i dictàmens emesos per persones alienes a l' Institut 

251 .01 Infrastructura ............ . ... . ............. . · _...;2~·:!:400=.0~00~ 

Publicacions, treballs i altres ac1ivitats . . . . .•.. . ...•.. . ... 

252.01 Infrastructura . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . 1 O. 700.000 

Biblioteca i Carcoteca ........•...... • .. •......•... . .. 

1.900.000 253.01 Infrastructura . . . . . ... . .. •..•. .. •.. . . . .•..... ·-_..:..:===-l 

Lloguer de fotocopiadores .. .. .•. . ... . ... • .... . .•. .... . 

1.490.000 254.01 Infrastructura .... .. ... . .. .. ...••. . •...•..•.. ·-_..:..:===-l 

Organització de conferències i cursets ....•......•. .... . 

600.000 255.01 Infrastructura .... • ......... .. .... .... . . . . • .. ·--===-l 

Despeses menors ........ . .... ....... .... . . . .... .. . . 

1.000 256.01 Infrastructura .. . . .. . . .............. .. .... ... ·----'"-"'"'-l 

Manteniment Sistemes Fotogrametria i Procés de Dades Gràfi-
ques . ... .. ... . .. . ...... . ...... . . . .... . ... . .... . .. . 

257.01 lnfrastruc1ura . . . . . . . . • . . . . . . • . . • . . . • . . . . . . . . . 11 .500.000 

Vestuari ... . ...... . ... . .. ..•.. .. ... . .•..... . •. .. ... 

258.01 Infrastructura ...• .... . ... . ... .. •...• .. . . ... .. __ .!:194=.000=~ 

ARTICLÉ 27. MOBILIARI, EQUIP D'OFICINA I ALTRE 
MATERIAL INVENTARIABLE 

Atencions de l' Institut .... .. ..•. . ....•..•.. . .......•.. 

271.01 Infrastructura ... ... .... ... . ..... ..... . ...... . __ ::!.83~2==.. 000=~ 

ARTICLE 28. DESPESES DE PROMOCIÓ 

Cooperació cientrfica i tècnica .... . . . ......... ........ . 

281 .01 Monumentacló, construcció, observació i càlcul de la 
Xarxa Geodèsica de 3r. Ordre de Catalunya, conjunta-
ment amb I'IGN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.527.447 

281 .02 Conveni UPB, escreixos acord 1980 . . . . . . . . . . . . 1.950.000 

281 .03 Acord GOTA (Groupement p. Dévélopement de la Té
lédétection Aérospatiale) Vol multlespectral de Ca-
talunya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400.000 

Total 
per conceptes 

2.400.000 

10.700.000 

1.900.000 

1.490.000 

600.000 

1.000 

11.500.000 

194.000 

832.000 

18.8n.447 

Número O!g4nic 

09.53 

Total per articles 
l capllols 

28.785.000 

832.000 

18.8n.447 



Dep!rtament o Seccló 

POLITICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES I 
Direcció General, Servei o Organ~me 

INSTITUT CARTOGRÀAC DE CATALUNYA 

· APLICACIÓ 
EXPLICACIÓ DE LA DESPESA 

Econòmica Funcional 

Tola! 
per conceptes 

Número Orgànic 

09.53 

Total per articles 
Jcapftois 

CAPITOL 6. INVERSIONS REALS 225.000.000 

ARTICLE 61. PROGRAMA D'ADQUISICIÓ DE MOBILIARI 
I MAQUINÀRIA 32.500.000 

611 5.500.000 

611 .01 Adquisició de mobiliari . Carcoteca de Catalunya . . . 5.500.000 

612 25.700.000 

612.01 Adquisició de maquinària d'impressió cartogràfica 25.700.000 

613 1.300.000 

613.01 Adquisició de maquinària d'oficina . . . . . • . . • • . • . . 1.300.000 

ARTICLE 62. PROGRAMA D'INSTAL·LACiÓ DE LOCALS 20.500.000 

621 20.500.000 

621 .01 lnstaHació restituidors i material de la Diputació de Bar-
celona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.500.000 

ARTICLE 63. PROGRAMA D'ACTUACIÓ 172.000.000 

631 172.000.000 

631 .01 Programa I. Cartografia 1/5000 de Catalunya . . ... 71 .000.000 

631 .02 Programa 11. Vols, recolzaments, toponlmia ... ... . 50.500.000 

631.03 Programa 111. Cartografia vial ................... 16.500.000 
-

631 .04 Programa IV. Cartografia temàtica i territorial . . .. . 21 .000.000 

631.05 Programa V. Cartografia cadastral . ....... . .... 13.000.000 

' 
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RESUM GENERAL PER CAPITOLS, ARTICLES I SERVEIS 
ENTITATS INSTITUT CARTOGRÀFIC 

11 
12 
13 
14 
16 
17 
18 
19 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

DENOMINACIÓ 

A) OPERACIONS CORRENTS 

CAPITOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL 

Retribucions bàsiques ... .. . . . .... ........ .... .• . .. •. .• . . . •. 
Retribucions complementàries ......•. .. ...•. .....•. ..... . . .. . 
Retribucions per altres conceptes . .........•. . .... • ..•... •.. .. 
Complement familiar ........... . ..... ... . • ..•. ..•..• ... • ..•. 
Retribucions personal en règim laboral ... . ••.. .. .. . .. • .. . • .... 
Personal eventual , contractat i vari . . . .. . .. .. .. • . .. •.... .. . .... 
Assegurances socials ................ .. ..... .. ... .. . ..••. ... 
Classes passives ..... .. . ........... .. ........ . . ......• ... . 

TOTAL DEL CAPITOL 1 ... ... ................. .. . 

CAPITOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS 
Dotació ordinària per a despeses d'oficina . .. .. .. ...... . 
Despeses d' immobles . .. ... . .. .. . . ......•..• . . .... . . . .... .. 
Transports i comunicacions ... . . . . ...... . ... .... .... • ..• . ..• . 
Dietes, locomoció i trasllats .... . . .. ................ . .... •.. . . 
Despeses especials per al funcionament dels serveis ....•... • .... 
Conservació i reparacions ordinàries d'inversions ...... . • . ..•.... 
Mobiliari, equip d'oficina i altre material inventariable ... .. ...•.... 
Despeses de promoció ........ . . . . .... .. .......... . •. . . • . . .. 
Dotacions per a serveis nous .... ........... ... . ............ . 

. TOTAL DEL CAPITOL 2 ...• . . .. . .• . ...... . . .. .. .. 

CAPITOL 3. INTERESSOS 

31 De Deute representat per tftols valors .. .. . .. . . . . ... . . . ...•.... 
32 D'altres bestretes i préstecs ... . .... . ... ... . . •.. . . .. • .. ...... 
33 De dipósit ................ .... .... . .......•..... ... ..•.... 
34 De bestretes i préstecs de l'exterior .......... . . . .... . .. ...... . 

TOTAL DEL CAPITOL 3 .......... ... . . .... .. . 

CAPITOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

41 A la Generalitat .... . ........ . ........ .. .... .. ..•. . . . .. •..• . 
42 A organismes autònoms administratius ...... .... .... ... .. • ... . 
43 A entitats territorials .......... . ...... ... ... .. .......... • . .. . 
45 A organismes autònoms comercials, industrials o financers .. .... . . 
46 A empreses comercials, industrials o financeres ............ . ... . 
47 A Institucions sense finalitat de lucre , .. .. .... ... ... .... .. .. .. . 
48 A famnles .... . .. . .......... ... ... .. ..........•......... .. 

TOTAL DEL CAPITOL 4 .. .... ... .. ......•....... 

CAPITOL 5. DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS 
TOTAL DEL CAPITOL 5 .... .. ... .... ... ...... . .. . 

TOTAL OPERACIONS CORRENTS .. . .... . 

B) OPERACIONS DE CAPITAL 

CAPITOL 6. INVERSIONS REALS 
TOTAL DEL CAPITOL 6 

CAPITOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 
72 A organismes autònoms administratius .... . ..... . ... .....• .... 
73 A ens territorials ....... .. ...... . ...... .. ... ... .... .... •. . . • 
75 A organismes autònoms comercials, Industrials o financers 
76 A empreses comercials, industrials o financeres . . . . . . ... . .. • .. .. 
77 A institucions sense finalitat de lucre ........ , .. .. ...... . .•. 
78 A familias . . . . . . . . . . . . . . . ................... . .... . . 

TOTAL DEL CAPITOL 7 ........... . ............. . 

CAPITOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 
TOTAL DEL CAPITOL 8 . . ... .. . . ... . .. ... . . ..... . 

TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL ........ . 

RESUM 
TOTAL OPERACIONS CORRENTS . . ......... .. .. ..... .. ... . . 
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL . .. ... . .... . ............. . 

TOTAL GENERAL ............. . .... . ...... . .... . 

DE CATALUNYA 

2.334.225 
17.448.882 

3.149 
11 .552.762 
37.658.353 
11 .169.182 

80.166.553 

1.248.000 
21 .730.000 

5.184.000 
2.950.000 

28.785.000 

832.000 
18.8n.447 

79.606.447 

159.n3.ooo 

225.000.000 

225.000.000 

159.n3.ooo 
225.000.000 

384.n3.ooo 



DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

) 

Numero O'l!ànic 09.53 
INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA 

TOTAL 
GENERAL 

2.334.225 
17.448.882 

-
3.149 

11 .552.762 
37.658.353 
11 .169.182 

-
80.166.553 

1.248.000 
21.730.000 
5.184.000 
2.950.000 

28.785.000 
-

832.000 
18.877.447 

-
79.606.447 

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
--
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