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Presentació del Conseller de Política Territorial 

L'Institut Cartogràfic de Catalunya presenta la Memòria del seu quart exerci
ci, en el contingut de la qual podem constatar la consolidació de l'Institut com 
un organisme de la Generalitat que, reprenent la tasca iniciada pels Serveis 
Geogràfics de la Mancomunit_at i de la Generalitat a l'època de la República, 
vol situar a uns nivells d'innovació i modernitat, exemplificadors d'un país 
avançat de l'Europa Occidental, els estudis i la producció cartogràfica que avui 
es poden generar a Catalunya. 

L'eficàcia d'un equip es mesura per la seva capacitat de penetració Í competèn
cia en el sector. L'Institut Cartogràfic s'evidencia com un instrument de gene
ració d'informació territorial d'alta qualitat. Els diferents convenis i contractes 
de treball signats al llarg de l'any així ho proven. Aquesta consideració dóna 
fe també de la vàlua dels professionals integrats al seu si, de la bondat del 
material de què disposem i de l'esforç d'adaptació tecnològica que contínua
ment es realitza. 

Perquè s'ha arribat a l'alt nivell de capacitació que s'explicita a la Memòria és 
pel que volem encoratjar la Direcció i el personal de l'Institut Cartogràfic de 
Catalunya per tal que segueixin el camí traçat per la via de la tecnificació, el 
desenvolupament tecnològic, la producció institucional, la col·laboració amb 
els diferents òrgans de l'Administració Estatal i Local, la presència científica 
i tècnica als fòrums cartogràfics internacionals així com l'autofinanciació man
tinguda, i la docència. 

L'Institut Cartogràfic de Catalunya ha d'esdevenir un suport tècnic imprescin
dible per a l'actuació del Departament de Política Territorial i Obres Públi
ques, per a tota l'Administració de la Generalitat i per al conjunt d'organismes 
i institucions de Catalunya. Per tirar endavant un país cal conèixer-lo i l'Ins-
titut té la responsabilitat de mostrar-nos com és Catalunya en les diferents 13 
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Presentació del Conseller de Política Territorial 

tècniques de representació i sota les més variades temàtiques que la tecnologia 
cartogràfica perfecciona cada dia. 

Desitjo que en properes Memòries puguem constatar amb satisfacció l'evolu
ció positiva que, com es demostra enguany, segueix l'Institut i que s'estengui 
el seu reconeixement internacional com a prova de la capacitat de treball i d'as
sumpció dels reptes tecnològics que té la nostra Comunitat. 

Barcelona, 26 de maig de 1987 

Xavier Bigatà i Ribé 
President del Consell Rector 





Introducció del Director de l'ICC 

Aquest any 1986 és el quart exercici (1983-86) de funcionament d'aquest Ins
titut. Podem, doncs, veure la perspectiva que aquest període de treball ens 
dóna. 

S'ha aconseguit, primerament, un nivell especialitzat en les diverses tècniques 
i ciències relatives a la cartografia i que ja s'ha consolidat. Aquesta tasca ha 
estat especialment difícil donada la manca d'especialistes i d'ensenyament uni
versitari d'aquestes disciplines a Catalunya. 

En segon lloc, segons consta en aquesta Memòria 1986 i en les dels darrers 
anys, la producció ha incrementat gradualment els rendiments gràcies a la in
troducció de les diferents tecnologies digitals en la producció cartogràfica. 

Tenim, per tant, una Institució altament tecnificada i en línia amb els Instituts 
Geogràfics Nacionals d'Europa dins l'àmbit de les competències que ens per
tanyen. 

Quant a les innovacions, implementades aquest any, sols voldria subratllar-ne 
dues: primerament, la generació digital de l'ortofoto, aspecte original desenvo
lupat a l'ICC, que ens permet d'endinsar-nos en els camps de la connexió de 
la fotogrametria i del procés d'imatge i, en segon lloc, la producció de la car
tografia de satèl-lit a les escales 1:250 000 i 1:100 000, equiparant-nos amb les 
produccions de les institucions més avançades. 

A més, com es pot veure, els rendiments productius digitals no sols s'han con
solidat, ans s'han incrementat en unir-se l'experiència adquirida amb els nous 
procediments. 

Cal fer esment que tot el personal d'aquest Institut s'ha format a casa nostra 
amb l'esforç que aquest training comporta. 

D'altra banda, la coordinació de treballs amb l'Administració Estatal ha estat 
efectiva. Tal i com la Llei de Creació ens indica (art. 3.1.e), s'han fet convenis 
amb el Centro de Gestión y Cooperación Tributaria (Ministerio de Hacienda) 19 
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Introducció del Director de 11CC 

i amb l'Instituta Geogrdfico Nacional (Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo), essent aquest darrer el vuitè en quatre anys. Això ja demostra per se 
la maduresa de la nostra relació. També s'ha donat servei a l'Administració 
Local a Catalunya mitjançant innombrables ajuts canalitzats via el Negociat 
de Distribució Cartogràfica i Vendes. A més, la nostra presència activa ha des
pertat l'interès d'altres administracions espanyoles, que s'ha materialitzat en 
els convenis amb la junta de Castilla y León i l'Ajuntament de Bilbao. Això, 
a part del desenvolupament tecnològic que implica, és un suport per a la 
nostra autofinanciació pressupostària, tal i com assenyala la Llei de Creació 
(art. 12.l.d). Dins de l'àmbit del desenvolupament tecnològic, cal destacar la 
demanda cartogràfica de la companyia Iberia, que es concretà en l'oportú 
Conveni de Col·laboració, ara en desenvolupament, que ens dóna una dimen
sió nova en la generació de productes cartogràfics. Crec que el lector pot cons
tatar per si mateix les activitats externes anyals llegint l'apartat núm 7 d'aquesta 
Memòria. 

Referint-nos als aspectes econòmics, tenim un criteri nord. Aquesta Institució 
s'ha de regir per la norma vigent a molts altres instituts europeus d'autofinan
çar-se d'una manera substancial. Això es concreta en el capítol 4 de Gestió 
Econòmica, on es veu gràficament que l'autofinançament roman a l'entorn del 
50 %, dins d'una banda del 40-60 %, depenent de l'exercici. Aquesta actitud 
demana un esforç de competència clar i sa que permeti vivificar les estructures 
per la via del compromís i del termini. 

Seguirem en aquesta via d'actuació sense que això destorbi els nostres progra
mes institucionals en funcionament ans els,promogui per mitjà de la tecnologia 
aportada pels programes externs. Tanmateix iniciem aquest any, i implemen
tarem l'any vinent, la nostra primera reconversió. Aquest és un punt fon.amen
tal; la tecnologia digital té un cicle de 3-4 anys i això ens afecta. Volem man
tenir-nos en el nivell assolit, és a dir, dedicar a l'estudi i a l'aplicació una part 
important del nostre temps. És un dels nostres objectius seguir perfeccionant 
els processos productius aprofitant l'experiència ja adquirida, tot mantenint 
els termes d'eficiència assolida. 

Aquestes voluntats de tots els caps responsables: Direcció, Serveis, Seccions 
i Negociats, requereixen un esforç que es dóna diàriament i que cada cop que 
realitzem la Memòria anyal és més i més constatable. 

Cal agrair a tot el personal la seva dedicació i entusiasme, que fan viables les 
realitzacions que tot seguit podem veure. 

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





Competències 

1. Competències 

L'Institut Cartogràfic de Catalunya té com a finalitat dur a terme les 
tasques tècniques de desenvolupament de la informació cartogràfica en 
l'àmbit de les competències de la Generalitat de Catalunya, per la qual 
cosa gaudeix de personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa 
i econòmica i plena capacitat d'obrar per a l'acompliment .de les seves 
f in ali tats. 
Són funcions de l'Institut Cartogràfic de Catalunya: 
a) L'elaboració, reproducció i difusió de treballs cartogràfics de base. 

Aquest concepte de cartografia de base es concreta en els programes 
d'actuació sobre tota Catalunya. 
- El primer programa és la cartografia d'ortofotomapa escala 
1:5 000 que té com a finalitat cobrir el territori amb un mosaic 
d'aproximadament 6 000 fulls generats pel tall del MTN 1:50 000. 
- La realització de l'ortofotomapa escala 1:2 000 en les àrees de 
conreu per suportar el cadastre rústic a Catalunya. 
- La realització de cartografia urbana d'escala 1:500 conjuntament 
amb l'administració local i els Consorcis d'Hisenda a Catalunya. 

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

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

d) L'execució de programes de desenvolupament de la cartografia te
màtica i la cartografia destinada a l'avaluació de recursos. L'ICC fa 
cada any avenços més importants en l'aplicació de les tècniques de 
Teledetecció: estimació d'àrees afectades per incendis, usos del sòl, 
geologia, etc. 

e) La creació, estructuració i organització de la Cartoteca de Catalu-
nya, la qual coordina la recollida i l'estudi de la documentació geo
gràfica i cartogràfica existent, i s'encarrega de la seva conservació i 25 
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Competències 

difusió, directament o en col·laboració amb altres entitats públiques 
o privades. 

f) La formació d'un banc de dades cartogràfiques amb la finalitat d'uti
litzar sistemes automàtics en el traçat 'de la cartografia. Les <dades 
que es poden introduir en el sistema de cartografia numèrica perme
ten, no solament l'obtenció de cartografia de base, sinó també l'ex
plotació immediata d'aquesta cartografia per serveis com són les 
obres públiques, el cadastre, etc. 

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

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





Consell Rector 

2. Consell Rector 

El Consell Rector és l'òrgan que regeix l'Institut Cartogràfic de Catalu
nya, amb facultats d'actuació, gestió i representació. Concretament, su
pervisa el pla anual de treball i de gestió, així com els pressupostos. 
En el decurs del 1986, s'ha produït una actualització del Consell Rector, 
al qual s'han incorporat tres vocals nous: 
Sr. Francesc Robert i Graupera, en substitució del Sr. Manuel Martín Ar
natz. 
Sr. Antoni Renart i Cava, en substitució del Sr. Jordi Martínez i Planes. 
Sr. Francesc X. Ventura i Teixidor, en substitució del Sr. Ricard Massó 
i Llunes. 

Composició del Consell Rector: 

PRESIDENT: 
Hble . .Sr. Xavier Bigatà i Ribé Conseller de PT i OP 
Membre Nat 

VI CE-PRESIDENT: 
Sr. Joan A. Solans i Hugúet 
Membre Nomenat 

VOCALS: 
Sr. Jaume Amat i Curtó 
Membre Nat 
Sr. Joan Angelet i Pladelles 
Membre Nomenat 
Sr. Agustí d' Arana i Sagni er 
Membre Nat 

Director General d'Urbanisme 

Director General de Carreteres 

Gerent de la CMB 

Director General de Política Territorial 
31 



ConseU Rector 

Sr. Enric Arde riu i Gras 
Membre Nomenat 
Sr. Eduard Bonet i Guinó 
Membre Nat 
Sr. Pere Feliu i Mir 
Membre Nomenat 
Sr. Manel de Forn i de Foxà 
Membre No menat 

Secretari General del Departament 
d'Indústria i Energia 
President del Consorci d'Informació 
i Documentació 
Cap del Servei de Pressupostos Generals 

Cap del Servei d'Informació de Base 

Sr. Lluís Hernandez i Alcocer Alcalde de Santa Coloma de Gramenet 
Membre Nomenat 
Sr. Pere Macias i Arau Alcalde d'Olot 
Membre Nomenat 
Sr. Francesc Robert i Graupera Director General de Política Forestal 
Membre Nomenat 
Sr. Antoni Renart i Cava 
Membre Nomenat 
Sr. F. X. Ventura i Teixidor 
Membre Nomenat 
Sr. Xavier Munuera i Bassols 
Membre Nomenat 
Sr. Jaume Miranda i Canals 
Membre Nat 

SECRET ÀRIA: 
Sra. Glòria Bardají i Pascual 
Membre Nomenat 

Sots-director General de Prevenció 
i Extinció d'Incendis i de Salvaments 
Cap del Gabinet del Conseller 

Delegat de l'Instituta Geogrdfico Nacional 

Director de l'Institut Cartogràfic 
de Catalunya 

Cap de la Secció de Recursos del Servei 
Jurídic del Departament de PT i OP 

Sessions convocades durant l'any 1986 

Sessió de JO de juny 
Es lliurà la Memòria i l'Organigrama de l'ICC corresponents a 1985 i es 
varen presentar les dades de la producció cartogràfica assolida durant el 
primer semestre de 1986, així com la situació de les publicacions de l'ICC 
a juny de 1986. 
La Direcció donà compte del resultat econòmic de l'any 1985, del desen
volupament dels Convenis i ContraG:tes a la data de la Sessió, de la relació 
dels treballs realitzats per la Cartoteca durant el 1er trimestre del 1986 i 
de les previsions per al trimestre següent. 
Es sotmeté la proposta de Dotacions Aeronàutiques, cobertura 1:70 000 

32 (projecte IGN). 



Consell Rector 

Es lliurà la documentació per a l'Auditoria del Departament d'Economia 
i Finances i la Sindicatura de Comptes per a.l'exercici de 1985. 

Sessió de 19 de desembre 
Es presentà l'informe financer de l'ICC corresponent al 1er semestre del 
1986, que fou aprovat pel Consell Rector. 
La Direcció reportà la producció fotogramètrica i ortofotogramètrica del 
2n semestre del 1986 i la situació dels Conv~nis i Contractes en curs de 
realització. 
Es presentà la Memòria 1986 de la Cartoteca. 
Es lliurà un informe sobre el Vlè Seminari Europeu i s'exposaren les pers
pectives i projecte per al 1987. 





Estructura interna 

3. Estructura interna 

3.1. Organigrama actual 

Durant l'any 1986, l'estructura orgànica de l'Institut s'ha vist comple
tada per la creació de la Secció d'Organització Administrativa i As.sump
tes Generals (Decret 70/1986 ). Depèn directament de la Direcció i s'hi 
han adscrit les unitats orgàniques següents: 

- Negociat de Gestió Administrativa 
- Negociat de Vendes i Distribució Cartogràfica 
- Negociat de Manteniment de Sistemes 

Les funcions d'aquesta Secció queden emmarcades en les tasques de 
coordinar i controlar aquests tres negociats, donant suport a la Direcció. 
El Negociat de Gestió Administrativa té responsabilitats sobre la comp
tabilitat, la gestió econòmica i el personal de l'Institut. El Negociat de 
Ven des i Distribució Cartogràfica és el responsable de la distribució de 
la cartografia de producció de l'Institut i d'altres fonts, així com de la 
seva distribució arreu de Catalunya; és el -responsable de l'establiment 
de venda al públic del carrer de Balmes, núm 211, i de l'emmagatze
matge de la cartografia i les _publicacions produïdes a l'Institut. El Ne
gociat de Manteniment de Sistemes és el responsable de la conservació 
i el bon funcionament dels equips tècnics de l'Institut; d'altra banda, 
també és l'encarregat de la conservació i la millora de les instal·lacions 
dels locals. 37 
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EstrUctura Interna 

3.2. Plantilla 
Durant l'any 1986 s'ha mantingut estable el nombre de funcionaris de 
l'ICC, després del creixement dels darrers anys. El moviment que s'ha 
produït és el següent: 

Baixes: 
- Personal laboral 
- Personal contractat transitori 
- Personal funcionari 
- Total 

Altes: 
Laborals temporals 

- Funcionaris interins 
- Total 

7 
2 
1 

10 

9 
3 

12 

D'altra banda, s'han modificat els tipus de contractes d'alguns empleats: 
s'han nomenat tres funcionaris interins, segons ens ha permès el pressu
post. 
Per a l'any 1987 es preveu una modificació substancial de la plantilla, 
reestructurant i ampliant el nombre de funcionaris interins, en aplicació 
de la llei 9/1986 de Cossos de Funcionaris de la Generalitat (DOG 770), 
sense incrementar els llocs de treball. 
Per tal de dotar les estructures de comandament que ja estaven creades 
dins de l'organigrama, al llarg de l'any s'han r~alitzat els nomenaments 
següents: 

8 caps de Negociat: 
- Gestió Administrativa 
- Vendes i Distribució Cartogràfica-
- Manteniment de Sistemes 
- Teledetecció i Procés d'Imatge 
- Suport Tècnic 
- Fotogrametria Analítica 
- Fotogrametria Analògica 
- Publicacions Cartogràfiques 

- 1 cap de Secció: 
- Organització Administrativa i Assumptes Generals 

Per a modificar la plantilla de personal laboral, es va realitzar una con
vocatòria per concurs de mèrits, per tal de cobrir les vacants pressupos-
tades. 39 
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Estructura interna 

Distribució de la plantilla per serveis: 

Contractats Funcionaris Contractats Funcionaris Funcionaris 
transitoris iliterins Laborals Estat Diputació Totals 

Direcció s 3 25 I 2 36 

Servei de Desenvolupament 
i Sistemes 7 4 13 o o 24 

Servei de Producció 
Cartogràfica o o 42 I 4 47 

i:! Totals 12 7 80 2 6 107 

Per a portar a terme tasques fora de l'activitat normal de l'Institut es 
van realitzar contractes de treball específics amb professionals especialit
zats: 

- 3 geògrafs per a l' Inventari Cartogràfic de Catalunya 
- 1 especialista en exposicions per a donar suport al simposi de 

l' IMCOS, celebrat a Barcelona els dies 3, 4 i 5 d'octubre de 1986 

El nombre d'incidències en l'àmbit de personal, ha estat el següent: 

- Permisos de noces 
- Permisos personals 
- Incapacitat laboral transitòria 

-Exàmens 

5 
23 
35 

(amb un total de 427 dies) 
18 dies 

L'evolució de les contractacions ha estat la següent: 

1984 1985 1986 

Contractats administratius transitoris 19 14 12 
Contractats administratius interins - 4 7 
Funcionaris de l'Estat transferits 2 3 2 
Funcionaris de Diputació traspassats 17 6 6 
Laborals fixos 12 9 25 
Laborals temporals - 69 55 

Total 50 105 107 

La classificació de tot el personal en funció del nivell de formació és la 
següent: 

- Titulats superiors 
- Titulats mitjans 
- Estudis primaris 

36 
57 
14 

El sector en què la titulació és més elevada és en els contractats adminis
tratius, seguida pels laborals temporals. 
La mitjana d'edat de l'Institut és de 39 anys. 





Gestió econòmica 

4. Gestió econòmica 

Les activitats portades a terme per l'Institut Cartogràfic de Catalunya du
rant l'any 1986 s'han reflectit degudament en la seva comptabilitat. Per a 
constatar aquests fets econòmics, s'adjunten les dades comptables se
güents: 

- Balanç de situació a 31 de desembre de 1986 
- Compte d'explotació de l'any 1986 
- Liquidació pressupostària de l'exercici 1986 
- Gràfics comparatius de les dades anteriors 

De l'anàlisi d'aquestes dades cal destacar la consolidació de la inversió a 
l'Institut i l'execució pressupostària de l'exercici 1986. 
El balanç expressa la materialització de la inversió a l'Institut i, d'altra 
banda, la situació patrimonial. Cal esmentar que, del total de transferèn
cies de capital de la Generalitat, només resten per invertir 329 901 ptes. 
El compte d'explotació mostra la xifra de vendes de l'entitat: 156 076 854 
ptes. Aquesta xifra, juntament amb les transferències corrents, ha permès 
d'equilibrar el pressupost de l'Institut en funció dels ingressos realment 
obtinguts. 
Tant és així, que la liquidació pressupostària reflecteix un superàvit de 
1 081 778 ptes per al total d'operacions corrents. Durant l'exercici, s'han 
incorporat al pressupost inicial 84 850 000 ptes, amb la qual cosa la des
viació de les obligacions reconegudes sobre les xifres pressupostàries és 
d'un 2,60 %. 
Aquestes desviacions s'han vist sobradament compensades pels ingressos 
propis, que han superat, amb la xifra de 11 882 224 ptes, les quantitats 
pressupostades. 
En conclusió, les activitats de l'Institut Cartogràfic 'de Catalunya s'han 
traduït en un resultat econòmic que demostra la continuïtat en la consecu-
ció dels objectius proposats per la Direcció i manats per la llei de creació. 45 
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Balanç i compte d'explotació 
Balanç 31 de desembre de 198b 

Actiu 

Immobilitzat 666 010 545 

Obres 14 791 575 

Maquinària 106 781 863 

Instal·lacions 40 803 990 

Utillatge 156 543 

Camioneta Ebro 1 677 166 

Cotxe Seat Panda 412 484 

Avió 27 653 567 

Equips Informàtica 116 41 7 457 

Mobiliari 22 463 463 

Màquines Oficina 2 175 883 

Fons Cartogràfic 433 117 776 

Biblioteca i Cartoteca 3 741 590 

Edificis en curs 8 292 050 

Maquinària i inst. en muntatge 5 889 692 

Amortització actiu material (64 494 951) 
Amortització actiu immaterial (53 869 603) 

Existències 114 188 614 

Existències comercials 2 803 626 

Existències producció pròpia 104 391 742 

Exis. material d'ordinador 2 205 816 

Exis. material d'impressió 1 273 970 

Exis. material laboratori 3 513 460 

Realitzable curt termini 
Deutors 195 619 174 

Tresoreria Generalitat 47 691 666 

Clients 100 860 314 

Clients Revista 919 509 

Deutors per moratòria 7 328 062 

Deutors diversos 560 000 

Acomptes 3 097 515 
Règim trans. IV A INVERS 1 656 656 

HP Deutora per IV A 33 sos 452 

Disponible 
comptes financers 22 922 076 

Caixa efectiu 348 109 
Caixa divises 712 192 
Banc d'Espanya 465 386 
Banc de Sabadell 20 019 128 
La Caixa llibreta d'estalvi 84 381 
La Caixa compte corrent 1 292 880 

46 Total actiu 998 740 409 
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Pas·siu 

No exigible 763 840 207 

Subvencions netes 666 340 446 

any 1983 169 705 000 
any 1984 225 000 000 
any 1985 225 000 000 
any 1986 165 000 000 
Fons amortització sub. capital (118 364 554) 

Resultats d'explotació 97 499 761 

Provisions per moratòria 7 328 062 

Provisions per m?ratòria 7 328 062 

Exigible a curt termini 159 229 427 

Proveïdors 141 484 304 
Proveïdors en curs 3 639 929 
IRPF a pagar 9 572 659 
IGTE apagar 31407 
SS a pagar 4 501 128 

Resultat de l'exercici 68 342 713 

Total passiu 998 740 409 

47 
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Compte d'explotació 

Pèrdues 

Existències inicials 34 783 732 ,. 
Compres 45 318 400 

Despeses de personal 219 233 348 

Retribucions personal contractat 59 044 347 

Retribucions personal transferit 3 867 478 

Retribucions personal cedit 14 930 485 

Retribucions personal laboral 97 706 467 

Seguretat Social 43 684 571 

Tributs 1 358 667 

Taxes retingudes pels clients 1 091 799 

Taxes 266 868 

Despeses financeres 19 073 233 

Altres despeses financeres 18 080 181 
Impost rendes capital 648 613 

Despeses bancàr;ies 344 439 !e 

Treballs, submini. i serveis ext. 141 466 798 
I 

Lloguers 12 964 570 
Manteniment ordinari 3 382 069 
Manteniment oficines 433 750 
Neteja 2 832 487 Í' 

Manteniment sistemes 34 845 838 
Manteniment diverses instal·lacions 2 175 384 
Electricitat 11 906 042 
Aigua 782 407 
Material reproducció 1 249 973 
Vestuari 156 100 
Vols 7 088 594 
Toponímia 7 515 682 
Assegurances 3 306 930 
Despeses vehicles 339 878 
Altres serveis transport 439 513 
Viatges 13 135 683 
Despeses oficina 3 156 002 
Correus i Telègrafs 553 579 
Telèfon i tèlex 2 054 023 
Consumicions 667 597 
Ports 737 875 
Subscripcions tècniques 2 248 267 . 
Estudis, Seminaris i Rel. Públiques 6 965 462 
Impremta 21 913 675 
Publicitat 539 745 
Diversos 75 673 I· 
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Dotacions per l'amortització 89 686 880 

Immobilitzat material 40 063 813 
Immobilitzat immaterial 32 210 807 
Amort. despeses amortitzables 17 412 260 

Total pèrdues 550 921 058 

Saldo acreedor 68 342 713 

Total 619 263 771 

Guanys 

Existències (finals) 114 188 614 
Insolvències cobertes 
amb provisions 5 268 313 

Vendes béns botiga 28 001 456 
Vendes revista 1 238 984 
Conv. col· lab. (serveis i projectes) 126 836 414 

Total vendes 156 076 854 

Interessos financers 3 605 219 
Resultats extraordinaris 75 000 
lngres. règim trans./VA 475 151 
Transferències corrents 267 300 000 
Ingressos amortització sub. capital 72 274 620 

Total guanys 619 263 771 

El balanç expressa la situació patrimonial de l'Institut Cartogràfic de Ca
talunya, de la qual cal destacar la realització de la totalitat dels pressupos
tos de capital que ha rebut l'entitat, ja que del total de transferències de 
capital de la Generalitat de Catalunya, tal i com ja s'ha dit, només resten 
per invertir 329 901 ptes. 
D'altra banda, i per indicació de l'auditoria, s'ha constituït un fons 
d'amortització de les subvencions de capital en la mateixa quantitat del 
fons d'amortització de l'actiu fix, a fi i efecte de reflectir en el passiu la 
pèrdua de valor de les subvencions de capital associada a la dels actius 
que han fet realitat. 
La bona gestió econòmica de l'Institut s'ha traduït en un resultat compta
ble d'explotació positiu de 68 342 713 ptes. Aquest resultat és interessant 
d'analitzar en la seva composició en el compte d'explotació. 
En el compte d'explotació ~al destacar el volum d'ingressos propis, que 
per a l'any 1986 totalitza la xifra de 156 076 854 ptes. Aquesta xifra com- 49 



50 

Gestió econòmica 

porta un increment de 92 576 854 ptes sobre les quantitats inicialment 
pressupostades, és a dir, un 145 % d'increment. 
Aquest esforç ha tingut un increment correlatiu de la despesa, però el 
compte d'explotació roman equilibrat reflectint el benefici del període. 
És interessant d'analitzar els gràfics corresponents a les dades comptables: 

Evolució dels pressupostos d'inversió 
Mostra, durant els quatre anys d'activitat de l'Institut, l'evolució de l'im
port de les subvencions de capital, reflectint un increment en els anys 84 
i 85 i una estabilització en aquest darrer any. 
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Creixement de l'actiu fix 
Paral·lelament al concepte anterior, mostra la realització de les dites sub
vencions, arribant a la materialització total en aquest darrer any. 
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Evolució dels ingressos propis 
Aquest gràfic mostra el creixement de la facturació pròpia de l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya, assolint un nivell que, comparat amb les sub
vencions corrents, ens dóna els percentatges d'autofinançament. 
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Evolució de l'autofinançament 
Podem observar que el nivell d'autofinançament roman a l'entorn del 50 % 
dins d'una banda del 40 % al 60 % . S'ha de tenir en compte que es tracta 
d'un percentatge i, per a veure el seu significat, cal considerar el volum 
quantitatiu de cada any. 
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Composició de la despesa de personal 
Les xifres del cost del personal per a l'any 1986 han estat les següents: 

- Retribucions personal contractat 
- Retribucions personal transferit 
- Retribucions personal cedit 
- Retribucions personal laboral 
- Seguretat Social 

Total 

59 044 347 
3 867 478 

14 930 485 
97 706 467 
43 684 571 

219 233 348 

Cal fer el comentari de què tota la despesa de personal de l'Institut ha 
cotitzat a la Seguretat Social. A mesura que les disponibilitats de places 
de funcionaris ho permetin, hi haurà un transvasament de personal labo
ral, segons les directrius de la funció pública de la Generalitat de Catalu
nya. 

Composició de la despesa de personal 

Seguretat Social (19.9 %) 

P. Contractat (26,9 %) 

P. Transferit (1 ,8 %) 

P. Cedit (6,8 %) 
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liquidació del p ressupost de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 

a 31 de desembre de 1986 

Liquidació resum 

()perldoa8 oonen10 

p'":'J'st R~ents 
Descripció exercicis 

inicial anterion 

Tou! ingressos 
330 800 000 corrents 

Tou! despeses 
330 380 000 corrents o 

. ()perldoa8 de aoplll1 

Ingressos 165 000 000 32 957 606 

Inversions 16S 000 000 32 957 606 

Detall de la liquidació 

Descripció 
P":.,':.)st 

inicial 

Romanents 
exercicis 
anterion 

úpítoiiU Tues i altres ingressos 

An 31 Venda de beñs 
Venda 
de cortognlia 12 500 000 

An 32 Pmtació de serveis 
Convmi.sde 
col·bboració S 1 000 000 · 

úpltoi iV Transferències corrents 

An 41 de b Genenlitat 
T nnsferències 267 300 000 

úpltoi V 

Interessos 
financen 
Reg. Tnns. IV A 
Resultat 
extnordinari 

Tou! ingressos 
corrents 

Ingressos patrimonials 

330 800 000 

Altes 

56250000 

Altes 

Tou! Dmsl Liquid.ció 
Baixes Incorporacions Obligacions pressupost liquidats pressupostària 

84 850 000 41 5 650 000 427 S32 224 (11 882 224) 

56 250000 84 850 000 41S 650 000 426 450 446 (lO 800 446) 

Superàvit d'exploració 1081 ns 1081 ns 

197 957 606 197 957 606 

197 957 606 197 627 70S 329 901 

RoiiW!ent per l'exen:ici 1987 329 901 329 901 

Tou! Dmsl Liquid.ció 
Baixes lncorponcions Obli~ons pressupost liqwdats ~ressuposdria 

IS 000 000 27 500 000 . 29 240 440 (1 740 440) 

69 850 000 120 850 000 126 836 414 (S 986 414) 

267 300 000 267 300 000 

3 60S 219 (3 60S 219) 
47S !Sl (47S 1S1) 

7S 000 (7S 000) 

o 84 850 000 41S 650 000 427 532 224 (11 882 224) 
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Operadooa corrmll 
Despeses 

Pr~~st Romanents Toul Drets/ Liquidació Descripció exercicis Altes Baixes Incorporacions Obligacions 
inicial anteriors pressupost liquidats pressupostiria 

Ctpítoll Remuneracions de personal 

An 11 i 12 Funcionaris 
Retribucions 46 267 242 27 600 000 18 667 242 18 797 963 (130nl) 

An 16 Laborals 
Retribucions 52 072 122 29 000 000 16 600 000 97 672 122 97 706 467 (34 345) 

An 17 Personal contractat 
Retribucions 50 061 314 I 400 000 48 661 314 48 618 993 42 321 

An 15 Incentius al rend. i activ. mn. 
Serveis 
mraordinaris 3 964 sos 6 400 000 lO 364 sos lO 425 354 (60 849) 

An 18 Assegurances socials 
Seguretat SoCial 33 720 368 8 500 000 42 220 368 43 684 571 (I 464 203) 

Toul 
remuneracions 
personal 186085551 29 000 000 29 000 000 31 500 000 217 585551 219233348 (1647 797) 

Capítol li Despeses de béns corrents i de serveis 

An 20 Lloguers 
Uogurn 13 962480 1300000 12 662480 12 964 570 (302 090) 

An 21 Conservació i reparació 
Des~ 

37 943 449 18 200 000 2 400 000 58 543 449 58 917 222 ¡mm¡ mantmunent 

An 22 Material submini5ttaments i altres 
Despeses 82 181 700 9 oso 000 20 4SO 000 42 4SO 000 113 231 700 121 760 110 (8 528 410) 

An 23 Indemnitzacions per raó del servei 
Dietes locomoció 
i trasllat s 126 820 8 500 000 13 626 820 13 575 196 51624 

An 24 Dotacions per a nous serveis 
Serveis de nova 
aeació 5 500 000 s 500 000 

Toul 
capítol li 144 714 449 o 27 2SO 000 27 250 000 53 3SOOOO 198 064 449 207 217 098 (9152 649) 

Toul 
capitoli+ 11 330 800 000 56 250 000 56 250 000 84 8SOOOO 4156SOOOO 426 4SO 446 (lO 800 446) 
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Operldoos de capllll 
Ingressos 

Pr~~~st Romanents Tow Drets/ 
Liquidac~ó. Descripció exercicis Altes Baixes Incorporacions Obligacions 

inicial anteriors pressupost liquidats pressuposuna 

Capítol VI! Transferències de capiw 

An 71 deia Generalitat 
Transferències 
DPTOP 16S 000 000 32 9S7 606 197 9S7 606 197 9S7 606 

Operldoos dc capllll 
Inversions 

Pres:J'" Romanenrs Tow Drets/ Liquidació 
Descripció exercicis Altes Baixes Incorporacions Obligacions 

inicial anteriors pressupost liquidats pressupostària 

Capítol VI Inversions reals 

Inversions 
del període 16S 000 000 32 9S7 606 197 9S7 606 197 627 70S 329 901 

Gestió pressupostària 
De l'anàlisi de la liquidació pressupostària de l'Institut, es conclou que 
durant l'exercici de 1986 s'han cobert els objectius pressupostaris. 

A continuació, els gràfics de pressupost corrent i de pressupost de capital 
expressen d'una manera visual la gestió pressupostària de l'Institut Carto
gràfic de Catalunya pel que fa a l'exercici de l'any 1986. 
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Pressupost corrent 
Quant als ingressos, destaca la xifra total aconseguida, 427 532 224 ptes, 
i la superació dins del capítol III de les quantitats inicialment pressupos
tades, ja que d'un total d'ingressos propis de 63 500 000 ptes, s'han liqui
dat 156 076 854 ptes. 
Quant a les despeses, les incorporacions realitzades dins de l'exercici han 
cobert el capítol I en els seus components fonamentals i, pel que fa al 
capítol li, els augments enfront del pressupost inicial han estat motivats 
per l'augment d'activitat de l'exercici. No obstant això, el total d'obliga
cions reconegudes té un valor inferior al de drets liquidats, en la quantitat 
de 1 081 778 ptes, que és l'excedent pressupostari corrent del present pe-
ríode . · 
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Pressupost de capital 
S'han incorporat al pressupost de capital els romanents d'exercicis ante
riors, per un total de 32 957 606 ptes, amb la qual cosa, el total de pessetes 
disponible per a invertir ha estat de 197 957 606. D'aquesta xifra, s'ha rea
litzat un total de 197 627 705 ptes, restant un romanent de 329 901 ptes 
per a l'exercici següent. 
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Activitat i perspectives de la gestió econòmica 
Durant l'any 1986, el moviment de documents a l'Institut ha estat el se
güent: 

- Apunts comptables referents a proveïdors 
- Retencions de l'IRPF i liquidacions 
- Apunts comptables de caixa i de bancs 
- Trameses de xecs amb les corresponents cartes 

i liquidacions 
- Sol·licituds de moneda estrangera 
- Sol·licituds de xecs en divises per tal d'atendre 

subscripcions a l'estranger 
- Nombre de factures emeses l'any 1986 

3 381 
483 

6 534 

1 165 
40 

164 
9 994 

Pel que fa a les perspectives de la gestió econòmica, durant el darrer se
mestre de l'any _s'ha completat el desenvolupament del programa informà
tic de comptabilitat en l'entorn IDMS, que permetrà, a partir de l'any 
1987, comptabilitzar on line tots els moviments econòmics. Aquest pro
grama està dissenyat especialment per a la problemàtica de l'Institut i su
posa una eina de provada eficàcia per a la gestió empresarial. Com a exem
ple, es pot dir que contempla la possibilitat de buscar i trobar qualsevol 
factura dins de la comptabilitat, ja sigui pel seu número o bé pel nom del 
proveïdor. . 
Amb aquesta aplicació es completa, a nivell de comptabilitat general, un 
gestor de base de dades que permetrà de fer un tractament adequat de 
l'important volum de documentació anual de la institució. 
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5. Activitats i producció 

5.1. De la Direcció 
Durant l'any 1986, la Direcció de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 
ha tingut, resumidament, les següents actuacions: 
- Direcció i seguiment de l'activitat dels Serveis de l'Institut. 
- Despatx setmanal amb el Secretari General del Departament. 
- Reunió setmanal amb la Comissió d'Informàtica del Departament, de 

la qual el Director de l'Institut Cartogràfic de Catalunya és el Vice-
president. . 

- Presidència i impuls de les reunions de la Comisión de Registro Cen
tral de Cartografía, Nomenclator y Deslindes del Consejo Superior 
Geogrdfico, de la qual el Director de l'ICC n'és President. 

- Participació i impuls a les reunions prèvies del Comitè d'Experts en 
Cartografia, Estadística i Terminologia del Consell d'Europa, a Es
trasburg, per a ultimar detalls del VIè Seminari Europeu a celebrar a 
Barcelona. 

- Gestions i contactes diversos com a responsable de l'organització i 
cqordinació del Seminari. 

- Presidència de l'esmentat Seminari que tingué lloc a Barcelona (Hotel 
Princesa Sofia), del 17 al 21 de novembre, 1986. 

- Reunions amb l'IGN per al seguiment dels Convenis 6 i 8, signats 
entre ambdues Administracions. 

- Reunions d'usuaris de sistemes cartogràfics a nivell nacional i interna
cional. 

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

- Gestions per a cercar una seu més adient per a la ubicació de l'oficina 
de vols i la impremta donada l'evident manca d'espai de ·les dependèn
cies actuals. 

- Reunió tècnica amb Directors d'Instituts Geogràfics Iberoamericans 
aM~~. ~ 
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- Assistència a les reunions del Consorci de les Contribucions Territo
rials de l'àrea de Barcelona com a representant de la Generalitat de 
Catalunya. 

- Assistència a les reunions del Consorci de les Contribucions Territo
rials de Tarragona, com a representant de la Generalitat de Catalunya. 

- Assistència a les reunions del Centre Divulgador de la Informàtica. 
- Entrevistes amb empreses: Numelec, Carl Zeiss Jena, Inisel, Siemens, 

Maptel/Entel, Cimubisa, Cedeti, Tracasa, Philips, CTNE, Sofitel, 
Sperry, Cyan, Investigaciones Cibernéticas, Spot Image, Air France. 

- ·Entrevistes amb el Ministerio de Defensa. 
- Seguiment i control de l'IMCOS (International Map Collectors' Socie-

ty), organitzat per la· Cartoteca de Catalunya, que se celebrà a Barce
lona del 3 al 5 d'octubre, 1986. 

- Arranjament visita a l'Institut de la Comissió de Política Territorial 
del Parlament de Catalunya. 

- Assistència a les presentacions d'IBM a Barcelona. 
- Entrevistes amb diversos ens de comunicació (TV2, TV3, publica-

cions periòdiques de Catalunya). 

5 .1.1. Activitats administratives i de serveis 
Serveis de recepció i vigilància: l'equip humà que ha efectuat aquests 
serveis incloïa al final de 1986: 

a) 1 Recepcionista-telefonista 
b) 2 Subalterns 
e) 1 Vigilant jurat (nits) 
d) 1 Vigilant de festius. 

Al llarg de l'any es van identificar 11 241 visites. Es van controlar 605 
sortides justificades per part del personal de l'ICC. Es van registrar 
2 690 entrades de correspondència i 3 605 sortides. El personal subal
tern realitzà al voltant de 625 encàrrecs a l'exterior. Quant a les comu
nicacions telefòniques, es van realitzar unes 11 417 trucades externes 
a través d'operador. Es van rebre 295 comunicacions per telex i se'n 
van enviar unes 365. 

5 .1.2. Cartoteca de Catalunya 
A partir de 1'1 de març de 1986 la Cartoteca de Catalunya començà 
a funcionar d'una manera estable amb el propòsit d'anar cap a la seva 

66 consolidació definitiva. 
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a) Formació fons documental 
En aquest apartat s'hi inclou el material de diferent suport que ha 
entrat a la Cartoteca de Catalunya durant l'any 1986. Es dóna.raó 
únicament de xifres concretes. El tractament d'aquest material s'es
pecifica en l'apartat corresponent al tema Servei Catalogràfic. 

- Fons bibliogràfic 
Obres registrades durant l'any 1986: 512 volums 

Obres de referència 31 % 
Obres tècniques 29 % 
Facsímils 1 % 
Publicacions periòdiques 14 % 
Altres 25% 

Adquisicions 79 % 
Donatius i intercanvis 21 % 

- Fons fotogràfic 
Peces registrades durant l'any 1986: 

Fotografies 1 515 
Microfitxes 288 
Total 1 803 

Fotografies: 
Biblioteca Apostòlica Vaticana (Ciutat del Vaticà) 
Biblioteca Laurenziana (Florència) 
Biblioteca Nacional de Madrid 
Biblioteca Nacional de París 
British Library (Londres) 
Col·leccions particulars 
Donació Diputació de Barcelona 
Donació Sr. Mon és 
Esa/Earthnet 
Exposició 700 anys de Cartografia (Mallorca) 
Fons Pau Vila 
Museu Marítim de Barcelona 
Museu Municipal de Madrid 
Servicio Geognifico del Ejército (Madrid) 
Universitat de Michigan (History of Cartography) 
Victoria and Albert Museum (Londres) 
Procedències diverses i duplicats per a l'exposició 
amb motiu del congrés IMCOS 
Fotografies en total: 

49 
15 
38 

9 
93 

519 
18 
38 
13 

162 
21 

127 
8 

78 
220 

4 

103 
1 515 67 
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Microfitxes: 
Catàleg NUC Cartogràfic Materials 
Microfitxes en total: 

Total fotografies i microfitxes: 

- Fons cartogràfic 
Consta de tres apartats corresponent a: 

- Cartografia antiga (peces datades fins al 1875) 

288 
288 

1 803 

- Cartografia moderna (peces datades entre el1875 i el1960) 
- Cartografia contemporània (peces datades a partir del1960) 

Dins de cada apartat, la relació d'entrades amb la seva procedèn
cia és la següent: 

Cartografia antiga: 

- Adquisicions 
Compra 

Època 
Reproduccions 

123 
124 



Donatius 
Època 
Reproduccions 

Cartografia moderna: 

- Adquisicions 
Compra 
Donatius 

Cartografia contemporània 

- Adquisicions 
Compra 
Donatius 

1 
47 

436 

981 
164 
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Per a l'obertura de la Cartoteca al públic es prepara un document 
en el qual s'especifiquen els drets i els deures dels usuaris, els ser
veis i els fons que estan disponibles i les instruccions bàsiques per 
a la consulta. 

b) Política d'Adquisicions 
L'any 1987 serà el de consolidació d'una ·política d'adquisicions en
caminada a abastar tots els camps de la cartografia i que permeti 
d'oferir al públic una remarcable selecció de material tant qualita
tivament com quantitativa. 
- Atlas: S'espera de tenir una bona selecció dels de Catalunya i 

de la resta de l'Estat Espanyol (generals, per comunitats autòno
mes, per províncies, etc). De l'estranger, a part dels generals 
s'han començat a adquirir Atlas Nacionals de diversos països. 

- Llibres: La biblioteca de suport de la Cartoteca està constituïda 
per cinc classes de llibres, de les quals se'n van fent adquisicions 
periòdicament: 

- Teòrics de cartografia (manuals, història, etc) 
- Bibliotecologia 
- De suport (bibliografia, taxacions, catàlegs, temàtics, etc) 
- Catàlegs d'institucions 
- Altres (diccionaris, enciclopèdies, formularis, etc) 

- Mapes històrics: La política d'adquisició de mapes històrics està 
en funció de les ofertes que ens puguin fer. D'entrada, tot el 
que sigui referit a Catalunya és d'interès primordial per a la Car
toteca, però sense deixar de banda peces referides a altres in-
drets. A part del seu valor històric, l'estat de conservació del 69 
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material és un factor més per a decidir-ne l'adquisició. L'objec
tiu -a partir del qual ja s'ha treballat enguany- és aconseguir un 
fons amb peces representatives de totes les èpoques. 

- Mapes moderns: La primera fase serà de completar les sèries ja 
iniciades (topogràfic 1:50 000, etc), així com de constituir un 
recull dels mapes publicats els darrers 6 anys, tant per organis
mes públics com privats. L'adquisició de cartografia de l'estran
ger es farà en base a dos criteris: tècnica cartogràfica (inclou els 
mapes el procés de confecció dels quals és interessant per molts 
motius) i territori (suposa tenir cartografia dels llocs que puguin 
ser més consultats). 

- Publicacions periòdiques i subscripcions: S'ha previst de doblar 
el número de subscripcions a revistes especialitzades. 

- Reproduccions fotogràfiques: Es continuarà la línia d'enguany 
de demanar fotografies de mapes manuscrits o impresos a diver
sos museus i institucions, així com d'enviar el fotògraf de l'ICC 
a exposicions, col-leccions particulars, etc. Algunes de les peces 
importants que pugui tenir la Cartoteca seran fotografiades per 
a consulta a fi d'evitar un deteriorament accelerat de l'original. 

Per a poder dur a terme aquesta política, s'ha demanat informació 
a més de 150 institucions, tant de l'estat espanyol com de l'estran
ger. 

e) Servei catalogràfic 
El procés total de catalogació comprèn una sèrie de passos previs 
que són els següents: 

- Inventari 
- Registre 
- Catalogació i classificació 

Durant l'any 1986 s'ha treballat principalment en els nivells d'in
ventari i de registre. El procés de catalogació i de classificació 
queda pendent de l'aprovació del formulari, producte d'una sèrie 
de converses mantingudes al llarg de l'any entre l'ICC i l'IGN 
(Madrid). S'ha fet, .però, un primer intent que s'explica al final 
d'aquest apartat amb el títol Fitxa provisional. 
Llibres, mapes i fotografies han estat objecte de tractament tècnic 
als dos nivells. La situació és la següent: 
- Fons bibliogràfic: 

- Biblioteca de suport (llibres i revistes) 
- registre 
- segellat 
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- preparació de la consulta: 
- catàleg d'autors 
- catàleg de matèries (grans grups temàtics) 
- catàleg de títols de les publicacions periòdiques 

- Fons Puchades _ 
Un cop efectuat l'inventari del fons Puchades, el material de què 

consta (per als mapes, vegeu Fons cartogràfic) és el següent: 

- Llibres i fulletons : 5 911 
- Revistes: Número de títols : 292 (representen un volum de 

més de 2. 000 revistes) 
- Material divers: 

- Programes de Festes Majors (més d'un centenar) 
- Catàlegs de bibliòfil (més de 500) 
- Correspondència particular i manuscrits del Sr. Pau Vila 
- Una carpeta oberta per a cada un dels pobles de Catalunya 

amb informació municipal (més de 1 000 carpetes) 

El procés d'inventari de l'apartat de llibres i fulletons ha consistit 
en el buidat de les caixes que contenien el material, l'etiquetatge i 
la confecció d'una fitxa amb les dades bàsiques de cada un dels lli
bres i fulletons. 
De l'apartat de revistes, s'ha fet una fitxa per a cada un dels títols 
on s'especifiquen les dates dels números que s'hi poden trobar. 
Finalment, de l'apartat de material divers només s'ha ordenat els 
programes de Festes Majors i les carpetes d'informació municipal 
i s'ha deixat per més endavant els altres dos blocs. 

- Fons cartogràfic: 

- Cartografia antiga 
En l'apartat de cartografia antiga s'ha començat la pre-catalo
gació aplicant la fitxa provisional elaborada a la Cartoteca. 
Això permetrà de manera provisional iniciar l'automatització 
i formar un b'lnc de dades. Primer hem començat pel material 
facsimilat que per les característiques d'aquest apartat consis
teix en un 58 % del total. 
La resta del material (d'època) està en un procés molt avançat. 

Cartografia moderna i contemporània: 
- Inventari, registre i ordenació del fons Puchades: 3 214 peces 
- Classificació i índexs per edicions (IGN) 71 
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- Escala 1:50 000 Mapa Nacional (la, 2a, i 3a edició) 
- Escala 1:50 000 Mapa Nacional. Edició militar amb qua-

drícula . 
- Escala 1:50 000 Mapa Nacional. Edició militar (moderna) 
- Escala 1:50 000 Mapa Nacional. Edició nordamericana 

- Classificació, índexs i registres per edicions (IGN) 
- Escala 1:500 000 Mapes provincials 
- Escala 1 :200 000 Mapes provincials 

- Classificació, índexs i registre per edicions (SGE) 
- Escala 1:800 000. Sèrie 8C 
- Escala 1:400 000. Sèrie 4C i 4C plegada 
- Escala 1:200 000. Sèrie 12 

- Classificació de 421 cartes marines adquirides l'any 1986 

- Signatura topogràfica 
En no existir cap alera cartoteca a Catalunya que ens permetés 
assessorar-nos, ja que els fons cartogràfics dels altres centres 
existents es troben inclosos en l'apartat de gravats, hem elaborat 
una signatura topogràfica, formada pels següents elements: clas
sificació cronològica, tipus de suport, classificació de matèria, 
característiques físiques (segons mida) ·i número de registre. 

- Fons fotogràfic 
El fons fotogràfic, una vegada registrat, s'ha agafat com a àrea 
pilot d'utilització de la fitxa provisional (vegeu fitxa provisional) 
i s'estan introduint les dades a l'ordinador per a una futura con
sulta on line. 

- Fitxa provisional 
Un cop efectuades les tasques d'inventari (quan s'escau) i de re
gistre i en espera d'un programa comú de catalogació amb base 
ISBD (CM) pendent d'aprovació a Madrid, s'ha dissenyat una 
fitxa que permeti a partir d'una descripció senzilla de cada mapa 
i un cop introduïda a l'ordinador, una recerca fàcil del material 
a partir d'un reduït número de variables. La fitxa està composta 
de 4 àrees: 

- Àrea de descripció del mapa (títol, autor, any, escala, etc) 
- Àrea de descripció del suport de l'exemplar que es troba a la 

Cartoteca (original, facsímil, fotografia, etc) 
- Àrea de classificació (àrea geogràfica, tipus) 
- Notes, registre i signatura 
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Aquestes dades bàsiques de cada peça, mitJançant un programa 
d'IBM confeccionat pel mateix Institut, permeten accedir a la in
formació cartogràfica des de diversos camps. 

L'aprovació de la fitxa catalogràfica definitiva no significa que 
aquesta fitxa provisional quedi obsol~ta sinó que, al marge de la 
catalogació ISBD (CM), aquest programa intern permetrà una re
cerca i una utilització fàcil i àgil de tota la informació cartogràfica 
de què es disposi .' 

Els arguments de recerca a partir dels quals es ooden localitzar els 
mapes són: 

títol 
autor 
any d'edició 
àrea geogràfica 
tema 

Aquests cinc elements són combinables i permeten acotacions con
siderables en la recerca de la informació. 

Tllol : 

Autot(s) : 

UOC:Edllor , Nrt 

1--·-~ .. ··-: · ~ I &e' I Cd I ..... 
(OOdó) 

IN.-, 
Twna : 

l-""""'" -- 73 
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d) Estudis i Publicacions 
La Cartoteca de Catalunya ha preparat una sèrie de publicacions. 
El seu personal hi ha col·laborat directament; són les següents: 
- Galera, Montserrat. "Anton Van den Wyngaerde. Una primera 

aproximació a la seva obra manuscrita". Revista Catalana de 
Geografia (2a època), núm 1, abril 1986, pp. 18-29. 

- Cartografia de Catalunya dels segles XVII i XVIII. Catàleg de 
la cartografia exposada per l'Institut Cartogràfic de Catalunya, 
a la sala d'exposicions del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, 
amb motiu del Simposi IMCOS, Barcelona, 3, 4 i S d'octubre 
de 1986. 

- Cicle de conferències presentat amb motiu del Simposi IMCOS. 
Preparació i correcció de l'edició. De les tres conferències que 
conté, una és de Montserrat Galera: "El desenvolupament urbà 
de la ciutat de Barcelona durant el segle XIX vist a través de la 
seva cartografia". Aquest article serà reproduït a la revista Imcos 
]ournal, Butlletí de la International Map Collectors' Society. 
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- "La cartografia cap al2 000". Diari Avui, 9 d'octubre del 1986 
(gestió de la publicació). Consta de dos articles: Muntaner, Car
me. "De Cresques a l'ICC". Sabiron, Benjamí. "Noves tecnolo
gies". 

- Calendari 1987: El litoral català (12 reproduccions de cartografia 
relacionada amb el litoral català). . 

- ISBD (CM): Descripció bibliogràfica internacional normalitzada 
per a documents cartogràfics (traducció d'Anna M. Casassas de 
l'original anglès), 1986. 

També s'han iniciat uns estudis de cartografia històrica i moderna. 
Es preveu que'els resultats d'un d'aquests estudis es pugui presen
tar com a ponència al proper congrés d'Història de la Cartografia 
(París, 7-11 setembre 1987). 

e) Tasques professionals 
Amb motiu del Congrés de la Unió Geogràfica Internacional cele
brat a Barcelona a final de l'estiu de 1986, la Cartoteca va col-labo
rar en una exposició que es va fer al Palau de Congressos, anome
nada "Mostra de Cartografia realitzada a Catalunya (1900-1986 )". 
La tasca específica realitzada va ser la tria de les 16 peces que cons
tituïren la mostra, així com la confecció d'una fitxa per a cadascuna 
d'elles. 
Buidatge de la secció "Collectors' Barometer" de .la revista The 
Map Collector. En els 36 números apareguts hi ha un total de 
5 600 peces, amb la seva corresponent valoració del preu de sub
hasta . 

. Organització i assistència a congressos 
Simposi IMCOS - Barcelona 1986 
La societat IMCOS (International Map Collectors' Society), amb 
seu a Londres, va celebrar el seu simposi anual a Barcelona els dies 
3, 4 i 5 d'octubre de 1986. 
El simposi de Barcelona, organitzat des de l'Institut Cartogràfic 
de Catalunya amb la col-laboració dels organismes locals i provin
cials i d'altres patrocinadors, es desenvolupà segons un complert 
programa que s'inicià amb la inauguració d'una exposició a la sala 
del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya sobre "Cartografia de Ca
talunya dels segles XVII i XVIII". Aquesta exposició aplegà la to
talitat de les" peces conegudes impreses referides a Catalunya i pu
blicades durant aquestes dues centúries, amb un total de 66 peces. 
També s'exhibí una selecció de 5 peces manusc;rites de la mateixa 
temàtica. L'acte d'inauguració el presidí el Conseller de Política 75 
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Territorial i Obres Públiques, Honorable Sr. Xavier Bigatà, i 
comptà amb l'assistència de nombrós públic. 
L'Institut Cartogràfic de Catalunya ha publicat amb aquest motiu 
un catàleg a tot color amb la reproducció de totes les peces expo
sades acompanyades d'una breu fitxa descriptiva i amb uns estudis 
preliminars referits a l'estat de la cartografia a Catalunya i a la si
tuació històrica-cartogràfica de Catalunya durant els segles XVII 
i XVIII. 
L'altre acte acadèmic del simposi fou la presentació d'un cicle de 
conferències a la Sala de la Caixa de Barcelona, sota el lema "Car
tografía y Cartógrafos Españoles". Hi participaren Albert Barella 
i Miró, Montserrat Galera i Monegal, i María Luísa Martín Meras, 
que presentaren respectivament les ponències següents: "El primer 
mapa de Catalunya imprès a Espanya en el segle XVII", "El desen
volupament urbà de la ciutat de Barcelona durant el segle XIX vist 
a través de la seva cartografia" i "L'Atlas Marítim o Español 1787-
1789". 
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Altres actes del simposi consistiren en les visites organitzades a 
centres amb fons cartogràfics importants (Biblioteca de Catalunya, 
Museu Marítim) i a les institucions públiques (Ajuntament de Bar
celona, Generalitat de Catalunya). 
La delegació dels congressistes d'IMCOS estava presidida pel fins 
fa ben poc president, Sr. Rodney Shirley, que representava l'actual 
presidenta, Dra. Hellen Wallis, i pel president executiu Dr. Mal
colro Young. Al simposi hi assistiren participants de 13 països di
ferents amb un total de 51 persones. 
Cinquena Conferència del Grup LIBER, Secció de Cartografia 1986. 
El grup Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche (LI
BER), Groupe des Cartothécaires, s'ha reunit recentment a Viena 
(del 6 al 1 O d'octubre de 1986) per a celebrar la seva Sena conven
ció bianual a fi de debatre problemes al voltant del món cartoteca
ri. El tema d'aquesta trobada era: Conservació i Emmagatzematge 
Cartogràfics i administració espacial. 
Professionals dels Països Baixos, Suïssa, Suècia, Dinamarca, Fran
ça, Gran Bretanya i, òbviament, l'amfitriona Àustria, presentaren 
els seus punts de vista i experiència personals sobre els problemes 
amb què es troben als seus centres de treball i les solucions que van 
aplicant per a aconseguir un emmagatzematge pràctic dels mapes. 
A la trobada hi assistiren un total de 73 participants proc~dents de 
13 països. Per part de l'ICC hi participà Montserrat Galera, que 
després de les sessions fou nomenada corresponsal de Catalunya 
per a la preparació de les properes conferències del grup cartotecari 
deLIBER. 

Sessió de l'ICA 
El dia 11 d'octubre, tot aprofitant l'avinentesa de la trobada dels 
cartotecaris europeus, se celebrà una sessió organitzada per la ln
ternational Cartographic Association (ICA) dependent de l'orga
nisme superior lnternational Federation Library Association 
(IFLA). Fou presidida pel Dr. J. Neumann, president de l'ICA i 
comptà amb la documentada disertació del Dr. van der Waal, per
tanyent al mateix grup, el qual proposà una major cooperació entre 
el grup ICA i IFLA. 
Els temes que es debatiren versaren sobre la possible creació d'un 
número de registre internacional per als mapes, diferenciat de 
l'ISBN (que recull llibres i mapes conjuntament), sobre la necessi
tat d'estimular la confecció de les cartobibliografies nacionals i so
bre la utilitat d'intercanviar informació cartogràfica per sistema di-
~· n 
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f) Obertura Servei al Públic 
A partir del proper mes de març de 1987 la Cartoteca de Catalunya 
s'inaugurarà com a servei públic i una bona part del material que 
es troba en fase de precatalogació es podrà posar a disposició dels 
estudiosos i interessats. 
Aquest nou servei ha comportat una sèrie de tasques concretes rea
litzades durant l'any 1986. 

- Locals i mobiliari: Habilitació de l'espai destinat a sales de con
sulta i a l'emmagatzematge del material cartogràfic. 
Disseny de mobiliari per a la sala de lectura. Material auxiliar: 
vitrines, planxes de metacrilat per a la protecció dels plànols, de
coració, etc. 

- Disseny de tres butlletes diferents per a l'ús del públic: 

- Material consultable en el moment de l'obertura de la Cartoteca 
- Fons bibliogràfic 
- Biblioteca de suport: 

Catàleg d'autors 
· - Catàleg de matèries 

- Fons Puchades: Dels llibres i fulletons s'han confeccionat: 
catàleg alfabètic d'autors, catàleg alfabètic de matèries insis
tint en els topònims i índex topogràfic. 
Les revistes s'han col·locat per ordre alfabètic i es disposa 
d'un fitxer per títols on s'especifiquen els números existents. 
Finalment, els programes de Festes Majors s'han alfabetitzat 
pel nom del municipi corresponent, així com també les car
petes amb informació municipal. 

- Fons cartogràfic: 
- Per als tres apartats: antic, modern i contemporani hi haurà: 

Catàleg d'autors 
- Catàleg de títols 
- Catàleg d'àrea geogràfica 

S .1.3. Biblioteca Tècnica 
La biblioteca tècnica de l'ICC es va començar a organitzar el juny de 
1984 amb l'objectiu bàsic de proporcionar tota la informació necessà
ria al personal de l'Institut per tal que pogués dur a terme, de forma 

78 eficaç, la seva tasca professional. 

.. 
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A la vegada, s'ha anat formant una col·lecció bibliogràfica altament 
especialitzada i de considerable importància, que després de dos anys 
compta amb un fons aproximat de 1 200 volums, la major part dels 
quals són obres referents a cartografia, fotogrametria, teledetecció, 
geodèsia, topografia, i també, d'informàtica, gràfics assistits per ordi
nador, matemàtica, etc. 
És de destacar, dins d'aquest fons, la col·lecció de proceedings -uns 
120-, de gran interès per a l'Institut donades les característiques de 
la tasca que es porta a terme. 
Es compta també amb diverses publicacions dels Departaments de la 
Generalitat i algunes obres de referència en diversos camps, especial
ment en legislació. 
És molt important la col·lecció de publicacions periòdiques -350 tí
tols- que es divideixen en publicacions comercials especialitzades en 
els camps abans esmentats, i publicacions d'entitats i instiwcions na
cionals i estrangeres, les activitats de les quals pertanyen a l'àmbit de 
la cartografia i camps propers a ella. Aquesta col-lecció va augmentar 
considerablement amb l'intercanvi amb la Revista Catalana de Geo
grafia, publicada per aquest Institut a partir de l'estiu del 1985, i es
tablert amb institucions d'arreu del món. 

Serveis 
L'adquisició de fons bibliogràfic és centralitzada a la biblioteca, la 
qual cosa suposa portar un control únic del material amb què es 
compta, tant de monografies com de publicacions periòdiques. 
El procés de catalogació del fons bibliogràfic està automatitzat. El 
programa utilitza com a base de la informació el format CATMARC, 
adaptació de l'UK MARC per a Catalunya, dut a terme per l'Institut 
Català de Bibliografia, i que consisteix a organitzar la informació 
d'una notícia bibliogràfica en diverses etiquetes, camps i subcamps per 
tal que sigui recuperable informàticament des de diversos punts. Les 
notícies bibliogràfiques surten en format ISBD (Descripció Bibliogrà
fica Internacional Normalitzada), la qual cosa permet un possible in
tercanvi d'informació amb altres institucions. Les eines bibliogràfi
ques utilitzades per a la confecció de les notícies són: 

- Per encapçalaments - AACR2 
- Per descripció: ISBD (lnternational Standard Book Descrip-

tion) 
- Per classificació : CDU 3a ed. (Clasificación Decimal Univer-

sal). Sistema alfabètic en matèries propi 79 



80 

Activitats i producció 

El programa ha estat implementat en un ordinador IBM 4381 i permet 
d'interrogar tots els camps d'informació bibliogràfica que s'hagin de
finit prèviament, així com la sortida de tota mena de llistats, i la im
pressió de les fitxes dels .diferents catàlegs de forma automàtica . . 
Consulta on fine del fons bibliogràfic propi (Monografies) que permet 
la recerca ràpida des de qualsevol de les pantalles instal·lades a l'Ins
titut. 
Amb periodicitat mensual, es confecciona un Butlletí de novetats que · 
recull tot el material bibliogràfic que s'ha rebut durant aquest període. 
Així mateix es porta a terme un circuit de revistes, que permet la cir
culació periòdica de les publicacions seriades entre les persones o les 
seccions que ho desitgen, per tal de mantenir-se al dia en el camp de 
la informació especialitzada. 
Com a complement del circuit de revistes, existeix un servei de butlle
tins de sumaris que permet demanar, en qualsevol moment, fotocòpia 
dels articles que interessin, abans de rebre la pròpia revista. Aquests 
butlletins apareixen mensualment. 
Per a optimitzar la tasca de la Biblioteca, existeix una relació amb la 
British Library Lending Division per tal de poder obtenir qualsevol 
reprod~cció de documents o articles apareguts a diverses publicacions 
que no . es reben a l'Institut. 
Actualment, s'estan portant a terme algunes millores del programa 
d'automatització de la Biblioteca, tals com l'entrada de notícies en pa
nel (catalogació directa) com a complement de la catalogació assistida 
que ja hi havia implementada, la recerca acumulada, l'acotació dels 
descriptors de recerca, etc. 

Projectes 
Una nova tasca bibliotecària que es té previst d'automatitzar és l'ad
quisició, que s'integrarà en el programa de catalogacíó, per tal d'enri
quir la recerca bibliogràfica i activar els processos de la Biblioteca. 
S'ha previst també, per al proper any, formar una xarxa local amb les 
Biblioteques de la Secretaria General del Departament de Política Ter
ritorial i Obres Públiques, la Biblioteca de la Direcció General d' Ar
quitectura i Habitatge, el fons bibliogràfic de la Cartoteca de Catalu
nya i la pròpia Biblioteca Tècnica de l'ICC. 
Finalment, està en projecte automatitzar la secció de publicacions pe
riòdiques, utilitzant el programa creat per a monografies i adaptant-lo 
·a les noves necessitats. 
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5 .1. 4. Vendes i Distribució Cartogràfica 

Distribució 
Al llarg de 1986, s'ha seguit treballant de manera constant en la tasca 
de crear una xarxa de distribució de les publicacions de l'Institut arreu 
de Catalunya. 
Amb l'objectiu a mig termini d'arribar a contactar amb: 
- llibreries de totes les poblacions de més de 1.500 habitants, 
- totes les llibreries mínimament especialitzades en cartografia o te-

mes afins (geografia, coneixement del territori, etc.) 
es va arribar -en finalitzar l'any- a abastir 271 llibreries repartides de 
la següent manera: 

- 48 a la ciutat de Barcelona 
- 219 a 157 viles i ciutats d'arreu del Principat (80 llibreries a 50 

poblacions un any abans) 
- 2 a Madrid, 1 a Amsterdam i 1 a Stuttgart 

Els objectius a curt termini podem dir que s'han cobert en un 95 %, 
car s'ha contactat amb punts de venda a totes les comarques del Prin
cipat, excepte a les Garrigues, i a totes les ciutats de més de 15 000 
habitants, excepte a Sant Adrià del Besòs i a Mollet del Vallès. 

En el mapa adjunt, es reflecteix la ubicació dels punts de venda. 

Poblacions segons nombre de llibreries 

Nombre de 
llibreries 1-1-85 1-1-86 1-1-87 b. 86-85 b. 87-86 b. 87-85 

>4 1 1 1 
3-4 4 9 16 5 7 12 
2-1 5 9 24 4 15 19 
1 24 32 118 8 86 94 

Total 
poblacions 34 51 159 17 108 125 

A continuació s'expressa el nombre d'exemplars distribuïts de cada 
publicació de l'Institut: 

- Sèrie 1:250 000 
Mapa topogràfic de Catalunya 
Mapa d'usos del sòl de Catalunya 

2 399 
349 81 
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Mapa de la infrastructura del transport 
Mapa oficial de carreteres de Catalunya 
Mapa de la xarxa geodèsica de Catalunya 
Mapa de base municipal i comarcal 
Mapa de base municipal i comarcal amb quadrícula UTM 
Mapa de distribució de la població 

Mapa de la distribució de les llibreries 31-12-1986 

Escala 1 :2 150 000 

22 
100 
372 
181 
45 

116 

• 1 Uibreria 

e 2Uibferles 

• 3"'*Ulbreries 

20 20 40 60km • . > 4Uibreries 
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- Imatge Satèl·lit 
Mapa de Catalunya en fals color 1 :450 000 
Mapa en fals color 1:100 000 Vic 
Mapa en fals color 1:100 000 Barcelona (estiu) 
Mapa en fals color 1:100 000 Barcelona (hivern) 
Mapa en fals color 1:100 000 Barcelona (hivern, toponímia) 

- Fulls ortofotomapa de Catalunya 1:5 · 000 

- Llibres 
Mapa topogràfic de Catalunya 1:250 000 
Mapa d'usos del sòl de Catalunya 1 :250 000 
Catàleg de vols 
Top o nímia i cartografia 
Estudi sobre la classificació de la cartografia 
Catàleg de cartografia de Catalunya segles XVII-XVIII 
Revista Catalana de Geografia 

- Calendari 1987 

Nombre de clients atesos 

1100 

1 000 

900 

800 

100 

-1986 

-·- 1985 
1019 

---1984 1027 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol A¡¡oet Solem. Oclub: Novem. Desem. 

Mesos 

532 
70 
43 
40 
39 

283 

2 015 
444 
184 

1 132 
513 
107 
171 

206 
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- Material editat per la Diputació de Barcelona 
Mapa de la Província de Barcelona 1 :200 000 
Ortofotomapa de Berga 
Ortofotomapa d'Igualada 
Ortofotomapa de Vilafranca del Penedès 

Vendes a la llibreria de l'Institut 

31 
15 
10 
30 

Durant aquest any, el nombre de clients atesos ha anat augmentant, 
com es pot comprovar en el següent gràfic, on es comparen els esmen
tats elements amb els dels exercicis anteriors. 
Al gràfic observem que es manté la tònica general d'augment, el qual 
es fa particularment notable a partir del mes d'abril. Les cotes que 
s'assoliran durant els mesos següents seran sempre superiors a les dels 
mesos anteriors; s'arriba a la cota màxima en el mes d'octubre, mes 
que al gràfic es mostra com a tradicionalment bo. 
En els gràfics següents s'expressen els trets qualitativament i quantita
tivament més destacables de les vendes a la botiga, en percentatges 
sobre el total de facturació a botiga: 

Per clients: 1985 1986 

1. Generalitat de Catalunya 60% 39% 
2. Altres organismes oficials 11% 8% 
3. Llibreries 2% 2% 
4. Empreses 11% 19% 
5. Particulars 16% 32% 

Per conceEtes: 

1. Cartografia impresa 15% 
2. Reproducció de plànols 14% 
3. Fotografia aèria 64% 
4. Publicacions bibliogràfiques 7% 

Per l'origen dels Eroductes: 

1. Producció pròpia 
i material d'arxiu 92% 86% 

2. IGNi SGE 3% 5% 
3. Altres organismes oficials 2% 5% 
4. Editorials privades 3% 4% 
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En comparació amb les dades de 1985, s'observa una major diversi
ficació de clients i productes, que vé donada per l'augment relatiu 
de les vendes a empreses i particulars, i de material aliè a l'Institut. 
Possiblement, aquest increment de les vendes d'altres organismes i 
d'editorials està condicionat per l'augment de la varietat en l'oferta 
a la llibreria de l'Institut. Efectivament, al llarg de l'any s'ha seguit 
completant el fons de publicacions de la botiga, que podríem resumir 
en la següent relació de les principals sèries en venda a la nostra lli
breria: 

- Cartografia de base: 
Catalunya: Ortofotomapa: escales 1:5 000 i 1:25 000 

Còpies de plànols: escales 1:2 000, 1:5 000 
i 1:10 000 
Cartografia impresa: 1:10 000 (AMB), 1:25 000 (IGN 
i SGE), 1:50 000 (IGN i SGE), i escales inferiors 

Catalunya Nord: 1:25 000, 1:50 000 i 1:100 000 (IGN francès) 
Espanya: 1:25 000 (IGN i SGE, sota comanda), 1:50 000 i escales 

inferiors (IGN i SGE) 

- Cartes nàutiques: 
IHM, British Admiralty, N avicarte 

- Cartografia turística: 
Ajuntament de Barcelona, Almax, Bartholomew, Carte de Poêhe, 
Comunitat Europea, Firestone, Freytag Berndt, Geoprojects, 
Gousha, Hallwag, Hildebrang, Kummerly & Frey, LAC, Miche
lin, Plaza Janés, Publiplano, Publizayes, RV, Ravenstein, Telstar. 

- Cartografia excursionista: 
Alpina, Cayetano, Enríquez, FEEC, FEM; ICONA, Montblanc, 
EUC. 

- Cartografia Temàtica: 
ENRC, CNRS, Departament d'Agricultura, Institut Cartogràfic 
(sèrie 1:250 000), IGME, IGN, Ministerio de Agricultura, Mira
dor. 

- Reproduccions de mapes antics: 
Ballerman & Son, IGN, Montblanc, SGE. 

- Guies urbanes i turístiques: 
Blume, Michelin, Pàmies, Telstar. 85 
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- Atlas: 
Agostini, Aguilar, Bartholomew, Berthelsmann, Bibliograf, RV, 

Salvat, Santillana, Serbal, S.M., Times. 

- Llibres Geocartogràfics: 
CEC, FEEC, Montblanc, Oikos-Tau, Políglota, Serpa, Sirocco, 

UEC. 

- Publicacions de la Generalitat de Catalunya. 

Altres tasques 
A més de la distribució de la producció cartogràfica de l'Institut i de 

la venda de publicacions i material d'arxiu a la botiga, aquest Negociat 

ha desenvolupat, al llarg d'aquest exercici, les tasques següents: 

- Participació en fires, congressos i exposicions, com la "VI Fira de 

Calella i l'Alt Maresme", la mostra de l'Institut Agrícola Català de 

Sant Isidre, o el "VI Seminari Europeu sobre Cartografia Assistida . 

per Ordinador i Política d'Ordenació del Territori". 

- Realització, el mes de gener, del primer inventari de les existències 

de productes acabats per a la venda a la llibreria de l'Institut. 

- Manteniment, actualització i control de l'arxiu de positius i negatius 

fotogràfics, i d'originals de plànols no impresos. 

- Definició i programació del projecte de mecanització de la factura

ció i l'estocatge, dins el marc de la mecanització general de les tas

ques administratives de l'Institut. 
- Emmagatzematge de les sèries cartogràfiques editades per l'Institut 

o d'aquelles que se'n posseeix el fons (1:10 000 AMB). 

- Finalment, la tasca potser veritablement més important de totes les 

que aquesta unitat ha dut a terme, bé que difícilment quantificable: 

facilitar informació cartogràfica a tota aquella gent que, sia telefòni

cament o verbal s'han adreçat a l'Institut amb qualsevol dubte o 

problema. 

S .1. S. Revista Catalana de Geografia 
Al llarg de l'any 1986 la Revista Catalana de Geografia, complint amb 

la seva periodicitat quatrimestral, ha publicat els números 1, 2 i 3 cor

responents als mesos de gener, abril i agost, respectivament. 

En els números 1 -i 2 s'hi ha inclòs publicitat. El número 3 ha estat 

elaborat com a número extraordinari, per la qual cosa el seu contingut 

86 és diferent de la resta. 
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En el número 1 hi ha els següents articles: Un assaig de lectura huma
nista del paisatge tradicional de la Garrotxa a travis de la literatura; 
Estudi de la simulació SPOT sobre Catalunya; La ciutat de Barcelona 
a les novel·les de joan Marsé; Les pluges de fang a Barcelona. 
El número 2 està compost pels articles següents: La Alpujarra; Anton 
van den Wyngaerde: una primera aproximació a la seva obra manus
crita; Entorn al projecte de comarcalització de la junta d'Andalusia; 
Tendències recent~ en la geografia humana britànica: inicis, fragmen
tació i reunificació; Aspectes del modelat glacial i periglacial a la vall 
de Son; Evolució de la toponímia a Catalunya: síntesi històrica i situa
ció actual. 
El número 3, com ja s'ha esmentat, és un número extraordinari. Es 
va dedicar a la Conferència Regional sobre Països Mediterranis de la 
UGI i consta d'una ressenya en català i en anglès de deu entitats: el 
Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona, la Secció 
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de Geografia de l'Estudi General de Lleida, el Departament de Geo
grafia de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Departament del 
Col·legi Universitari de Girona, la Secció de Geografia de la Univer
sitat de València, l'Observatori de Física Còsmica de l'Ebre, el Centre 
d'Informació i Documentació Internacionals a Barcelona (CIDOB), 
el Servei de Cooperació Municipal de la Diputació de Barcelona, la 
Direcció General de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya 
i l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 
La Revista Catalana de Geografia té una tirada de 3 000 exemplars, 
que són distribuïts per les diferents llibreries de Catalunya, per 
quioscs de Barcelona i a la botiga de l'Institut Cartogràfic de Catalu
nya. 
La Revista ha obtingut, al llarg de la seva marxa, la quantitat de 320 
subscriptors, i participa en un intercanvi amb 77 revistes d'arreu del 
món. 

5.1.6. Vols 

Missions fotogramètriques 
Al llarg de l'any 1986 (període de vol febrer-novembre) es varen efec
tuar un total de 38 treballs. En els gràfics es mostra la distribució dels 
diferents tipus de vol, les escales, les hores de vol i el nombre de fo
togrames que comprèn cada vol. 
Com en altres anys, els vols que realitza l'ICC es poden subdividir 
en diferents categories: vols per a aixecaments a gran escala, vols per 
a aixecaments a petita escala i altres vols. 

a) Vols per a aixecaments a gran escala: Corresponen generalment a 
vols destinats a producció cartogràfica del mateix ICC (fotograme
tria vial, urbana i territorial). Les escales més utilitzades són 
1:5 000, i 1:3 000 i que seran utilitzades per les cartografies a esca
les 1:1 000 i 1:500. Exemples d'aquests vols són per a les escales 
1:5 000 dels diferents plànols vials per a projectes de carreteres (va
riant de Súria, Camarasa-Alòs de Balaguer, Miravet-Móra d'Ebre, 
etc). De l'escala 1:3 000 cal destacar els successius vols que es van 
realitzant . des de 1984 per al plànol 1:500 de l'Ajuntament de Bar
celona. També d'aquesta escala de vol podem destacar els diferents 
vols de nuclis urbans de les comarques de Tarragona per al Con
sorci d'Hisenda de Tarragona. 
En un segon terme tenim alguns vols a escales 1: 8 000 o 1 : 1 O 000 
que s'utilitzen per a fer cartografia a escala 1:2 000. Un exemple 
d'aquests vols són els que s'han completat del vol Aigües de l'Ebre 
per al trasvassament de l'Ebre. 
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En el decurs de 1986 s'han realitzat 32 vols d'aquesta categoria dels 
quals s'han de destacar els que pertanyen a vols d'anys anteriors i 
a on s'han completat o ampliat els mateixos, com per exemple el 
vol de la Corporació Metropolitana de Barcelona, que s'ha com
pletat aquest any, i s'han sobrevolat unes 25 000 ha. 

N.• de Vol Data Vol N.• N.• de Vol Data Vol N.• N.• de Vol Data Vol 

86028 30-11-1986 @ 86005 7-3-1986 @ 86008 22-5-1986 

86015 23-6-1986 @ 86007 4-3-1986 @ 85029 4-3-1986 

86020 3i25-11-1986 @) 86023 24-10-1986 @ 86022 20 i 21-10-1986 

86010 18-6-1986 @ 86024 24-10-1986 ~ 86018 19-11 -1986 

85040 18-11-1986 @ 86002 5-2-1986 @ 86011 18-6-1986 

86026 27-11-1986 @ 85048 2 i 5-1986 @ 86004 4-3-1986 

86027 1-12-1986 @ 86014 23-6 i 24-11-1986 @ 86025 31-10-1986 

86013 23-5-1986 @) 85031 22-5-1986 @ 86003 9-2-1986 

86021 19-11-1986 @ 85033 22-5 i 20-7-1986 ® 86017 24-6 i 18-11-1986 

86009 17-5-1986 @ 84035 22-5-1986 ® 86016 24-6i 18-11-1986 89 
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b) Vols per a aixecaments a petita escala (c:onvenis aml:l l'IGN, 
col-leccions per a l'ICC, etc) : aquesta és la categoria de vols a la 
que s'han dedicat més hores de vol al llarg de 1986. Hi ha 4 vols 
que pertanyen a aquest grup: 

§ ESC: 1 :3 000 

nTTTTn ESC: 1 :3 000 (VOLS 
WlWJ DE BARCELONA) 

-ESC: 1 :3 500 

LLEGENDA D'ESCALES DE VOLS 

[:J ESC: 1:5000 

I2:ZJ ESC: 1:5 000 (C.M.D.) 

¡. ·.'·.'·.'J ESC: 1 :8 000 

m=F11 ESC: 1 :10.000 (AIGÜES 
UW DE L'EBRE) 

~ESC : 1:22 000 
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- Vuelo nacional (1:18 000): Aquest vol també s'ha realitzat en con
veni amb l'IGN (1986), dins un programa d'àmbit estatal per a laco
bertura aerofotogràfica del territori espanyol. El lot de fulls del MTN 
assignats a l'ICC és de 43, amb una superfície de 1 716 403 ha, 
les quals s'han sobrevolat íntegrament aquest any. 
- Orto-Catalunya (1 :22 000): Aquest vol pertany també a un con
veni amb l'IGN. La particularitat d'aquest treball està en què és 
un vol amb característiques ortofotogramètriques i entès com un 
vol pilot per a generar la base fotogràfica per a la realització de 
cartografia-orto a escala 1:5 000. El bloc del vol comprèn 20 fulls 
del MTN. 
- Vol de Catalunya (1 :22 000): Comprèn un total de 12 fulls del 
MTN i és generat a partir de la iniciativa de l'ICC per tal de com
pletar les necessitats del vol anterior. El conjunt (vol per a l'ICC 
i vol en conveni amb l'IGN) comprèn 32 fulls del MTN i una su
perfície de 1 416 556 ha. 
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e) Altres vols: 
- Treballs de fotografia obliqua: es va realitzar un vol per a l'em
presa TABASA, de 60 punts situats tots a la zona dels futurs túnels 
del Tibidabo. 
- Vol Aeromagnètic: Aquest ha estat el tercer i darrer any en què 
s'ha volat part d'aquest projecte. El vol s'ha realitzat durant el mes 
d'agost amb la inversió de 67 hores de vol i realitzant uns 
7 500 km de longitud de passades a -la zona pirinenca (volat a 
12 000 peus de cota), a més d'una zona a l'Urgell (volat a 2 500 
peus). 
Aquest vol, finalitzat aquest any, ha estat realitzat en col·laboració 
amb el Servei Geològic de Catalunya. La malla de les línies del vol 
(a part de les línies de control) era de 2,5 km x 10 km. Per a l'any 
1987 hi ha un projecte de vol aeromagnètic a nivell de l'Estat Espa
nyol, utilitzant una malla de 10 x 40 km. 
- Vol dels Vèrtexs Geodèsics: En aquest vol, s'han obtingut foto
grafies verticals dels vèrtexs geodèsics de 1er i 2n ordre situats a 
Catalunya. S'han sobrevolat tots els vèrtexs existents d'aquestes ca
tegories (126 vèrtexs) a les escales 1:2 000 i 1:1 000. Amb l'existèn
cia d'aquesta col-lecció es facilitarà els treballs dins l'àmbit de la 
fotogrametria analítica. 

Hores de vol 
Durant l'any 1986 s'han volat un total de 448,05 hores, realitzades 
totes elles per la tripulació i amb l'avió de l'ICC (Partenavia P-68 
Observer matrícula EC-DTS). Les dades desglossades d'aquestes 
hores de vol (hores de vol/ treballs realitzats, distribució hores/ 
dies, relació amb altres anys) són reflectides en els gràfics i en els 
diferents histogrames que es presenten. · 
Si relacionem les hores de vol fotogràfic amb les hectàrees sobrevo
lades, obtindrem les següents dades: 
Hores de vol (total): 448,05 hores 
Hores de vol fotogràfic: 341,10 hores 
ha sobrevolades: 3 789 989 ha 

ha sobrevolades 
=11 114,3 ha/hores hores de vol 

La xifra obtinguda és molt relativa perquè en el global de les hec
tàrees volades hi ha incloses totes les escales utilitzades i a les hores 
de vol hi ha inclòs el ferry o desplaçaments a les zones de treball. 
Per tal d'esbrinar la productivitat real en funció de les escales em- 95 
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Juhol 

Octubre 
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nn n r h 

Agost Setembre 

Novembre Desembre 
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prades i el tipus de vol, s'han tnat dos vols (blpcs de fulls del 
MTN) i s'han eliminat els desplaçaments a la zona. Així s'han ob
tingut les dades següents: 

Vol (O rto) 1:22 000 = 43 092 ha/hora 
Vol 1:30 000 (1986) = 34 346 ha/hora 

Q uadre global dels diferents vols 

Vols Escala % (sobre els vols) ha sobrevolades 

5 1: 3 000 14,2 11 373 
1 1: 3 500 2,8 271 

22 1: 5 000 62,8 64 824 
1 1: 8 000 2,8 1 500 
1 1:10000 2,8 2 346 
1 1:18 000 2,8 1 716 403 
3 1:22 000 8,5 1 483 886 
1 1:30 000 2,8 509 440 

35 100,0 3 789 989 

Vol.dels Vènexs 1:2 000 (126 vènexs) 
1:1000 

Vol Aeromagnètic 
Altres (fotografia 
obliqua, revisions, etc) 

Hores de vol Núm fotogrames 

9,40 798 
0,35 6 

51,45 2 224 
0,40 11 
1,00 10 

96,50 10 889 
128,40 12 364 
33,45 2 118 

28 420 

39,55 252 fotografies 

67,00 7 500km 

18,15 

448,05 hores 

Vols realitzats 

Vols d'anys anteriors (1 984-1985} completats en el decurs de 1986 

Núm Núm Núm 
de vol Nom del vol Comarca Esca!.. Data ha passades fcnogrames Destin1ci6 

84035 Bm:elonaSW Bm:elon!s 1: 3000 22.5.86 220 I 12 Ajuntament deBm:elona 
85029 Aigües de l'Ebre BaixPened!s 1:10000 4.3.86 2346 I lO Direcci6 General d'Obra Hidriuliques 
85031 Bm:elonaNE Bm:elon!s h 3000 22.5.86 1555 6 96 Ajuntament de Bm:elona 
85033 Bm:elonaN Bm:elon!s 1: 3000 22.5.86 2n6 11 197 Ajuntamentde Bm:elona 

20.7.86 
85048 Corporaci6 

Metropolitana BaixUobregat, 
deBm:elona Vall!s, Bm:elon!s 1: 5000 febrer-maig 25000 40 976 CMB 

. 85040 Castellb6-Coll 
deLeix-Sant Joan 
de l'Erm Alt Urgell 1: 5000 18,11.86 550 S.T.C. de Lleidi 
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Vols menors realitzats (1986) 

Núm Núm Núm 
de vol Nom del vol Comarca Escala Data ba passades fotogrames Destinació 

86002 Zona de Cabrils Maresme 1: 8000 5.2.86 1500 11 Direcció General d'Urbanisme 
86003 uBauma 

(Casttllbell i el Vilar) Bages 1: 5000 9.2.86 504 8 Direcció General d'Urbanisme 
86004 Miravet-Móra d'Ebre Ribera d'Ebre 1: 5000 4.3.86 3000 77 Direcció General de Carreleres 
86005 Camarasa-Alòs 

de Balaguer Noguera 1: 5000 7.3.86 liSO 25 S. T. C. Ueida 
86007 la Granja 

d'Escarp-Maials Segrià 1: 5000 4.3.86 3450 96 S.T.C. Litida 
86008 Barcelona Sud Barcelonès 1: 3000 22.5.86 2 508 214 Ajuntament de Barcelona 
86009 Variant de Súria Bages 1: 5000 17.5.86 650 21 Direcció General de Carreteres 
86010 Sant Quirze 

de Besora Ripollès 1: 5000 18.6.86 460 7 Direcció General d'Urbanisme 
86011 Fogars de Tordera la Selva 1: 5000 18.6.86 1203 22 Direcció General d'Urbanisme 
86013 Sant Feliu 

de Guíxols-Palamós Baix Empordà 1: 5000 23.5.86 557 S.T.C. Girona 
86014 Túnels del Tibidabo Vallès Occidental, 

Barcelonès 1: 5000 23.6.86 2 025 49 TABASA 
86015 Alp-la Molina Baixa Cerdanya 1: 5000 23.6.86 llOO 22 Ferrocarrils de ÇaQlunya 
86016 Castelloll Anoia 1: 5000 24.6.86. 18.11 577 11 Ajuntament de Castelloll 
86017 Casttlloll Anoia 1: 3500 24.6-18.11 217 6 Ajuntament de Castelloll 
86018 Hostalric-Mas.sanet 

deia Selva Selva 1: 5000 19.11.86 4812 124 Subdirecció General d'Enginyetia VIària 
' 86020 Olot Garroaa 1:5000 3 i 25.11.86 3000 106 (parcial) Ajuntament d'Olot 

86021 Variant de Santa 
Cristina d'Aro Baix Empordà 1: 5000 19.11.86 1652 so Subdirecció General d'Enginyetia VIària 

86022 T .M. Tarragona 
(l'Aldea, Valls, la 
Pobla de Montornès) Tarngona 1:22 000 20i21.10.86 50215 59 Centre de Gestió i Coopenció 

TribuJària (farragona) 
86023 Nuclis de Tarragona 

(l'Aldea, Móra 
d'Ebre, Flii, Valls, la 
Pobla de Montornès) Tarragona 1: 5000 24.10.86 8 459 18 214 Centre de Gestió i Cooperació 

TribuJària (farragona) 
86024 Nuclis de Tarragona 

(l'Aldea, Flii, 
Benissanet, Valls, 
la Palma d'Ebre, 
Móra d'Ebre, Miravet, 
la Pobla 
de Montornès) Tarragona 1: 3000 24.10.86 4364 26 279 Centn de Gestió i Cooperació 

TribuJària(farragona) 
86025 Montserrat Bages, Anoia, 

Baix llobregat 1:22 000 31.10.86 17115 21 Departament de Pollrica Territorial 
i Obres Públiques 

86026 Girona-Banyoles Gironès 1: 5000 27.11.86 I 100 68 Subdirea:ió General d'Enginyeria VWia 
86027 Variant deia Bisbal Baix Empordà 1: 5000 1.12.86 3 120 90 Subdirecció General d'Enginyetia VIària 
86014 Túnels del Tibidabo 

(ampliació) Vallès Occidental 1: 5000 24.11.86 I 265 26 TABASA 
86028 Pon deia Bonaigua PallmSobirà, 

Vall d'Aran 1: 5000 30.11.86 1190 35 s.r.c. Ueida 
' 86029 Vol CMB (Costa) 

(Corporació 
Metropolitana Barcelonès, 
de Barcelona) Baix Llobregat 1: 5000 24.11.86 S(parcial) 182(parcial) ICC 

Total 147 590 ha 3 129 

'Vols per completar 
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Vols realitzats en conveni amb l'IGNi col·leccions per l'ICC 

Núm Núm Núm Núm 
dovol Nom del vol Escala Data ha fullsMTN passades fotogrames 

86001 Vuelo nacional 1:30000 febru-maig 509440 19(parcial) 41 2 118 IGN 
86012 Vuelo nacional 1:18000 març-octubre I 716 40J 4J 287 10 889 1GN 
86019 O no-Catalunya 1:22 000 juliol-octubre t I 416 S56 20 IS4 9 S04 1GN 
86019 Vol de Catalunya 1:22 000 agost-novembre 12 9l 2 780 ICC 

l642l99 2S 291 

Núm Núm 
de vol Nom del vol Escala Data fotogrames Destimció 

86006 Vol dels Vènexs G<odèsia 1:1 000, 1:2 000 març-novembre 2S2 ICC 
Fotografia obliqua 
(Túnels del Tibidal>o) • 60 TABASAIICC 
Vol Aeromagnètic 7 sookm 

de recorregut agost S.rvei Geològic de Catalunya 

Resum 
a) Vols d'anys anteriors completats el 1986 i vols menors de 1986 
b) Vols en conveni amb l'IGNi col-leccions per a l'ICC 
e) Altres: 126 vèrtexs (252 fotografies) 

7.500 km (vol aeromagnètic) 
60 punts fotografia obliqua 

Total 

ha volades 

147 590 
3 642 399 

3 789 989 

Núm fotogrames 

3 129 
25 291 

28 420 

Núm sobrants 

1 496 
4 589 

6 085 
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Total hores per mesos. Any 1986 

Total de l'any: 448h 05' 

62h 45' 

52h 50' 

45h 45' 

15h 30' 

Total hores per mesos. Anys 1985-1986 

~ 
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Hores de vol any 1985 
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Anys 1984-1985-1986 
Hores de vol 

500 

448h 05' 

Anys 

Hores de vol 

Febrer 

Dia Hores de vol Treballs realitzats 

5 1,40 Proves vols de vèrtexs, Cabrils (86002), 
la Bauma (86003) 

6 0,30 No es treballa. Mal temps 
9 1,45 Proves vols dels vèrtexs 
9 0,20 Trasllat de l'avió a l'aeroport del Prat 

10 2,40 VolCMB 
15 0,50 Trasllat de l'avió a Sabadell. Intent de treballar 
20 2,30 VolCMB 
21 - Vol proves (sense comptabilitzar) 
22 2,30 VolCMB 
23 0,45 No es treballa. Mal temps 
25 2,00 VolCMB 

Total 
102 

15,30 
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Març 

Dia Hores de vol Treballs realitzats 

4 5,00 la Granja d'Escarp-Maials (86007), Vèrtexs Lleida, 
Miravet-Móra d'Ebre (86004), 

l ' Aigües de l'Ebre (85029) . 
7. 4,10 Vèrtexs Lleida, Camarasa-Alòs de Balaguer (86005) 
8 '· 2,15 Vol1:18 000 (Girona) •. 

10 ::;: 4,05 Vol1:18 000 (Girona) i vol1:30 000 (1 passada) 
11 3,40 Vol1:30 000 
12 1,15 Mal temps 
15 1,10 Mal temps 
20 3,00 Vol1:30 000 
22 4,30 Vol1:18 000 
26 0,20 Vol revisió 50 h 
26 3,40 Vol1:18 000 i vol1:30 000 
27 5,30 Vol1:18 000 i vol1:30 ooo· 
28 3,10 Vol1:18 000 i vol1:30 000 
31 4,00 Vol1:30 000 

Total 45,45 

Abril 

Dia Hores de vol Treballs realitzats 

•1 5,30 Vol1:18 000 i vol CMB 
10 1,00 VolCMB 
13 2,30 VolCMB 
16 0,45 Vol CMB, mal temps 
26 1,45 VolCMB 
30 2,35 VolCMB 

Total 14,05 

Maig 

Dia Hores de vol Treballs realitzats 

1 2,35 Vol1:30 000 
2 2,30 Vol1:30 000 
4 2,30 Vol vèrtexs Girona 
5 2,30 Vol vèrtexs Girona 
9 1,50 Vol1 :~0 000, mal temps 

103 
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Maig 

Dia Hores de vol 

10 1,30 
12 3,40 
13 3,30 
14 0,45 
15 4,15 
17 2,30 
21 3,30 
22 3,45 
23 0,30 
23 1,30 
24 4,30 
28 0,50 

Total 42,40 

Juny 

Treballs realitzats 

Vol1 :30 000, mal temps 
Vol1:30 000 
Vol1:30 000 i 1:18 000 
Mal temps 
Vèrtexs Tarragona, Variant de Súria (86009) 
Vèrtexs Tarragona, Variant de Súria (86009) 
Vèrtexs Tarragona, vol 1: 18 000 
Barcelona S (86008), Barcelona SW (84035) 
Barcelona N (85033), Barcelona NE (85031) 
Vèrtexs Girona 
Vol1:18 000 
Mal temps 

Del dia 2 al 12 viatge a Zuric per a calibrar la cambra RC-10 

Dia Hores de vol Treballs realitzats 

14 4,00 Vol1:18 000 
15 1,20 Viatge a Reus, per a inspecció de les 100 h 
17 0,45 Mal temps 
18 2,40 Fogars de Tordera (86011 ), 

Sant Quirze de Besora (86010) 
19 3,40 Vol1:18 000, vèrtexs Girona, 

males condicions meteorològiques 
23 2,05 Túnels del Tibidabo (86014), Alp-la Molina (86015) 
24 2,20 1 :30 000 i 1: 18 000 Vèrtexs Girona 

i Castellolí (86016 i 86017) 
25 4,50 1:30 000 i 1:18 000 Vèrtexs Girona 

i Castellolí (86016 i 86017) 
27 4,45 Vol 1: 18 000 Tarragona 
28 5,00 Vol 1 : 18 000 Tarragona 
29 5,30 Vol 1: 18 000 Tarragona 
30 4,40 Vol1:18 000 Tarragona 

Total 41,35 
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Juliol 

1':, 

Dia Hores de vol Treballs realitzats 

1 5,05 Vol1:18 000 

l'. 2 5,50 Vol1:18 000 i 1:22 000 

1' ,: 

3 2,30 Vol1:22 000 
4 4,15 Vol1:22 000 

li 5 5,10 Vol1:22 000 
6 5,30 Vol1:22 000 
7 7,30 Vol1:22 000 i vèrtexs de Tarragona 
8 Revisió de 50 h 
9 Revisió de 50 h 

10 0,30 Proves cambra RC-10 avariada 
12 0,30 Proves cambra RC-10 avariada 
14 0,45 Proves cambra. Fotografia obliqua del Tibidabo 
16 Es repassa definitivament la cambra 

1! 
17 4,30 Vol1:22 000 (Lleida) 
19 1,45 Obliqua del Tibidabo, completar el vol ,,. 

Barcelona N (85033) 
21 2,45 Vol1:22 000 (Girona) 
22 5,15 Vol1:22 000 (Girona) 
24 2,00 Vol vèrtexs Tarragona 
25 1,10 Mal temps 
27 4,30 1:22 000 (zona urgent) 
28 3,15 1:22 000 (zona urgent) 

Total 62,45 

29/30 Viatge a Dinamarca ----Agost 

Dia Hores de vol Treballs realitzats 

1 4,20 1:22 000 (urgent) 
I . 2 4,35 1:22 000 (urgent) l' 

3 4,50 1:22 000 (urgent) 
5 1,30 Mal temps, núvols 
6 2,55 1:22 000 (urgent) 
7 4,30 1:22 000 (urgent) 
8 Es munten a l'avió els aparells 

per al vol aeromagnètic 
105 
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Agost 

Dia Hores de vol Treballs realitzats 

9 5,00 " 10 5,00 
11 0,50 
12 5,30 
13 5,30 
14 5,25 ~ Vol aeromagnètic 
15 1,45 
17 6,15 
18 6,00 
19 6,10 (2 vols) 
21 8,50 (2 vols) 

.,1 
22 9,55 {2 vols} 

Total 89,40 

Vol aeromagnètic . Total = 67 hores 

Del 25 al 29 d'agost l'avió en revisió (100 hores) 
29 d'agost 0,20 h (vol proves) 
31 d'agost 0,30 h (mal temps) 

Setembre 

Dia Hores de vol Treballs realitzats 

2 1,30 Desplaçament a zona. Falla cambra 
5 0,20 Vol de prova. Falla cambra contínua 
9 0,15 Nova reparació. Lacambrafuncionadenou, vol de prova 

10 3,15 Vol1:18 000 
11 0,20 Meteo. dolent, mal temps 
14 3,00 Vol1:22 000 
17 3,10 Vol1:22 000 
19 1,15 Vol1:22 000 
21 3,05 Vol1:22 000 
22 1,55 Vol1:22 000 
23 2,50 Vol1:22 000 
25 1,35 Vol1:22 000 
27 4,25 Vol1:22 000 
28 4,35 Vol1:22 000 
29 2,00 Vol1:22 000 

Total 33,30 
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Octubre 
Dia Hores de vol Treballs realitzats 

4 1,10 Vol1:22 000 
5 4,00 Vol1:18 000 i part del1:22 000 
7 3,20 Vol1:18 000 
8 4,45 Vol1:22 000 
9 3,10 Vol1:22 000 

10 2,10 Vol1:22 000 
20 3,45 Vols 1:22 000 i 1:18 000, i TM Tarragona 1:22 000 

(l'Aldea (86022), Valls, la Pobla de Montornès) 
21 4,10 Vols 1:22 000 i 1:18 000, i TM Tarragona 1:22 000 

(l'Aldea (86022), Valls, la Pobla de Montornès) 
22 4,45 Vol1:22 000 
24 4,15 Vol1:22 000 i nuclis de Tarragona (86023) 
25 2,45 Vol1:1:18 000 
26 3,00 Vol1:18 000 i 1:22 000 (1 vol de Montserrat 86025) 
29 0,50 Vol prova revisió 50 h 
31 5,15 Vol1:18 000 

Total 47,20 

' Novembre 
Dia Hores de vol Treballs realitzats 

1 4,10 Vol1:22 000 i 1:18 000 
2 2,10 Nuclis de Tarragona (86023 i 86024) 
3 2,15 Vol d'Olot 1:5 000 (86020) 
4 4,20 Vol1:18 000 
5 3,45 Vol1:22 000 
6 5,20 Volt :22 000 i 86023 i 86024 
7 3,50 Vol1:18 000 i 1:22 000 i Castellolí (86016) 
8 2,50 Vol vèrtexs geodèsics 

10 3,15 Vol vèrtexs geodèsics (Pirineu) 
18 2,20 Vol vèrtexs geodèsics 
19 3,30 Vèrtexs i 86018 (Hostalric-Massanet S.), 

86021 (Santa Cristina d'Aro) 
24 3,20 86014 (túnels Tibidabo, ampliació), 

86029 (vol CMB,costa) 
25 3,00 86020 (Olot) i vol dels vèrtexs 
27 3,00 Vol dels vèrtexs i 86026 (Girona-Banyoles) 
28 2,15 Vol dels vèrtexs 
30 3,30 Vol dels vèrtexs i 86028 {Port de la Bonaigua) 

Total 52,50 
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Desembre 

Dia Hores de vol Treballs realitzats 

1 2,25 6027 (variant de la Bisbal) 

5.1.7. Manteniment de Sistemes 
A les tasques de conservació i reparació dels sistemes instal·lats a 
l'ICC que estaven assignades a aquest negociat durant l'any 1985, s'hi 
van afegir per a l'any 1986 les pròpies de la gestió del manteniment 
concertat amb els fabricants o concessionaris dels esmentats sistemes, 
i també s'obriren noves facetes dins del negociat al fer-se càrrec de la 
prospecció del mercat de sistemes útils en el procés de producció car
togràfica al mateix temps que es feien estudis sobre diferents aspectes 
relacionats amb els sistemes de suport de la producció cartogràfica. 
Les necessitats de manteniment dels següents equips han estat total
ment o parcialment cobertes per aquest negociat: 

Gestalt GPM-IV-3, que ha necessitat dels serveis d'aquest negociat 
a tres nivells: manteniment preventiu i reparacions, manteniment 
dels programes i, finalment, assessorament tècnic al personal invo
lucrat en la seva explotació. Pel que fa al manteniment preventiu, 
s'efectua amb una periodicitat mensual i comporta la calibració i 
l'ajustament dels paràmetres que intervenen en la qualitat final de 
l'ortofoto. La incorporació a principi d'any del sistema Diniralt 
(Digitalització Interactiva d'Imatges Rectificades Gestalt) va fer 
possible la represa de la producció sense haver d'esperar el lliura
ment d'una nova CRT. El manteniment de programes va tenir una 
importància significativa en localitzar i corregir un error que afec
tava de manera negativa la qualitat dels DTM, provocant, per 
aquesta raó, la repetició de models de manera ocasional. 

- Durant el primer trimestre de l'any es va posar en producció el sis
tema Diniralt, que si bé fou plenament desenvolupat a l'ICC durant 
l'any 1985, fou necessària la seva adaptació al procés de producció; 
en altres paraules: es va transformar en un sistema operatiu. En 
aquest sentit, es van adaptar els programes a les necessitats de pro
ducció essent necessàries diferentes revisions que intentaven solu
cionar els problemes a mesura que anavan apareixent. En el mateix 
sentit també fou força important l'establiment de la interfície entre 
els sistemes Gestalt i Diniralt que afectava sensiblement l'operativi
tat global. Els programes de Gestalt també van ésser objecte de mo
dificació per les mateixes raons. Finalment, la posada a punt del 
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sistema es va fer mitjançant proves per a determinar la seva qualitat, 
tant fotogràfica com fotogramètrica. Encara que tan sols una avaria 
va afectar aquest sistema, la incidència fou consid.erable degut a la 
manca de recanvis en aquest sistema. 

- Els sistemes Wild Aviolyt AC1, BC1 i TA2 són objecte d'una revi
sió anual per part d'un tècnic especialitzat. Només es va comptabi
litzar una avaria durant l'any, si bé durant l'esmentada revisió es 
van canviar vàries peces que no funcionaven amb plenes garanties. 

- Els restituïdors analògics Wild A7, AS i B8 també han estat objecte 
d'atenció per part d'aquest negociat en aspectes com localització i 
reparació d'avaries quan això era possible. L'àrea més ·conflictiva 
d'aquests aparells és la interficíe amb el sistema gràfic on els tècnics 
d'un i altre subministrador s'atribueixen la causa de les avaries; es 
fa, per tant, necessària la localització del problema per tal d'assig
nar-lo, si cal, a un o altre servei tècnic. 

- El sistema de processament d'imatge Comtal-1 ha estat objecte 
d'ampliacions gestionades per aquest negociat, al mateix temps que 
també es gestionava el manteniment. Durant l'any 1986 es va millo
rar ostensiblement la qualitat del sistema de representació d'imat
ges. 

- Els traçadors automàtics Gerber 4400 i Kongsberg GC300 van ser 
emparats per contracte de manteniment. El fet que els respectius 
serveis tècnics estiguin ubicats a Madrid aconsella la intervenció per 
part d'aquest negociat per tal d'intentar solucionar el problema o, 
almenys, donar la màxima informació als esmentats serveis tècnics 
per a què puguin preveure el tipus de recanvis que necessitaran. 
Això es fa més palès en el cas de Kongsberg perquè la disponibilitat 
del tècnic i de recanvis és escassa. El servei tècnic de Gerber preveu 
un nombre suficient de manteniments preventius per tal de garantir 
un percentatge molt baix d'avaries tal i com va ser en no registrar-se 
cap avaria durant l'any. 

- La cambra RC10 de Wild va tenir dues avaries localitzades pel per
sonal d'aquest negociat i reparades pel corresponent servei tècnic. 

- Manteniment preventiu del sistema de reproducció fotogràfica Loge 
Mark IV. Dins d'aquest àmbit també es va donar suport al Servicio 
Fotogramétrico del Ejército del Aire en la posada a punt del sistema 
Loge de què disposen. 

El manteniment dels sistemes instaHats a l'ICC s'ha completat amb 
l'adquisició de les peces que substituïen les avariades i la provisió i 
manteniment d'un estoc de recanvis que, en la mesura del possible, 
reduís al mínim el temps perdut en les aturades per avaria de qualsevol 
sistema. 109 
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Les tasques de manteniment no s'han limitat a les pròpies de preven
ció i reparació d'avaries sinó que també s'han orientat a la instal·lació 
d'apareUs de nova adquisició destinats a augmentar la capacitat de 
procés de l'ICC. En aquest sentit s'ha intervingut en major o menor 
grau en la instal-lació dels següents equips: 
- Comtal-1: Controlador i disc de 340MB, ampliació de memòria a 

5 MB i, finalment, coprocessador de coma flotant. 
- V AX -1 : Expansió de memòria de 8 a 16 MB. 

Aquest negociat es va responsabilitzar de la gestió que envolta el man
teniment. Així, es va intervenir en la negociació, concertació i control 
dels contractes de manteniment i reparacions realitzades pels serveis 
tècnics dels subministradors dels sistemes en qüestió. Els contractes 
de manteniment vigents durant l'any 1986 es van concertar amb les 

següents empreses: 
- Gerber Scientific. Total 6 intervencions (totes preventives). 
- Kongsberg. Total 6 intervencions (2 preventives). 
- DEC. Total 4 intervencions. 
- Intergraph. Total 111 intervencions. 
- Wild, Manteniment software. 

Els serveis tècnics de les següents empreses van intervenir per avaria 
dels sistemes corresponents: 

- Data General. Total 4 intervencions. 
- Comtal. Total 2 intervencions. 
- Wild. Total 1 intervenció (revisió anual). 
- Ingeo. Total 16 intervencions en 10 aparells. 

També es va gestionar la renovació dels contractes de manteniment 
per a l'any 1987, al mateix temps qu~ es van negociar dos nous con
tractes amb les empreses Data General i Comtal. 
Una altra de les tasques dutes a terme va ser l'estudi continuat de les 
possibilitats que el mercat oferia per tal de cobrir les creixents neces
sitats tecnològiques de l'ICC. Aquest procés d'adquisició d'informa
ció es basa en la lectura habitual de revistes especialitzades i en els 
contactes amb els propis fabricants o distribuïdors dels productes 
d'interès, que a vegades s'han fet mitjançant la visita a fires del sector 
o a les pròpies dependències dels possibles venedors. La informació 
adquirida permet de fer una valoració i comparació de les especifica
cions tècniques de cadascun d'ells, així com un estudi, si s'escau, so
bre la seva compatibilitat amb els productes ja instal-lats a l'ICC. Fi-

. nalment, l'estudi de la relació preu/qualitat d'uns respecte dels altres 
permet de donar elements de judici suficients per a decidir l'adquisició 
d'un o altre producte. Aquest tipus de tasca s'ha dut a terme per a 
l'adquisició de productes com: discs, unitats de cinta magnètica, con-
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troladors per a cinta i/o disc, unitats d'expansió de memòria, unitats 
d'emmagatzematge òptic de la informació, moderns, enllaços microo
nes, sistemes fotogramètrics analítics, estacions gràfiques, sistemes de 
procés d'imatge, sistemes d'adquisició i representació de la informació 
gràfica, etc. En algun cas es va intervenir en el procés de negociació 
de les condicions de compra, on cal destacar els acords que es va arri
bar amb les empreses Fujitsu i Qasco per a l'adquisició de productes 
mitjançant la fòrmula de contracte OEM que comporta un seguit 
d'avantatges significatius per a l'ICC. En moltes ocasions les gestions 
no estavan destinades a una adquisició més o menys immediata de 
l'equip i així cobrir una necessitat, sinó que també es va intentar rebre 
un flux d'informació de sistemes tecnològicament capdavanters que 
en un futur podrien tenir una influència positiva dins de l'àmbit de 
la cartografia. 
Amb caràcter especial, el Negociat de Manteniment de Sistemes es va 
responsabilitzar de dur a terme estudis sobre temes de diferent tipus: 
- Viabilitat d'una xarxa d'enllaços microones per a la transmissió de 

veu i dades digitals dins de l'àmbit de la ciutat de Barcelona. 
- Estudi dels paràmetres a tenir en compte en el disseny d'una inter

ficíe entre un restituïdor analògic i un sistema d'adquisició i procés 
de dades. 

- Presentació dels resultats de les proves realitzades sobre el sistema 
Qasco SD-4 respecte dels obtinguts en altres aparells. 

Finalment, també fou responsabilitat d'aquest negociat supervisar les 
tasques realitzades pel personal assignat a manteniment d'instal-la
cions, un encarregat i un ajudant, la llista de les quals s'exposa a con
tinuació: 
- Habilitació de l'edifici del carrer de Brusi, núm 17 
- Acondicionament de la sala de l'oficina de vols 
- Tramitacions legals pertinents per a l'obtenció del subministrament 

dels serveis d'aigua, electricitat, guals i telèfons; 
- Acondicionament de pintura, mobles i altres, per a l'obertura de 

la Cartoteca de Catalunya, en els locals del carrer d'Alfons XII, 
núm 19; 

- Conservació de pintura, xarxa elèctrica i de terminals d'ordina
dor, aigua i aire acondicionat, en els locals del carrer de Balmes, 
núm 209; 

- 210 treballs puntuals, amb constància escrita, sol·licitats per les di
verses seccions de l'ICC. 

5.2. Del Servei de Desenvolupament i Sistemes 
A grans trets, podem dividir les activitats de l' any 1986 en dues parts: 
d'una banda s'han consolidat cadenes de producció que utilitzen els de- 111 
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senvolupaments d'anys passats i, de l'altra, s'han començat projectes in
novadors tals com els de Mecanització de Cartografia Aeronàutica per 
a la Compañia Iberia i la cartografia en fals color a partir de dades de 
satèl·lit. 
En el primer cas, tècniques tals com la restitució tridimensional i la cap
tació de Model Digital del Terreny s'utilitzen ja pràcticament a totes les 
escales excepte les urbanes en lloc de les corbes de nivell. Recordem 
que aquestes tècniques es van depurar en la fase de desenvolupament 
del projecte "Costa Smeralda" durant l'any 1985. Igualment, l'any 1986 
ha vist la consolidació definitiva del projecte pilot "Cartografia Tridi
mensional i el seu aprofitament per a projectes d'Enginyeria Civil", en 
el sentit de què Direccions Generals han començat a utilitzar dades car
togràfiques tridimensionals conjuntament amb el paquet MOSS de dis
seny que es va avaluar i provar durant els anys passats. 
D'altra banda, el projecte Diniralt (que a la Memòria de l'any 1985 es 
qualificava com a projecte especial), va entrar en règim de funcionament 
intensiu, a començaments d'any, per a les sèries de l'ortofotomapa de 
Catalunya a escales 1:25 000 i 1:5 000. 
Una altra fita d'importància ha estat el començament de la produc
ció de ·la col·lecció de cartografia de Catalunya de satèl·lit a escala 
1:100 000 en fals color, després de quasi tot un any de proves i avalua
cions. Sense abandonar el tema dels satèl-lits, cal notar que moltes de 
les proves pilot realitzades durant el1985 han passat a ser projectes l'any 
1986. 
Mereix una atenció especial la signatura del Conveni amb la Comunitat 
de Castella-Lleó pel qual es realitza el mapa a escala 1:250 000 en fals 
color de aquesta comunitat. 
Finalment, el 1986 ha estat l'any de les primeres publicacions a nivell 
internacional i també de cursos i estades de formació del personal del 
Servei a institucions de prestigi internacional reconegut. Aquests contac
tes són imprescindibles degut a la reconeguda manca d'estudis cartogrà
fics especialitzats a Catalunya. Un bon exemple és la "certificació" (per 
així dir-ho) del nostre programa d'aerotriangulació per feixos feta amb 
motiu d'una d'aquestes estades a l'Escola Tècnica Superior de Zuric. Te
mes complexos dins de l'àmbit teòric, com la utilització de geodèsia de 
satèl·lit per a la creació de la xarxa geodèsica de 4art ordre de Catalunya 
per a la creació del futur Sistema d'Informació Geogràfic de Catalunya, 
només donen fruit pràctic després d'uns anys de formació constant al 
més alt nivell. 
I, per acabar, no s'ha d'oblidar la infrastructura de Sistemes i Producció 
que fa possible aquests projectes i que té, per a l'any 1987, el desafia
ment de configurar un sistema informàtic per a producció fonamentat 
en estacions de treball basades en microordinadors. 
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S. 2 .1. Centre de Càlcul 
La Secció del Centre de Càlcul té responsabilitats sobre els Negociats 
de Sistemes i d'Explotació. Dins d'aquests negociats, les activitats es
tan separades entre les pròpies de l'ICC i les de suport a l'activitat 
informàtica del Departament i inclouen tant feines de desenvolupa
ment i avaluació com tasques de planificació, explotació, gestió i su
port d'usuaris, gestió de recursos, estudi i difusió de normativa, etc. 

Sistemes 
Les tasques de sistemes sobre els dos ordinadors Intergraph i el sis
tema de tractament d'imatges Comtal de l'ICC han estat les següents: 
- Instal·lació de la impressora làser Xerox 4045. Aquesta impressora 

s'ha connectat a un multiplexor de quatre entrades que ha permès 
emprar-la des de quatre ordinadors diferents: els dos processadors 
Intergraph, el processador COMTAL i l'IBM 4381 del Departa
ment. La possibilitat d'accés concurrent, juntament amb els dife
rents requeriments dels usuaris, ha fet necessària una normativa res
trictiva a fi d'evitar conflictes. 
Per a aquesta impressora ha calgut fer la preparació de software de 
conversió de codis per a permetre el seu ús còmode emprant els 
productes ja existents, en particular el processador de textos 
RUNOFF dels VAXs. Com que la majoria dels terminals de l'ICC 
són del model VT100, ha calgut admetre un format que es venia 
utilitzant per a preparar documents per a fotocomposar com a en
trada dels programes de conversió. 

- Instal·lació de noves versions de software: concretament Intergraph 
versions 8.8.1 i 8.8.2 i VMS 4.2. 

- S'han començat a estudiar estacions autònomes de treball, concreta
ment l'estació Interpro 32 i solucions basades en PCs. Amb aquesta 
finalitat, s'han instal-lat productes gràfics compatibles amb el d'In
tergraph sobre un PC gràfic i sobre l'estació Interpro 32. S'està ava
luant el seu rendiment de cara a la seva possible utilització en tas
ques d'edició gràfica. 
Com a complement, s'ha iniciat l'estudi del sistema operatiu Unix, 
que sembla que serà el nou estàndard en el món de les estacions 
autònomes de treball. 

Sistemes. Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Correspon a les activitats del Grup de Sistemes dedicat a l'IBM 4381 
del Departam~nt. La responsabilitat d'aquest Grup no és només la 
part de manteniment del Sistema Operatiu de l'Ordinador, sinó també 113 



114 

Activitats i producció 

el Control, Gestió i Suport dels 50/60 usuaris actius en el sistema, 
tant en els temes tècnics com en els administratius. Les activitats de 
1986 han estat: 

- El software dels diferents sistemes s'han anat posant al dia amb la 
finalitat de mantenir-los en òptimes condicions de manteniment: 
per exemple, s'ha instal·lat un nou software a nivell d'unitats de 
control de pantalles i d'ordinador per a suportar el nou conjunt de 
caràcters IBM que inclou tots els caràcters necessaris per a escriure 
en català. 

- S'ha instal·lat el software SDSF d'ajut al desenvolupament d'aplica
cions i s'ha editat la corresponent Guia d'Usuaris. També s'ha ins
tal·lat el producte PCF-II, que complementa el TSO en els aspectes 
de la seguretat i privacitat de les dades i, finalment, el compilador 
COBOL. 

- El producte MOSS, instaHat i provat durant l'any 1985, s'ha reins
tal·lat de manera que permeti el treball multiusuari. També s'han 
fet proves de treball MOSS des de terminals connectats per línia 
telefònica (a 9600 bps), amb resultats satisfactoris. 

- Com ·a aplicacions de control del sistema: 
- S'ha ampliat l'aplicació de control d'ocupació d'espai en disc, 

afegint un sistema automàtic de migració d'arxius que porten 
un cert temps sense ésser utilitzats. Aquest sistema inclou un 
arxiu permanent d'arxius que s'han migrat (a cinta) i un gene
rador automàtic de treballs de recuperació d'arxius (cosa que 
es fa quan l'usuari propietari de l'arxiu ho demana). 

- S'han inclòs dades de consum de recursos del gestor de base 
de dades IDMS en els llistats de consums de recursos setmanals 
i mensuals. 

- S'ha preparat i posat en funcionament una nova distribució de 
classes d'execució, separant els treballs en diferents categories 
segons les seves característiques. 

- S'ha treballat en la preparació d'una sèrie de normes per a la 
impressió amb papers preimpresos, i també per a l'ús d'impres
sores remotes. 

- S'han instaHat les rutines HCBS per a dibuixar en mode remot amb 
el plòter Calcomp del Servei Geològic. 

- S'ha instaHat una versió FORTRAN 66 de les rutines HCBS per 
a dibuixar sobre el plòter Calcomp 1044 GT. El plòter està connec
tat físicament a un IBM 3270-PC/GX on treballa el corresponent 
programa de control com a sessió local del PC. Això vol dir que 
els usuaris poden continuar fent sessions de disseny TSO/GDDM/ 
MOSS mentre el plòter dibuixa. Aquesta configuració és també la 
dels usuaris MOSS remots. 
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A més a més, s'ha instal-lat el producte de transferència d'arxius 
entre l'IBM 4381 i el 3270-PC I GX necessari per a passar els arxius 
de dibuix al controlador del plòter. 
També s'ha instal-lat les rutines GPR de la casa Benson, per a fer 
una prova de connexió de plòters Benson a l'IBM"4381, fent servir 
com a controlador el 3270-PC/GX. 

- S'ha instal·lat un IBM 3270-PC/G del Servei Geològic i una panta
lla 3179-G a la Direcció General d'Obres Hidràuliques. 

- S'ha instal·lat el producte U niras de cartografia temàtica, que en 
fase de proves usa l'IBM 3270-PC/GX com a terminal gràfic. 

- S'ha connectat la impressora làser Xerox 4045 al controlador de 
pantalles de l'ICC. Això permet d'imprimir amb aquesta impres
sora utilitzant el producte JES328X, el mateix que fem per a impri
mir amb les impressores 3287 i 4214. 

- S'ha assistit a una presentació exhaustiva del sistema 38, possible 
alternativa al sistema 36 com a màquina departamental. El sistema 
38 disposa de software comparable a l'existent per al sistema 36, 
però té una arquitectura diferent, amb memòria virtual i una base 
de dades relacional integrada a l'arquitectura del sistema. 

- S'ha instal·lat dues noves unitats de disc 3380. 
- S'ha establert connexió de l'IBM 4381 amb el micro-VAX li de 

l'Institut Català del Sòl. Aquesta connexió entre la xarxa DECNET 
interna a l'ICS i la xarxa SNA del Departament ofereix les possibi
litats següents: 

- Emulació de pantalles 3270. Els terminals VAX de l'ICS poden 
connectar-se com a terminals 3270 de qualsevol ordinador de 
la xarxa SNA, en particular del 4381 de DPTOP. 

- Transferència d'arxius entre micro-VAX i IBM 4381. 
- Connexions programa-programa VAX-IBM. Utilitzant el su-

port de LU 6.2. 
- Transferència de correu i documents entre les dues xarxes em

prant l'arquitectura IBM. 
- S'ha fet un estudi referent a la viabilitat de connexió amb un sistema 

de missatgeria electrònica. La connexió es faria amb un IBM PC 
amb sortida asíncrona, connectat a X.25, per enllaçar amb una xar
xa internacional de paquets, utilitzant un software estàndard del 
mercat. 

Explotació (ICC i DPTOP) 
A més de l'operació diària dels ordinadors, el Negociat d'Explotació 
dóna suport als usuaris per a la posada en funcionament de cadenes 115 
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de programes seguint la normativa interna decidida conjuntament amb 
Sistemes. Durant 1986 s'ha posat en funcionament les noves cadenes 
de producció i les normes d'operació següents: 

- En particular, una cadena per a tractar l'ortofoto digital (Diniralt), 
que té part del seu procés sobre Intergraph i part sobre IBM. 
D'aquesta cadena s'han posat a punt dues versions, una per a ortos 
a escala 1:25 000 i una altra per a ortos a escala 1:5 000. També ha 
entrat en funcionament una nova cadena de tractament de perspec
tives isomètriques. 

- S'han fet algunes modificacions menors al tractament de l'arxiu de 
cintes incloent: 
- Un procediment automàtic d'entrada de noms d'arxius de dibuix 

a partir de la utility que grava les cintes. 
- Un nou llistat de cintes per grups. 
- Un nou llistat d'arxius de dibuix existents. 

- Ha entrat en funcionament la nova normativa de classes d'execució 
i d'impressió en l'IBM 4381. 

- S'ha posat en marxa un nou sistema automàtic d'Arxius de Segure
tat (Backup) totals i incrementals per a l'IBM. 

- S'ha posat en funcionament el sistema de tractament d'arxius "expi
rats". 

- S'ha fet una posada al dia dels següents manuals d'explotació: 
- Manual d'usuari de l'aplicació de gestió de l'arxiu de cintes. 
- Manual d'usuari dels backups V AX. 
- Manual d'usuari dels backups IBM. 
- Manual d'usuari de la cadena ortofoto a escales 1:25 000 i 

1:5 000. 
- Informació sobre nova distribució de classes d'execució i norma

tiva d'impressió a l'IBM. 
- Manual d'utilització del sistema de traspàs d'arxius .de dibiïix 

d'Intergraph a IBM. 
- Manual d'operació de la recollida de dades de consum de recursos 

VAX i IBM. 

Formació 
Durant l'any 1986 el personal de Sistemes IBM ha assistit als cursos 
següents: 

- Estructura i disseny de l'MVS/XA (a IBM). 
- Instal-lació de l'MVS/XA (a IBM). 
- IDSM/DB anàlisi i disseny (a T-G Ibèrica). 
- Pràctiques amb l'SMP (a IBM). 
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- Disseny i avaluació de configuracions informàtiques (organitzat 
per l'Associació de Tècnics d'Informàtica ATI). 

Fires 
- Sistemas, Informdtica y Mecanización de Oficinas (SIMO, Madrid) 

que és una Fira general sobre productes-informàtics. 
- Reunió d'usuaris Intergraph Espanya (Madrid), on es va fer la crea

ció formal del Grup d'utilitzadors d'equips Intergraph. 
- Fira DECVILLE per a usuaris d'equips VAX (Cannes), on es pre

sentaren les novetats més recents per als equips V AX. 

5.2.2. Sistemes Gràfics 
Les activitats realitzades en l'àrea de Gràfics durant el període de 1'1 
de gener al 31 de desembre de 1986 es poden classificar en les següents 
línies d'actuació: 
- Assistència a la restitució fotogramètrica i desenvolupament del 

software associat. 
- Desenvolupament d'aplicacions gràfiques d'àmbit general. 
- Projecte de cartografia aeronàutica Iberia. 
- Assistència a cursos i congressos. 
- Traçadors automàtics (Plòters). 

D'altra banda, encara que no es tracta d'una activitat, cal fer notar 
que l'ICC és, des d'aquest any 1986, membre institucional d'EURO
GRAPHICS, associació europea per al desenvolupament de la infor
màtica gràfica. 

a) Assistència a la restitució fotogramètrica i desenvolupament del 
software associat. . 
En aquesta àrea hi ha una activitat permanent que és la de donar 
suport als usuaris de producció en la definició i resolució dels di
ferents problemes que sorgeixen entorn del sistema gràfic, ja sigui 
en l'àmbit de l'edició digital com en el de la fotogrametria assistida. 
A més d'aquesta, considerarem dos altres blocs •d'activitat: 

- Manteniment de projectes: 
- Menú de restitució de cartografia urbana 1:500 (Ajuntament 

de Barcelona): Implementació de les consideracions que im
plica el fet d'incorporar dades de taquimetria (pre-poligona
ció automàtica en temps de digitalització). 

- Revisió dels menús del projecte de cartografia territorial a 
escala 1 :25 000. 117 
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- Millores en els menús de restitució de cartografia a escala 
1:1 000 (en les versions 2D i 3D). 

- Millores en els menús de restitució de cartografia territorial 
a escala 1:5 000 (en les versions 2D i 3D). Implantació del 
software i l'organització de fitxers, desenvolupats en d 'pro
jecte "Costa Smeralda", per a la cartografia 1:5 000 tridi
mensional. 

- Modificacions al menú de restitució de la cartografia territo
rial a escala 1:2 000 (2D i 3D). 

- Noves aplicacions: 
- Anàlisi de les especificacions d'estructura de dades del pro-

jecte de cartografia urbana per a l'ajuntament de Bilbao a 
escales 1:500 i 1:1 000. 

- Software de transformació de cartografia digitalitzada a es
cala 1:1 000 i a escala 1:5 000. 

b) Aplicacions gràfiques d'àmbit general 
Corr~sponen a desenvolupament no lligat a projectes de restitució 
fotogramètrica assistida. 

- Àmbit de Cartografia Temàtica: 
- Desenvolupament de software per a la realització de carto-

grafia temàtica vectorial (mapa energètic de Catalunya). 
- Realització de software per al tractament temàtic de polí

gons (ompliment de color d'àrees poligonals a partir d'un 
valor associat). 

- Realització del software per a la producció de mapes temà
tics comarcals (cartografia per municipi). 

- Estudi i avaluació de les capacitats funcionals del software 
de cartografia temàtica Uniras. L'avaluació s'està fent sobre 
l'entorn IBM utilitzant el terminal gràfic IBM 3270-PC/GX 
com a dispositiu de sortida. 

Per a la sortida impresa de qualitat s'ha fet la implementació d'un 
mòdul de software especial (driv er) que permet la generació de fo
tolits sobre un plòter làser d'Arts Gràfiques. 
Les bones prestacions del producte Uniras han aconsellat la seva 
compra. 

- Extracció a format d'intercanvi ISIF d'una mostra de cartografia 
a escala 1 :25 000 i de la llibreria de símbols associada per a fer 
proves de compatibilitat d'informació amb el sistema del Servicio 
Geogrdfico del Ejército. 

- Extracció a format neutre dels fitxers de contorns administratius 
de Catalunya (municipi, comarques, províncies) i extracció grà-
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fica i resimbolització dels contorns administratius corresponents 
a cada full del projecte de Teledetecció de cartografia a escala 
1:100 000 

- Desenvolupament de software gràfic per a la realització dels 
plans de vol. 

- Realització del tall de fulls per a la cartografia 1: 1 O 000 ortofoto. 
- Realització dels gràfics dels efectes dél desbordament del riu Se-

gre per al Negociat de Teledetecció i Procés d'Imatge. 
- Realització de marcs i caràtules: 

- Anàlisi i inici de la programació del software de generació 
automàtica de les caràtules del projecte de cartografia 
1 :25 000 ortofotomapa. 

- Modificacions a l'aplicació de generació de la caràtula del 
projecte de cartografia ortofoto a escala 1:5 000. 

- Desenvolupament de software per a la realització de la sortida 
gràfica resultat de l'aerotriangulació de xarxes fotogramètriques. 

- Preparació d'un joc de proves de cartografia aeronàutica per a 
la companyia Air France. 

- Estudi de sistemes gràfics a l'entorn d'estacions autònomes de 
treball: 

- Avaluació del software gràfic Micro-Station de Bendey Sys
tems, en ordinadors IBM PC, compatible amb el. sistema 
Intergraph. 

- Avaluació del software gràfic AUTOCAD sobre IBM PC, 
i del hardware associat. 

- Estudi del software Micro-IGDS d'Intergraph en estacions 
locals Interpro 32. 

- Avaluació del Sistema TC (Digitalització de cartografia urbana 
i entrada de dades de taquimetria) en IBM PC. 

e) Projecte de cartografia aeronàutica Iberia 
La companyia Iberia ha estat produint cartografia aeronàutica com 
un instrument d'ajut a la navegació aèria. El sistema de producció 
d'aquesta cartografia ha estat, fins ara, manual. Donada la gran 
quantitat de cartes aèries i l'alta freqüència de canvis que s'hi pro
dueixen, s'han plantejat la mecanització d'aquesta producció mit
jançant l'ús d'un sistema gràfic. En aquest sentit, s'han desenvolu
pat diferents activitats; bàsicament s'ha treballat en dues línies: 
- Anàlisi i desenvolupament d~un projecte pilot-de cartografia ae-

ronàutica. En aquesta línia s''ha realitzat: 119 
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- L'anàlisi global d'un sector de producció de cartografia aero
nàutica: Estructures de dades, organització de fitxers, proces
sos bàsics, etc. 

- La implementació de processos interactius per a l'entrada de 
la informació corresponent a les estructures de base (bases uni
versals). 

- La definició i creació d'una llibreria de símbols i dels diferents 
tipus de textos associats al projecte. 

- La implementació de procés automàtic de generació de cartes 
aeronàutiques del tipus "AREA". 

- Suport tècnic en l'avaluació de diferents alternatives per a la tria 
d'un sistema gràfic. En aquest aspecte s'han realitzat, conjunta
ment amb l'equip tècnic d'Iberia, una sèrie de visites a diferents 
fabricants i proveïdors d'equips gràfics: 
- Visita a la companyia aèria KLM i a Intergraph. Visita del sis

tema de Cartografia Aeronàutica de KLM i presentació de 
productes a Intergraph. Amsterdam, gener 86. 

- Visita a Intergraph EUA. Presentació del software INS de 
Cartografia aeronàutica. Huntsville, EUA, febrer 86. Com a 
resultat d'aquesta visita, s'instal-là una versió de l'esmentat 
software a l'ICC per a avaluació conjunta amb els especialistes 
d'Iberia. 

- Visita a la central alemanya de la companyia de Serveis Sofe
masa, per a endegar converses sobre productes de Cartografia 
Aeronàutica. Colònia, abril 86. 

- Visita a Intergraph USA. Discussió de les proves de l'INS que 
es varen fer a l'ICC. Huntsville, EUA, febrer 86. 

- Visita a les empreses Syscan (sistemes gràfics) i Kongsberg 
(plòters). Presentació de productes. Londres, juny 86. 

- Visita a l'empresa Siemens. Presentació de productes gràfics i 
de Base de Dades. Munic, juny 86. 

- Visita a l'empresa Intergraph. Presentació de productes a la 
companyia Iberia. Amsterdam, octubre 86. 

- Visita a l'empresa Intergraph. Presentació i avaluació de les 
millores fetes per Intergraph al seu producte de cartografia ae
ronàutica INS. Madrid, novembre 86. 

- Visita a l'empresa Siemens. Definició d'especificacions per a 
una prova pilot de cartografia aeronàutica. Munic, novembre 
86. 

- Visita a l'empresa SRZ. Avaluació de sortides d'alta qualitat 
sobre plòter làser dins l'entorn Siemens. Berlín, desembre 86. 

- Visita a l'empresa Siemens. Presentació dels resultats de les 
proves i oferta de desenvolupament. Munic, desembre 86. 
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Com a resultat de tot aquest llarg procés d'avaluació i proves, !be
ria va signar un acord de compra d'equips Siemens, incloent l'apli
cació de Cartografia Aeronàutica que Siemens ha de desenvolupar 
seguint les especificacions d'Iberia. A requeriments d'Iberia, l'ICC 
acabarà, durant el 1987, la seva pròpia versió sobre equips gràfics 
Intergraph però sense utilitzar el prod~cte INS. 

d) Traçadors Automàtics (plòters) 
La principal activitat d'aquesta àrea és la realització diària dels di
ferents productes gràfics sobre les taules de dibuix en els aspectes 
de software i operació de taula. A més cal notar: 
- Revisions del disc de simbologia per al projecte de cartografia 

territorial escala 1 :25 000. 
- Realització d'un disc de simbologia per al projecte de cartografia 

aeronàutica d'Iberia. 
- Implementació de multiplotting en la taula Kongsberg. 

Assistència a Congressos 
- "Segundas jornadas técnicas para la automatización de la carto

grafía urbana". Palma de Mallorca. 12-14 març de 1986. 
- "Second international symposium on spatial data handling" . 

Seattle, EU A. 4-11 juliol 1986, dedicat al tema dels Sistemes 
d'Informació Geogràfics. 

- Reunió Eurographics'86. Lisboa, 24-30 d'agost 1986. Com a re
sultat d'aquest Congrés, l'ICC esdevingué membre institucional 
de l'esmentada Associació, que s'encarrega, entre d'altres tas
ques, de definir estàndards gràfics europeus. 

- Reunió d'usuaris Intergraph d'Espanya i Portugal. Madrid. 
8 octubre 1986. 

Cursos impartits 
Dins del Curs d'Estudis Territorials i Urbanístics organitzat per 
l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, es van impartir les 
sessions següents: 

- Informàtica gràfica. 
- Aplicacions de la informàtica a la cartografia (11 de juny de 

1986). 
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Aplicacions de gestió 
En aquesta àrea, les activitats han estat orientades a dues tasques 
principals: 

- Desenvolupament i manteniment d'aplicacions específiques 
orientades a donar suport en aspectes puntuals de l'adminis
tració de l'ICC: 
- Modificacions a l'aplicació de control de llibreries per a la 

botiga 
- Facturació 1986 (botiga) 
- Modificacions a la comptabilitat de proveïdors 
- Modificacions a la comptabilitat de caixa 
- Mecanització del registre d'entrades i sortides 
- Modificacions a l'aplicació de l'IRPF 
- Mecanització de l'inventari de béns mobles 
- Desenvolupament d'aplicació de gestió de. personal 
- Generació de llistats del G IP 

- Mecanització integrada de la gestió econòmica 
En aquest projecte s'ha analitzat la integració sota el gestor de 
base de dades IDMS de la gestió econòmica i administrativa de 
l'ICC. Les àrees sobre les que s'ha actuat són: 

- Comptabilitat (general, pressupostària i analítica) 
- Inventari permanent 
- Facturació 
- Gestió de compres 
- Gestió de tasques ·administratives 

Actualment s'ha desenvolupat i està en fase d'implementació 
l'àrea de comptabilitat. 

5.2.3. Teledetecció i Procés d'Imatge 
Les activitats de l'any 1986 han estat les següents: 
a) Dins l'àmbit de les sèries cartogràfiques fals color: 

- Enllestir la sèrie fals color a escala 1: 100 000 de Catalunya a par
tir de dades del satèl·lit TM. Aquesta sèrie està formada pels 27 
fulls del MTN a escala 1:100 000 que cobreixen Catalunya. So
bre les dades originals s'han aplicat processos de correcció geo
mètrica i radiomètrica per a maximitzar la informació de cada 
full i minimitzar les diferències entre fulls contigus. 

- Primeres proves de les imatges del satèl·lit SPOT, tant dels ca
nals multispectrals com pancromàtric d'alta resolució. 

b) Dins l'àmbit d'estudi del sòl: 
- Continuació de la col·laboració amb el Departament de Geo-
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morfologia de la Facultat de Geologia de la Universitat de Bar
celona per a l'estudi dels efectes de la inundació produïda per 
la riuada del riu Corb, el setembre de 1985, a partir d'imatges 
unitemporals TM del satèl·lit Landsat-5. Inici d'estudis de corre
lació entre imatges de radar i imatges TM amb finalitats geomor
fològiques. 

- Continuació del projecte per a la realització d'estadístiques agrà
ries de superfícies conreades a zones escollides de Lleida, utilit
zant imatges del satèl·lit SPOT. Aquest projecte pretén posar 
en marxa un sistema operatiu per a generar estadístiques de su
perfícies cobertes per cada conreu en zones grans utilitzant el 
mínim treball de camp possible. 

- Anàlisi de l'adequació de les imatges TM per a detectar els efec
tes de certs fenòmens meteorològics (gelades, pedregades) sobre 
l'agricultura. 

- Composició de la utilitat de les imatges TM per a dirigir els 
equips de terreny que realitzen l'actualització de l'Inventari 
d'Usos Agrícoles que fa el Servei d'Agricultura de la Direcció 
General de Producció i Indústries Agro-alimentàries. En con
cret, s'ha estudiat la demarcació de Tarragona i s'han detectat 
els canvis de l'inventari de cítrics i fruiters entre 1985 i 1986. 

- Col-laboració amb la Facultat de Biologia de la Universitat Au
tònoma de Barcelona, per a combinar dades de camp i resultats 
de classificació d'imatges TM amb l'objectiu de fer mapes de ve
getació natural. 
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e) Dins l'àmbit de Procés d'Imatges: 
- Programació de la construcció de vistes isomètriques d'una imat

ge, utilitzant el Model Digital del Terreny de la zona, que 
s'haurà de superposar a la imatge corregida geomètricament, i 
proporcionalment un punt i un angle de visualització. 

- Rectificació digital de fotogrames aeris mitjançant l'ús d'un Mo
del Numèric de Terreny per a construir ortofotomapes. a escales 
1:25 000 i 1:5 000, en col·laboració amb el Negociat de Suport 
Tècnic. 

- Tractament de les ortofotos digitals produïdes pel projecte Dini
ralt per a fer processos de correcció radiomètrica i geomètrica 
abans de la seva edició. Entre aquests processos podem citar: 
- Eliminació de la part de la imatge externa al full 
- Reducció de diferències radiomètriques interpatch . 
- Interpolació d'escacs per canvi d'escala 
- Generació de la cinta de sortida en format adient per a un plè-

ter làser 

Cursos impartits 
Curs de postgrau: "Introducció a la Percepció Remota", desenvo
lupat els mesos d'abril i maig a l'ICC, en col·laboració :lmb la Uni
versitat Politècnica de Catalunya. 

Publicacions 
"Detección por el satélite Landsat-4 de los efectos de la riada del 
8-11-1982 en el río Segre" R. Arbiol, J. Calvet, O. Vinyes. Acta 
Geológica Hispdnica, tom 19, número 4. 
"Estudi de la simulació SPOT sobre Catalunya" R. Arbiol, M.T. 
Muns, J. Romeu, O. Vinyes. Revista Catalana de Geografia, vo
lum 1, número 1. 
"Deux approximations pour l'étude de les marecages de l'Emporda 
(Espagne) sur une simulation SPOT" J. Hubschman, S. Esquerre, 
R. Arbiol, J. Romeu, O. Vinyes. Photointerpretation, número 84/ 
6, fasc. 1. 
"Identification des types d'utilisation du sol par traitement 
des données digitales d'une simulation SPOT (Empordà-Espagne)" 
R. Arbiol, J. Romeu, O. Vinyes. Photointerpretation, número 85/ 
2, fasc. 5. 
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Contribucions a conferències i congressos 
"Detecció i quantificació de les àrees cremades a Catalunya l'any 
1984 a partir de dades de satèl-lit" O. Vinyes. Presentat a la Socie
tat Catalana de Biologia, a Barcelona, el 27 de febrer de 1986. 
"Realisation de cartographie en fausse couleur a partir de données 
Landsat" R. Arbiol, ]. Romeu, O. Vi_nyes. Proceedings del con
grés "Eurocarto-V", celebrat a París el 23 d'abril de 1986. 
"Mapa falso color de Catalunya 1: 100 000 a partir de dato s TM" 
R. Arbiol, J. Romeu, O. Vinyes. Proceedings del congrés "Pri
mera Reunión Científica del GTT", celebrat a Barcelona el 1 O de 
desembre de 1986. 
"Detección de los incendios forestales en Catalunya a partir de 
imagenes digitales del sensor TM del satélite Landsat-5" R. Arbiol, 
J. Romeu, O. Vinyes. Proceedings del congrés "Primera Reunión 
Científica del GTT" celebrat a Barcelona el 1 O de desembre de 
1986. 

Assistència a Congressos 
IGARSS'86 a Zuric, setembre 1986, que és la reunió científica 
anual que cobreix completament tots els camps de les aplicacions 
de les imatges de satèl-lit, nous sensors, experiments d'abast inter
nacional, etc. Fruit del Congrés ha estat la proposta de projecte 
de recerca presentada conjuntament amb l'Institut de Ciències del 
Mar per a estudiar les aplicacions de la informació del Radar en 
l'estudi de la Mediterrània que subministrarà el satèl-lit europeu 
ERS-1. 

5.2.4. Suport Tècnic 
Les activitats del Negociat durant l'any 1986 han estat, sobretot, d'as
sentament de projectes. Des d'una perspectiva global es pot dir que 
no s'han encetat nous projectes sinó que la major part de l'esforç dels 
seus membres s'ha dirigit al manteniment del software ja existent -ja 
sigui de manteniment o de noves versions-, al suport de les activitats 
de l'Institut en general i a la implantació dels programes de càlcul en 
el marc de les cadenes de producció. També, des d'una perspectiva 
global, es pot dir que les tasques d'anàlisi i estudi s'han vist reduïdes 
a les estades que els membres del Negociat han tingut ocasió de fer 
en altres institucions i a l'assistència als Congressos. 
D'entre el conjunt de les realitzacions que es relacionaran a continua
ció destaquem que s'han escrit un nombre important d'informes in
terns i articles. En particular, per primera vegada i juntament amb el 
Negociat de Teledetecció i Procés d'Imatge, s'ha presentat un treball 
a un Congrés d'àmbit internacional (a celebrar l'any 1987). 125 



126 

Activitats i producció 

Realitzacions 
Com és habitual, agruparem les activitats en els tres àmbits fonamen
tals d'actuació del Negociat: els models digitals del terreny (MDT), 
la fotogrametria i la geodèsia. 
És especialment important l'inici dels treballs per a dur a terme una 
experiència pilot de densificació de 4art ordre. En aquesta prova pilot 
col·laboraran estretament els àmbits fotogramètrics i geodèsics del 
Negociat. Es compararan tres mètodes: el topogràfic, el fotogramètric 
i el GPS (Global Positioning System). 

a) Models Digitals del Terreny 
En el terreny del desenvolupament s'ha estudiat i programat un 
procediment de reducció de punts per a DTMs susceptibles de ser 
estructurats per perfils. L'objectiu és el d'eliminar els punts que 
contribueixen feblement a la representació del terreny. Una aplica
ció, encara pendent, és l'obtenció empírica d'espaiats per als dife
rents tipus de terrenys i escales . 
L'altre tema en què s'ha fet tasca de desenvolupament és la parti
cipació, juntament amb l'àrea de fotogrametria del mateix Negociat · 
i el Negociat de Teledetecció i Procés d'Imatge, en els experiments 
de rectificació digital d'imatges aèries. 
La resta de tasques han estat d'anàlisi i programació d'aplicacions 
i de manteniment. Són les següents: 
- Nova aplicació per a la lectura de les cintes Gestalt en què es 

contempla un tractament extensiu de les freqüents condicions 
d'error que es produeixen en aquest tipus de dades; 

- Aplicació per a la generació de perspectives isomètriques del ter
reny (dades Gestalt) per als fulls 1:5 000 del projecte ortofoto i 
que contempla la possibilitat de mosaics i fulls de la costa; 

- Aplicació per a la generació de perspectives isomètriques del ter.:. 
reny (MDTs compilats per perfils en restituïdors fotogramètrics) 
per a l'escala 1 :S 000; 

- Aplicació per al control de qualitat d'ortofotomapes analògics. 
Finalment, s'ha dedicat molt de temps a la col-laboració amb el 
projecte Diniralt on, a més de programar una part de la cadena de 
producció per a ortofotos -escales 1:5 000 i 1:25 000- s'han hagut 
de realitzar els controls de qualitat corresponents. 
Les tasques realitzades per a aquest projecte han estat: 
- Programació dels càlculs de l'orientació absoluta que relaciona 

el sistema de referència terreny (lligat a la projecció UTM) i el 
sistema de referència de la imatge ortofotogràfica digital via el 
MDT; 

- Estudis empírics per a determinar l'origen de la imatge respecte 
de l'origen del MDT; 
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- Generació de les corresponents perspectives isomètriques del ter
reny -per a les dues escales esmentades-; 

- Aplicació d'actualització automàtica de la base de dades de 
MDTs com a part de la cadena de producció Diniralt; 

- La realització de nombrosos tests de qualitat mètrica de les orto
fotos Diniralt. 

b) Fotogrametria 
Les tasques realitzades en el camp de la fotogrametria es poden 
agrupar en tres àmbits: la triangulació aèria, la rectificació digital 
d'imatges per a la producció d'ortofoto digital i tasques diverses 
de suport. 

Pel que fa a la triangulació aèria destaquem: 
- El final de la codificació del programa AFO (mètode dels feixos 

amb paràmetres addicionals d'autocalibració); 
- L'anàlisi i programació de la cadena de producció per l' AFO; 
- Juntament amb la Secció de Sistemes d'Informació, l'anàlisi i 

programació de l'aplicació AXF per a la representació gràfica 
dels resultats de les triangulacions aèries; 

- La generació de publicacions i documents referents als punts an
teriors; 

- La realització de tests del programa AFO amb els blocs de test 
internacionals de Sudbury, Rheidt, Jamijarvi i Kapunda; 

- La triangulació d'alguns blocs de l'ICC, en particular del bloc 
del full del MTN 446 E 1:50 000, per a aplicar els resultats a la 
rectificació digital; 

- La definició dels paràmetres de vol, estructura del bloc i dis tri
bució dels punts de control de la part fotogramètrica de la prova 
pilot de densificació de 4rt ordre. 

La participació en els experiments de rectificació digital ha consistit 
en el càlcul de certs paràmetres fotogramètrics pels fotogrames, el 
disseny i realització d'una part dels tests. 
En l'aspecte de suport s'ha hagut d'atendre les peticions rutinàries. 
Es varen dissenyar els tests d'acceptació del restituïdor analític 
QASCO SD-4 que només es processaren parcialment perquè les 
dades proporcionades no ho permitiren. S'està completant la pro
gramació d'un paquet de rutines per a efectuar orientacions inter
nes. 
En el terreny de la formació s'ha de fer referència als estudis rea
litzats a l'ETH (Eidgenossische Technische Hochschule, Institut Fe-
deral de Tecnologia). Els_ temes que s'han tractat són l'anàlisi de 127 
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xarxes (models estadístics lineals), sobre la problemàtica dels parà
metres d'autocalibració i sobre els resultats d'alguns tests interna
cionals. 

e) Geodèsia 
A l'àrea de geodèsia les activitats s'han centrat en la formació, man
teniment d'aplicacions, el suport a la resta de l'Institut i els treballs 
per a la prova pilot de densificació de 4rt ordre. 
Les tasques de formació han voltat entorn de dues estades a l'IGN 
i de l'assistència als encontres d' Austin i Munic. Els temes han es
tat: aspectes pràctics de la densificació de 4rt ordre, les aplicacions 
geodèsiques del GPS i l'ajust combinat de dades fotogramètriques 
i geodèsiques. 

Les tasques de manteniment més importants són: 
- La reestructuració del programa TRA VlO en mòduls indepen

dents; 
- La reorganització, unificació, ampliació i documentació de la lli

hreria de rutines GEOLIB al VAX i a l'IBM; · 
- La nova versió de l'aplicació TALL que ha suposat esmenes i 

extensions notables; 
- La generació d'alguns programes de consulta de dades magnèti

ques per requeriments específics i de programes per a l'entrada 
automàtica d'aquestes dades a fotocomponedora; 

- Definició dels talls per als fulls a escales menors d'l :50 000. 

Les tasques de suport han anat des de gestions davant de l'IGN 
fins al propi suport a l'ICC. A més, es realitzà la compensació de 
la xarxa de densificació de l' Ajuntam~nt de Sabadell i es continuà 
treballant en la xarxa de la CMB. 
Els treballs en la prova pilot de densificació han consistit en l'elec
ció de la zona, el disseny de gabinet de la xarxa, una primera revi
sió sobre el terreny del disseny i diferents simulacions. 

Treballs i publicacions 
La llista que segueix constitueix la part més representativa del con
junt de documents elaborats: 
- Informe núm 4. Algorisme de reducció de punts per a models 

digitals del terreny (MDT). Document intern. 
- Test planimètric de l'ortofoto digital. Document intern. 
- Generació dels talls geodèsics de Catalunya per a cartografia a 
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escales 1:50 000 i majors. Autors: M. Macau i I. Colamina. Apa
reixerà en un proper número de la Revista Catalana de Geogra
fia. 

- Aspectes algorísmics en la confecció automàtica de mapes de 
corbes de nivell a l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Autors: J. 
Torres i I. Colamina. Apareixerà en un proper número de la 
Revista Catalana de Geografia. 

- Informe núm 5. Informe de l'assistència al "Fourth Geodetic 
Symposium on Satellite Positioning". Document intern. 

- Experiences with Gestalt DTM for digital orthophoto generation. 
Autors: R. Arbiol, I. Colamina i J. Torres. Apareixerà a les ac
tes del proper "ASP-ACSM Spring Convention" que se cele
brarà a Baltimore (Maryland, EUA) del 29 de març al 2 d'abril 
de 1987. 

- Specifications for AFO files. Document intern. 

Estades a altres institucions 
S'han efectuat estades de formació i definició de projectes a l' Ins
tituta Geogrdfico Nacional a Madrid i a l'Institut für Geodasie und 
Photogrammetrie de l'ETH a Zuric. 

L'estada a l'IGN fou coberta en dues etapes (de 1'1 al 30 de juny 
i del13 d'octubre al30 de novembre de 1986). D'entre els diferents 
temes tractats destaquem les simulacions de densificació de la xarxa 
de 4rt ordre en què es van estudiar la precisió i la fiabilitat de dis
senys alternatius de la xarxa en una mateixa àrea. Aquests treballs 
són part del projecte de prova pilot esmentat abans. 

L'estada a l'IGF s'extengué del 7 de gener al 9 de febrer de 1986. 
Es tractaren aspectes avançats del mètode de feixos amb paràmetres 
addicionals d'autocalibració: precisió, fiabilitat, significància i de
terminabilitat dels paràmetres addicionals. També s'afegiren algu
nes opcions al programa AFO i s'efectuaren tests del seu funciona
ment. 

Assistència a congressos 
Com a part important de les tasques de formació dels membres 
del Negociat s'ha assistit a tres congressos: 
"Fourth International Geodetic Symposium on Satellite Positio
ning", celebrat del 28 d'abril al 2 de maig de 1986 ~ Austin,- Texas, 
EUA. 
"From Analytical to Digital: symposium of the Comission III 129 
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(Mathematical Analysis of Data) of the ISPRS", celebrat del 19 al 
22 d'agost a Rovaniemi, Finlàndia. 
"Combined Adjustment of Heterogeneous Geodetic and Photo
grammetric Data", celebrat del 22 al 24 de setembre de 1986 a Mu
nic, RFA. 
L'assistència al primer congrés ha estat un element més per a entrar 
en contactes amb el GPS. L'assistència als altres dos ha servit per 
a mantenir al dia coneixements i tècniques en les quals el Negociat 
ja treballa. 

Altres activitats 
Una de les responsabilitats del Negociat de Suport Tècnic és la de 
mantenir actualitzats els coneixements dels àmbits que li són pro
pis. Amb aquesta intenció i amb la de divulgar aquests coneixe
ments a la resta de l'Institut i a altres persones i organismes relacio
nats amb la cartografia s'organitzà un cicle de conferències a càrrec 
del professor A. Grün, catedràtic de fotogrametria de l'Institut für 
Geodiisie und Photogrammetrie de l'ETH (Zuric). El cicle constà 
de les dues conferències següents: 

- Photogrammetric high accuracy paint positioning for network 
densification and cadastral surveying 

- From the analytical plotter to the photogrammetric station
progress and prospects in photogrammetric data processing . ' 

Aquestes conferències se celebraren els dies 23 al 25 de setembre 
de 1986. L'assistència fou d'unes 30 i 25 persones respectivament. 
Aprofitant l'estada del professor, s'organitzaren unes sessions de 
treball-discussió a les que assistiren membres d'altres departaments 
de l'Institut. 

5.2.5. Projectes especials 
El sistema MOSS 
Al llarg del primer trimestre de 1986 va tenir lloc l'avaluació del sis
tema de disseny assistit d'enginyeria civil MOSS, instal·lat a final de 
1985 a l'ordinador 4381/2 IBM del DPTOP. 
Per a dur a terme l'avaluació es va realitzar un "Avantprojecte de la 
Variant de Navàs a la Carretera Comarcal1411" intentant utilitzar la 
majoria de les opcions de què disposa, el sistema de disseny, i al ma
teix temps comprovant l'adeqüació de la restitució tridimensional feta 
a l'àrea de Fotogrametria Vial de l'ICC. Els resultats obtinguts foren 

130 clarament positius confirmant les espectatives del sistema, i van motí-
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var com a decisió final d'adquisició del sistema per part del Departa
ment. 
De cara a iniciar l'explotació del sistema es van fer modificacions en 
la instal-lació per a convertir-lo en multiusuari. L'explotació s'ha co
mençat a fer dins de la Direcció Genera} de Carreteres, donat que el 
sistema MOSS té com aplicació majoritaria el disseny de traçats. Al 
llarg de l'any s'han donat d'alta 3 usuaris nous amb llibreries i àrees 
de treball independents començant una sèrie de cursets per als nous 
usuaris de cara a un millor aprofitament del sistema. És previst per a 
principi de gener de 1987 la instal·lació a la Direcció General de Car
reteres d'una estació completa de treball 3270 PC/GX amb impressora 
i plòter Calcomp 1043 HS amb la que s'iniciarà de forma plena de 
producció de projectes. 
Paral·lelament a aquests treballs s'ha endegat la programació d'aplica
cians informàtiques específiques per tal d'adaptar a les especificacions 
de la DGC i automatitzar al màxim possible la sortida de llistats i 
plànols definitius de projecte. En aquesta línia s'ha acabat l'aplicació 
Llistat que genera un estat d'alineacions segons els formats normals 
de la DGC. També està en funcionament l'aplicació Planta que genera 
les plantes generals del projecte amb la topografia modificada i el nou 
traçat implementat. Finalment, pràcticament s'ha enllestit l'aplicació 
Perfil que genera els perfils longitudinals amb els diagrames de curva
tura i peralts . És previst per a 1987 completar aquestes aplicacions, 
així com generar-ne de noves a mida que es vagin explicitant les neces
sitats . 
Finalment, cal destacar com a treball realitzat amb el sistema MOSS 
una sèrie de fotomuntatges de l'avantprojecte d'accessos al Túnel de 
Vallvidrera, adaptant les vistes del model introduït dins del sistema 
als paràmetres de les vistes oblíqües obtingudes amb l'avió de l'ICC. 

Comunicacions a congressos 
"Tridimensional digital Cartography as a Data Base for a Civil Engi
neering Assisted Design. VI European Seminar on Computer Assisted 
Cartography and Land Use Policy", Barcelona, novembre de 1986. 

5.2.6. Visites tècniques i congressos 
Com a part de les activitats d'informació general del Servei, s'han fet 
les visites tècniques a Fires i Congressos: 
- Convenció i Fira de la Societat Americana de Fotogrametria i Tele

detecció 1986, Washington, març de 1986, on anyalment es presen-
ten els avenços tecnològics de l'any . Després del Congrés de la So- 131 
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cietat Internacional de Fotogrametria i Teledetecció (cada quatre 
anys), és la Fira Tecnològica més important d'equips cartogràfics. 

- Fira d'Arts Gràfiques DRUPA-96, Düsseldorf, maig de 1986. Cada 
quatre anys es presenten els avenços tècnics i els productes més 
nous del mercat dels sistemes de Fotomecànica, Fotocomposició i 
Arts Gràfiques. 

- Intergraph Holanda. Presentació de nous productes, especialment 
les seves estacions autònomes de treball. Amsterdam, juny de 1986. 

5.3. Del Servei de Producció Cartogràfica 
El 1986 ha estat un any decissiu per al Servei de Producció Cartogràfica. 
En efecte, les seves àrees de treball estructurades l'any 1985, a més de 
consolidar l'estructura per tal d'agilitzar els processos de treball, han 
assolit unes sorprenents cotes de producció, no solament per a una em
presa pública com la nostra, sinó tot comparant-les amb les de la pro
ducció mitjana de l'empresa privada. 
El funcionament del Servei, doncs, s'ha basat en aquestes àrees: Aero
triangulació (Fotogrametria analítica), Anàlisi geocartogràfica, Anàlisi 
geotoponímica, Edició digital, Estudis i publicacions, Fotocomposició, 
Fotogrametria analògica (territorial), Fotogrametria analògica (urbana), 
Fotogrametria analògica (vial), Fotogrametria terrestre (Fotogrametria 
analítica), Impressió, Laboratori, Ortofoto, Registre cartogràfic i Topo
nímia. 
Així, en aerotriangulació s'han produït 1 892 models estereoscòpics 
d'escales diverses, amb un augment de prop d'un 86 % sobre la produc
ció de l'any anterior, i que corresponen a gairebé totes les feines de res
titució realitzades a l'Institut, car aquest modern mètode de triangulació 
s'ha introduït per a totes les escales treballades, amb el consegüent es
talvi de temps i diners que el seu ús representa. 
Tres de les àrees abans citades, Anàlisi geocartogràfica, Anàlisi geotopo
nímica i Toponímia, han estabilitzat, a partir de la imatge fornida per 
l'àrea d'ortofoto, la producció de l'ortofotomapa de Catalunya a escala 
1:5 000 (que havia estat iniciada l'any 1983), amb una producció sostin
guda de 96 ortofotos mensuals, xifra que correspon a la cobertura d'un 
mapa 1:50 000. És a dir que, des del mes de maig de 1986, descomptant 
el mes d'agost, cada mes apareixen a la nostra botiga els 96 ortofotos 
de torn. A més, i pel que fa a toponímia, cal dir que ha continuat com
plint amb les previsions programades de correcció dels fulls del Mapa 
Topogrdfico Nacional (MTN) a escala 1:25 000 que edita l'Instituta Geo-

132 grdfico Nacional (IGN). 
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Una altra fita important d'aquesta àrea ha estat l'estudi, i finalment el 
disseny, d'una àrea model per a estudis geo cartogràfics que dóna a Ca
talunya una autèntica àrea bàsica (que representa, aproximadament, el 
2 % del territori català) que conté una petita mostra de les possibilitats 
de representació del territori. Així, trobem en ella des de les parts baixes 
que toquen al mar, fins a l'alta muntanya; des de zones pràcticament 
deshabitades fins a alguna de les ciutats més grans de Catalunya. És 
l'àrea on, a partir d'ara, es faran totes les proves i mesures de les diverses 
tècniques que integren la cartografia. 
Són moltes les tasques que ha desenvolupat l'àrea d'estudis i publica
cions; llur detall, però, el trobareu més endavant. 
Quant a l'Edició Digital ha continuat demostrant, sense alts ni baixos, 
que és el partenaire ideal de l'àrea de restitució fotogramètrica, i ha do
nat l'abast a tot l'esforç d'edició que fotogrametria li demanava. 
Pel que fa a fotocomposició, continua sorprenent que amb un equip de 
sobretaula, i gràcies a la interconnexió a l'ordinador gràfic V AX 11/780, 
amb un sol fotocomponedor, es dóna l'abast per a tota la producció 
tipogràfica de l'ICC, que és important i, a més, es realitzen encàrrecs 
d'altres departaments de la Generalitat, alguns d'ells de gran complexi
tat. 
Quant a la fotogrametria analògica, en les tres àrees de territorial, ur
bana i vial, el 1986 ha estat un any que marca una fita molt important 
ja que: a) s'han començat uns cursets d'iniciació a la fotogrametria, im
partits pels propis professionals dedicats a les tasques productives; b) 
s'ha posat en marxa la restitució de cartografia 3-D mitjançant un mè
tode no habitual de restitució, la qual cosa, en principi, baixava el ren
diment dels operadors, i e) s'ha incrementat la producció respecte de 
l'any anterior en un 35 % (percentatge que caldrà augmentar fins a un 
65 % si comptabilitzem la incidència dels dos punts anteriors). 
Una altra fita important, aquesta en l'àrea de la fotogrametria analítica, 
és la posada en marxa de la fotogrametria terrestre que inicia, d'aquesta 
manera, l'obtenció de la imatge mètrica de la gran riquesa monumental 
de Catalunya. 
La d'impressió és una altra àrea la producció de la qual ha augmentat 
considerablement, més si tenim en compte la publicació de 96 ortofotos 
mensuals i el gran volum de proves d'imatges de teledetecció impreses, 
ultra la important quantitat d'altres publicacions. 
Pel que fa al laboratori fotogràfic, que sempre ha estat una de les àrees 
bàsiques de producció de l'Institut, també ha incrementat considerable
ment la seva durant l'any 1986, per bé que selectivament. En efecte, de 
les diverses àrees a les quals dóna servei, algunes, com la de distribució 
i vendes, mantenen gairebé equilibrada la seva demanda, d'altres com 
la de restitució analògica han minvat en la demanda, fonamentalment 133 
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per la gran producció que hom li havia lliurat anteriorment, i d'altres 
com les de restitució analítica, ortorestitució, publicacions cartogràfi
ques i oficina de vols han incrementat la seva d'una manera espectacular 
(les tres primeres com a conseqüència, fonamentalment, del projecte or
tofotomapa 1:5 000 de Catalunya). 
El resultat, doncs, d'aquesta varietat de comportaments pel que fa a la 
demanda de productes del laboratori fotogràfic, ha estat un increment 
global superior al 25 % respecte de la producció de l'exercici de 1985. 
La d' ortofoto ha estat una altra de les àrees destacades durant el 1986, 
car s'ha pogut no tan sols estabilitzar la seva producció, de manera que 
s'acompleixin els terminis pre-fixats, sinó també posar en marxa d'una 
manera definitiva el sistema Diniralt que forneix directament una cinta 
magnètica amb la imatge digital, de la que s'obté un fotolit tramat a 
l'escala final de sortida. 
Pel que fa al Registre cartogràfic s'ha dut a terme una tasca autèntica
ment maratoniana en realitzar, entre d'altres, l'inventari cartogràfic de 
Catalunya, comarca per comarca, com a format de publicació de la in
formació, però realitzant una recerca d'ajuntament per ajuntament, mu
nicipi per municipi, que al llarg del1987 es convertirà en 40 publicacions 
que donaran, per primera vegada, una exhaustiva informació de la car
tografia existent de Catalunya. 
Així doncs, tot i que es continuaran cercant unes cotes de producció i 
de qualitat d'aquesta producció més elevades per al nostre Institut, 
creiem que podem parlar ja d'una majoria d'edat del conjunt de la tasca 
del Servei. Les dades puntuals que apareixen a continuació ho demos
tren. 

5. 3 .1. Publicacions Cartogràfiques 
L'any 1986, el Negociat de Publicacions Cartogràfiques ha continuat 
desenvolupant, i ha ampliat, les àrees de treball definides durant l'any 
1985. S'estructuren en els grups següents: 

-Toponímia 
- Anàlisi Geocartogràfica 
- Registre Cartogràfic 
- Anàlisi Geotoponímica 
- Estudis i Publicacions 

Toponímia 
Seguint la tendència ja iniciada anteriorment, en toponímia s'ha aug
mentat el treball de correcció i fixació de toponímia per sobre de les 

134 tasques de correcció de textos . 
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a) Correcció, traducció i revisió de textos. S'ha treballat en textos, 
proves d'impremta i relacions de topònims de diverses unitats de 
l'ICC i procedents d'altres departaments de la Generalitat de Ca
talunya: 
- Textos, mapes i gràfics de la Revista Catalana de Geografia; 
- Altres publicacions de l'ICC: 

- Característiques climatològiques de la precipitació en la franja 
costera mediterrània de la Península Ibèrica; 

- Toponímia del terme municipal de Vilablareix. 

b) Preparació, creació i correcció de bases toponímiques. 
En aquest apartat cal distingir entre el treball relacionat amb el 
MTN a escala 1:25 000 i les imatges de satèl-lit a escala 1:100 000. 

- El MTN E 1:25 000. 
En aquest projecte s'han realitzat les següents tasques: 
Revisió de proves dels fulls següents: 

365 - I Arbúcies · 
365 - III Sant Celoni 
522 - I Tortosa 
522 - li l'Ampolla 
522 - III Amposta 

Revisió sobre mapa publicat dels fulls següents: 
333 - I Anglès 
334 - I Girona 
334 - li la Bisbal d'Empordà 
334 - III Cassà de la Selva 
334 - IV Palamós 
394 - I Canet de Mar 
394 - li Calella 
394 - III Arenys de Mar 
446 - li Vila-rodona 

Confecció dels fulls següents segons conveni del 1984: 
358 - I Binaced 
358 - li el Torricó 
358 - III Bellver 
358 - IV Almacelles 
148 - li Bossòst 
148 - IV Vielha 135 
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Altres tasques: 
- Confecció d'un mapa guia que reflecteix el procés del MTN 

1:25 000; 
- Actualització del mapa d'estats mural; 
- Preparació del material per al treball de camp a escala 1:25 000 

del següents fulls de la franja de ponent: 358 - Almacelles, 
180 - Benasc, 213 - el Pont de Suert, 251 - Areny; 

- Redacció del document de seguiment del MTN 25 núm 6 
(IX-86); 

- Tramesa a l'Instituta Geogr:ifico Nacional dels 4 fulls del 358 
- Almacelles (VII-86). 

- Les imatges de satèl·lit a escala 1:100 000. 
S'ha revisat la toponímia corresponent a 24 fulls del Mapa de Ca
talunya d'imatge satèl-lit 1:100 000. 

e) Recull de camp de toponímia. 
S'ha treballat, principalment, a dos nivells: 
- El MTN 1 :25 000. S'ha realitzat el treball de camp dels fulls 180 

Benasc, 213 el Pont de Suert, 251 Areny i 358 Almacelles. 
- L'Ortofotomapa de Catalunya E 1:5 000. S'ha format un equip 

de treball de camp i de revisió. 
- S'ha realitzat el recull de camp dels fulls MTN E 1:50 000 se

güents: 

Fulls Ortos 1:5 000 

213 el Pont de Suert 32 
251 Areny 29 
259 Roses 29 
289 Benavarri 44 
327 Os de Balaguer 72 
334 Girona 96 
360 Bellvís 96 
388 Lleida 96 
496 Horta de Sant Joan 69 
521 Beseit 78 

Total 641 
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- S'ha realitzat el recull de camp i la revisió toponímica dels fulls 
MTN E 1:50 000 següents: 

Fulls 

118 bis Canejan 
148 Bossòst 
254 Gósol 
255 la Pobla de Lillet 
297 l'Estartit 
335 Palafrugell 
389 Tàrrega 

Total 

Ortos 1:5 000 

9 
47 
96 
96 
14 
22 
96 

380 

- S'ha realitzat el recull de camp, la revisió toponímica i s'han 
informatitzat les dades dels fulls MTN E 1:50 000 següents: 

180 Benasc 
221 Portbou 
358 Almacelles 
359 Balaguer 
497 el Perelló 
498 l'Hospitalet de l'Infant 
522 Tortosa 
523 Buda 
546 Ulldecona 
547 Alcanar 

Total 

Ortos 1:5 000 

30 
12 
26 
96 
95 
16 
92 
10 
31 
53 

461 

A més, s'han realitzat tasques de revisió de toponímia recollida 
anteriorment (96 ortos del full 419 Vilafranca del Penedès i 14 
ortos del full 390 Cervera) i dels 36 ortos del bloc 148 recollits 
en llengua aranesa. 

- To tal ortos recull de camp 1 482 
- Revisió de toponímia 841 
- Informatitzats 461 137 
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O Recull de camp 

Recull de camp i revisió 

• Recull de camp, revisió i informatització 

Escala 1 :2 150 000 

20 20 _JO 60km 

d) Altres. 
A part d'aquests treballs, realitzats amb continuïtat al llarg de tot 
l'any, s'han portat a terme altres treballs concrets: 

Preparació del material a escala 1:5 000 per a realitzar el treball 
de camp de toponímia. A final de 1986 s'havia preparat el mate
rial de pràcticament tot Catalunya a aquesta escala. 

- Incorporació de toponímia sobre bases cartogràfiques diverses, 
per a diferents projectes: 

31 plànols a escala 1:2 000 del Consorci concessionari d'ai
gües per als Ajuntaments i Indústries de Tarragona 
(CCAAIT). 
15 plànols a escala 1:2 000 de la vall de Núria. 
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- 4 mapes a escala 1:10 000 d'Urbanisme, de l'entorn del Parc 
l Na tu ral del Montseny. 

- Revisió de toponímia de material cartogràfic divers: 
- Mapa de la Conca Mediterrània, de l'Institut Català per al 

Desenvolupament del Transport: 
- 19 plànols del casc urbà de Santa Coloma de Queralt (i el 

text) 
- Mapa de Catalunya d'estacions pluviomètriques 
- Mapa provincial de Lleida, escala 1:200 000 
- Plànol de la part antiga de Lleida, carrers i places (Departa-

ment de Comerç i. Turisme) 
- Elaboració d'informes: 

- Informe sobre el treball de toponímia del terme de Vilabla-
reix, de Pilar Gispert-Saüch (publicat aquest any 1986). 

Anàlisi Geocartogràfica 
S'ha continuat amb la creació d'arxius del Banc de Dades i, paral·le
lament, s'han revisat els arxius ja creats. Els treballs re~litzats es poden 
agrupar en dos apartats: 
a) Formació d'arxius informatitzats, seguint la mateixa línia de recull 

d'informació principalment amb base municipal i alguns de base 
territorial diferent. 

CAP.COD: Codis provincials, comarcals i municipals 
de Catalunya. 

DIVISIO.ADM: Províncies, vegueries-regions, comarques 
i municipis de Catalunya. 

CATALUNYA.COO: Coordenades UTM i geogràfiques 
centroides de les capitals municipals 
de Catalunya. . 

ENTIT. COO: Coordenades UTM i geogràfiques dels 
municipis i de les entitats de població 
de Catalunya. Aquest arxiu s'havia iniciat 
durant l'any 1985; el1986 s'ha completat. 

GIRONA.COO: Coordenades UTM i geogràfiques 
centroides dels municipis de la província 
de Girona. 

LLEIDA.COO: Coordenades UTM i geogràfiques 
centroides dels municipis de la província 
de Lleida. 

TARRAGONA.COO: Coordenades UTM i geogràfiques 
centroides dels municipis de la província 
de Tarragona. 139 
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MUNIOA.LIS: 

MUNIOB .LIS: 

MUNI7.JUD: 

MUNI8.TOP: 

MUNI9.DIS: 

MUNI11.ENT: 

MUNI1500.POB: 

Llistat dels municipis de Catalunya per 
ordre alfabètic. 
Llistat dels municipis de Catalunya per 
ordre alfabètic amb el codi 
comarca-mumc1p1. 
Llistat dels municipis de Catalunya 
indicant el partit judicial al qual 
pertanyen. 
Llistat dels municipis de Catalunya 
indicant les dades següents: altitud de la 
capital municipal (metres) i superfície 
municipal (quilòmetres quadrats). 
Llistat dels municipis de Catalunya 
indicant la distància de les capitals 
municipals a la capital de província 
corresponent (quilòmetres). 
Nombre d'entitats per municipi, 
l'any 1981. 
Llistat dels municipis de Catalunya amb 
més de 1500 habitants de dret el 1981. 

b) Mapa Hidrogràfic de Catalunya. 
S'ha iniciat el treball de recull d'informació hidrogràfica per a la 
formació d'arxius informatitzats de cara a la realització del Mapa 
Hidrogràfic de Catalunya. Les tasques desenvolupades es dividei
xen en dues fases: 
- Disseny de les fitxes que s'utilitzen. 
- Buidat de la informació hidrogràfica corresponent als fulls MTN 

a escala 1:50 000 següents: 
118 bis Canejan 
148 Bossòst 
149 Isil 
150 Noarre 
180 Benasc 
181 Esterri d'Àneu 
182 Tírvia 
213 el Pont de Suert 
214 Sort 
215 la Seu d'Urgell 
216 Bellver de Cerdanya 
217 Puigcerdà 
218 Molló 



219 Maçanet de Cabrenys 
220 Agullana 
221 Portbou 
251 Areny 
252 Tremp 
253 Organyà 
254 Gósol 
255 la Pobla de Lillet 
256 Ripoll 
257 Olot 
258 Figueres 

Inventari Cartogràfic de Catalunya 
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En el transcurs de l'any 1986, la realització de l'Inventari Cartogràfic 
de Catalunya s'ha centrat essencialment en la recerca de dades, la qual 
s'ha dut a terme d'una manera més intensiva i extensiva que l'any 
1985 . Durant el darrer trimestre de l'any s'han preparat també, i per 
a llur publicació, l'inventari cartogràfic corresponent a tres comar
ques. 

a) Recerca de dades: 
La recerca de dades s'ha realitzat per mitjà de la consulta directa 
de la documentació existent a una sèrie d'entitats i organismes, on 
s'hi pot trobar la major part de la cartografia d'àmbit urbà, muni
cipal i comarcal. Aquestes entitats i organismes són: els ajunta
ments, les delegacions de la Direcció General d'Urbanisme de la 
Generalitat de Catalunya (planejament urbanístic aprovat), els 
Centres de Gestió i Cooperació Tributària de les delegacions pro
vincials del Ministeri d'Economia i Hisenda (cartografia cadastral) 
i les entitats excursionistes. 
Durant els primers dos mesos de l'any es formà i preparà l'equip 
de treball que havia de dur a terme la recerca de dades. Aquest 
equip era format, inicialment, per quatre persones: dues per a la 
recerca de dades als 940 ajuntaments de Catalunya, una per a les 
4 delegacions de la Direcció General d'Urbanisme i una per als 4 
Centres de Gestió i Cooperació Tributària de les delegacions pro
vincials del Ministeri d'Economia i Hisenda, i una darrera per a 
les entitats excursionistes. Aquest grup inicial ha sofert variacions: 
es donà de baixa el darrer membre esmentat, la tasca del qual ha 
estat parcialment absorbida pels altres tres; durant els darrers dos 
mesos de l'any, s'incorporaren temporalment, dues persones més. 
Durant l'any 1986 s'han visitat les entitats i organismes següents: 
- 668 ajuntaments de les comarques de l'Alt Empordà, l'Alt Pene- 141 



Activitats i producció 

dès, l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, la Baixa Cerdanya, el Baix 
Ebre, el Baix Empordà, el Baix Llobregat, el Baix Penedès, el 
Barcelonès, el Berguedà, la Conca de Barberà, les Garrigues, la 
Garrotxa, el Gironès, el Maresme, el Montsià, l'Osona, el Pa
llars Jussà, el Pallars Sobirà, el Priorat, el Ripollès, la Segarra, 
el Segrià, el Solsonès, la Vall d'Aran i el Vallès Oriental. 
3 Delegacions de la Direcció General d'Urbanisme (Generalitat 
de Catalunya) -Barcelona, Lleida i Girona. 
4 Centres de Gestió i Cooperació Tributària de les quatre Dele
gacions Provincials a Catalunya del Ministeri d'Economia i Hi
senda. 

Mapa d'estats de l'Inventari Cartogràfic de Catalunya 31-12-1986 

D Recull fent-se 

D Recull fent-se i dades entrant-se 

Recull fet i dades entrant-se 

Dades en tractament 

Escala 1 :2 150 ooo 

20 20 •• 60km 
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- 70 entitats excursionistes de les comarques de l'Alt Empordà, 
l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Camp, el Baix Empordà, el Baix 
Llobregat, el Barcelonès, la Garrotxa, el Gironès, l'Osona, la 
Segarra, el Segrià i la Selva. 

Durant el 1986 també s'ha iniciat la visita als: 
- 133 ajuntaments de les comarques del Baix Camp, la Noguera, 

la Selva, el Tarragonès i el Vallès Occidental, i 
- La Delegació a Tarragona de la Direcció General d'Urbanisme 

de la Generalitat de Catalunya. 

b) Preparació de publicacions: 
La publicació de l'Inventari Cartogràfic de Catalunya s'ha fraccio
nat en 40 volums: 1 d'introducció general, 38 volums comarcals i 
un darrer volum amb l'inventari de la cartografia d'àmbit supraco
marcal. 
Els volums comarcals consten d'una primera part de notes meto
dològiques (fonts de recerca, selecció de la documentació, descrip
ció dels documents i presentació de l'inventari), gairebé invariable 
de volum a volum, i una segona part corresponent a les dades es
pecífiques de la comarca (mapes resum, taules de superfícies· carto
grafiades, índex toponímic, índex de fitxes per àrees geogràfiques 
i fitxer de la documentació inventariada). 
Durant els darrer trimestre de l'any, i paral-lelament a la recerca 
de dades, s'ha tractat la informació recollida i referent a tres co
marques, per a iniciar la publicació dels respectius volums: la Baixa~ 
Cerdanya, l'Osona i el Ripollès . 

Anàlisi Geotoponímica 
S'ha treballat en la realització dels processos següents: sèrie Ortofoto
mapa de Catalunya 1:5 000 i sèrie Imatge Satèl·lit de Catalunya 
1:100 000. Per altra part s'ha realitzat el disseny de caràtules de docu
ments cartogràfics diversos . 

a) Ortofotomapa 1:5 000 de Catalunya 
En la realització d'aquest projecte es poden diferenciar dos perío
des de treball: un primer comprès des del mes de gener fins al mes 
de març, i un segon des del mes d'abril fins al mes de desembre. 
Primer període (gener, febrer i març): Durant aquests 3 mesos 
s'han acabat els fulls MTN 390 i 419, iniciats l'any 1985, un total 
de 187 ortofotos, dels quals 91 corresponen al full 390 i 96 al full 
419 . Per altra part, s'han fixat les bases del treball: estructuració 143 
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del projecte i formació dels diferents eqmps, per a poder dur a 
terme el projecte en el temps previst (cinc anys). 
Segon període (d'abril a desembre): S'ha agilitzat ' i consolidat la 
dinàmica de treball en els darrers processos que intervenen en la 
realització de l'ortofotornapa: anàlisi geotoponírnica,. muntatge i 
impremta, així corn la utilització del programa informàtic d'arxiu 
de toponímia. Aquest nou ritme de treball ha permès generar una 
producció de 96 ortos mensuals. El mètode de treball utilitzat se
gueix, però, les pautes qualitatives iniciades l'any 1985. 

447·5-• 

L'ARBOÇ 
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Les diferents fases de l'ortofoto: anàlisi geotoponímica, muntatge 
i impremta, treballen durant un mes amb 96 ortofotomapes, al pas 
del qual aquests passen a la fase següent; així doncs, entre la pri
mera fase, anàlisi geotoponímica, i la darrera, publicació, passen 
tres mesos; cal exceptuar, però, aquells fulls que presenten proble
mes de fotografia, de mosaic, etc . 

• 

Mapa d'estats de I'Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000 31-12-1986 

D Fase de treball (anàlisi geotoponimica i muntatge) 

D Publicat 

Escala 1 :2 150 000 

20 20 



146 

Activitats i producció 

Fulls ortofotomapa publicats: 

Núm 
fullMTN 

390 
419 
418 
447 
473 
417 
446 
522 
546 
547 

Total 

Títol 
del full (MTN) 

Cervera 
Vilafranca del Penedès 
Montblanc 
Vilanova i la Geltrú 
Tarragona 
l'Espluga de Francolí 
Valls 
Tortosa 
Ulldecona 
Alcanar 

Núm total Núm 
ortofoto- ortofotomapes 

mapes publicats 

96 96 
96 96 
96 96 
84 83 
36 36 
96 96 
96 96 
91 78 
32 24 
51 16 

774 717 

Tant el número total d'ortofotomapes de la sèrie com els percentatges obtinguts 
són xifres aproximades. 

Total aproximat d'ortofotomapes de la sèrie 6 385 
Percentatge de fulls ortofotomapa treballats sobre el total 
de la sèrie 12,12 % 
Percentatge de fulls ortofotomapa publicats sobre el total 
de la sèrie 1 i ,22 % 
La diferència entre els ortofotomapes existents i els publicats és de
guda a la necessitat de mosaic fotogràfic. 
Fulls ortofotomapa que s'estan treballant 
S'està treballant alhora amb ortos aïllats dels fulls MTN següents: 

Núm 
Núm Títol Núm total ortofotomapes 

fullMTN del full (MTN) ortofotomapes treballant-se 

522 Tortosa 91 11 
546 Ulldecona 32 6 
547 Alcanar 51 4 
497 el Perelló 96 96 
523 Buda 16 16 

Total 286 133 
Tant el número total d'ortofotomapes de la sèrie com els percentatges obtinguts 
són xifres aproximades . 
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Percentatge de fulls ortofotomapa en què s'està treballant 

respecte del total de fulls corresponents als MTN 

anteriorment citats 46,50 % 

Percentatge de fulls ortofotomapa que .s'estan realitzant 

respecte del total de la sèrie 4,47 % 

b) Imatge satèl·lit 1:100 000 
En aquest camp s'inicià i s'està treballant en el projecte de recobri

ment de tot Catalunya, sèrie TM del satèl·lit Landsat-5, escala 

1: 100 000 en fals color, seguint la tècnica utilitzada per al full, es

pecial, "Barcelona i el seu entorn". 

Fulls Imatge Satèl·lit de Catalunya 1: 100 000 publicats: 

Núm full 

16-10 
17-04 
17-05 
17-06 
18-05 
18-06 
19-05 
19-06 
19-08 
20-05 

Títol 

Tortosa 
Arties 
la Seu d'Urgell 
Tremp 
Puigcerdà 
Berga 
Maçanet de Cabrenys 
Olot 
Barcelona 
Portbou 

...... ~....._.....,.,,.. .. 
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Total de fulls 1:100 000 que recobreixen tot Catalunya 27 
Total de fulls publicats 13 
Percentatge de fulls publicats respecte del total 
de la sèrie 44,44 % 
La resta de fulls estan treballats a nivell de la fase de geotoponímia, 
i a hores d'ara s'estàn treballant en la fase de muntatge . 
Fulls Imatge Satèl·lit de Catalunya 1: 100 000 en fase de treball: 

Núm del full Títol 

16-04 Vielha 
16-05 Benasc 
16-06 Graus 
16-07 Balaguer 
16-08 Lleida 
16-09 Flix 
16-11 Vinaròs 
17-07 Agramunt 
17-08 Tàrrega 
17-09 Tarragona 
17-10 l'Hospitalet de l'Infant 
18-07 Manresa 
18-08 l'Hospitalet de Llobregat 
18-09 Vilanova i la Geltrú 
19-07 Vic 

·~ .. ---~-~ ....... .:........., ................. , ... --

¡ 

I 
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Total de fulls per realitzar 
Percentatge de fulls en què s' estàn treballant respecte 
del total de la sèrie 

e) Disseny de caràtules de do -::uments cartogràfics 

15 

55,55% 

En aquest camp s'ha realit. ·:tt la caràtula coresponent a ·la sèrie de 
cartografia urbana a escala 1:500 de Barcelona (Ajuntament de Bar
celona), i el disseny de la caràtula de l'avantproj .~cte del Túnel de 
Vallvidrera (TABASA). 

d) Anàlisi geotoponímica de documents cartogràfics diversos. 
S'ha realitzat l'anàlisi geotoponímica de diferents documents carto
gràfics, dels que cal destacar: 
- Mapa de la Conca Mediterrània a escala 1:3 500 000. 
- Mapa de la província de Lleida a escala 1:200 000. 

Estudis i Publicacions 
a) Arxiu de toponímia. 

S'ha continuat elaborant l'arxiu de toponímia creat l'any 1985 i ge
nerat a partir del treball de camp realitzat per a la confecció dels 
ortofotomapes a escala 1:5 000. D'aquesta manera, es pot accedir 
mecànicament i directament a la informació geogràfica i toponí
mica de cada ortofoto, la qual cosa permet agilitzar la producció 
d' ortofotomapes. 
A més, en aquest arxiu, s'utilitza un codi de selecció amb la fina
litat de poder emprar la seva informació a diferents escales de l'ori-
~nal. -

149 
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L'any 1986 el treball s'ha realitzat a partir dek fúlls del MTN 
E 1.50 000 següents: 

Núm de fitxers 
FullMTN de toponímia 

creats 

118bis 9 
148 44 
180 30 
221 11 
255 288 
334 72 
335 22 
358 26 
359 96 
417 288 
497 285 
498 14 
522 273 
523 27 
547 189 

Total 1 674 

b) Estudis. 
- Ortofotomapa: estudi sobre la problemàtica que presenten al

guns sectors per a ser cartografiats amb ortofotomapes a escala 
1:5 000. 

- Imatge de satèl·lit escala 1: 100 000: proposta d'àrees a nivell 
d'estat espanyol amb interès per a ser cartografiades amb aquest 
sistema. 

- Àrea Model d'Estudis Geocartogràfics: preparació de la carto
grafia i de les il·lustracions que han de sortir a la publicació. 

- Actualització del catàleg amb l'estat de les publicacions. 

e) Informes i treballs diversos encarregats des de fora de l'ICC: 
- Vallfogona de Riucorb. Determinació del percentatge de territori 

d'aquest municipi situat per sobre dels 600 m d'altitud i del per
centatge de pendent mitjà del territori municipal. 

- Polux. Anàlisi i valoració de la toponímia de les comarques giro
nines recollida per l'empresa Polux. 
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- Límits municipals. 
- Anàlisi i realització d'informe sobre la línia de terme munici-

pal entre els municipis següents: Santa Maria de Palautordera 

i Sant Pere de Vilamajor, Pals i Begur, Odèn i Fígols i Alinyà, 

Sant Vicenç de Castellet i Castellbell i el Vilar. 

- Altres. 
- Consultes particulars o procedents d'altres organismes. S'ha 

atès un bon nombre de consultes particulars o procedents d'al

tres organismes, formulades per telèfon, per correu o mitjan

çant visites personals, sobre temes geogràfics i cartogràfics di

versos. 

d) Altres. 
- Assistència a conferències i cursets. 

- II Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Assistència 

a l'àrea científica "Mitjans de Comunicació i Noves Tecnolo

gies", celebrada a Perpinyà els dies 2, 3 i 4 de maig de 1986. 

- Sociedad Española de Estudios de Población. Assistència a les 

conferències constitutives d'aquesta societat, celebrades al 

Centre d'Estudis Demogràfics, a Barcelona, els dies 18 i 19 

d'abril de 1986. 
- Conferència Regional sobre els Països Mediterranis UGI. As

sistència a les sessions celebrades a Barcelona entre els dies 1 

i 5 de setembre de 1986. 
- Participació en comissions. 

- Comisión de Registro Central, Nomenclator y Deslindes (Con-

sejo Superior Geogrdfico). 
- Servei de Formació i Suport Idiomàtic, de la Subdirecció Ge

neral de Serveis i .Coordinació Administrativa (Departament 

de Política Territorial i Obres Públiques). Reunió del dia 12 

de febrer de 1986, tramesa de material sobre cursets i confe

rències en relació amb la llengua catalana i el seu ús a l'admi

nistració pública. 

5.3.2. Realització Cartogràfica 

Fotocomposició 
Seguint amb les línies de treball encetades l'any 1985, s'ha donat abast 

a tota la producció tipogràfica de l'ICC i, també, s'ha treballat en 

encàrrecs d'altres departaments de la Generalitat. 

Els treballs realitzats es classifiquen en els grups següents: 

a) Mapes 
- Cartografia urbana de Barcelona E 1:500. 151 
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-Mapa d'imatge satèl ·lit de Catalunya 1:100 000 . Fulls següents: 
Barcelona i el seu entorn, Berga, Arties, Figueres, la Seu d'Ur
gell, Girona, Olot, Puigcerdà, Tremp. 

- Ortofotomapa de Catalunya E 1:5 000. Fulls MTN següents: 
390 (96 ortofotomapes), 418 (96 ortofotomapes), 419 (96 ortofo
tomapes), 447 (86 ortofotomapes), 417 (96 ortofotomapes), 473 
(37 ortofotomapes), 446 (96 ortofotomapes), 522 (93 ortofoto
mapes) i 546 (31 ortofotomapes). 

- Plànol de la ciutat de Lleida. 

b) Llibres 
- Mapa d'usos del sòl de Catalunya 1:250 000. 
- Toponímia del terme municipal de Vilablareix . 
- Memòria 1985 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 
- Característiques climatològiques de la precipitació en la franja 

costera mediterrània de la Península Ibèrica. 
- Recursos hídrics subterranis de la Vessant Catalana de l'Ebre. 

Primera fase: Baix Ebre. Memòria i annexos. 
- Mapa gravimètric de Catalunya 1:500 000. 
- ISBD (CM) Descripció bibliogràfica normalitzada internacional 

per a documents cartogràfics . 
- Cartografia de Catalunya. Segles XVII-XVIII. 

- Àrea model d'estudis geocartogràfics. 
- Cicle de conferències presentat amb motiu del Symposium IM-

COS, Barcelona, 3, 4 i 5 d'octubre de 1986. 
- Automatització de la Biblioteca de l'ICC. Manual de l'Usuari. 

·' 
Finalment, cal esmentar que s'han realitzat prove~ i pi<Úne,es gale-
rades del Manual de Teledetecció, de 2 volums de l'Inventari Car
togràfic de Catalunya i del text del llibre del Mapa de distribució 
de la població de Catalunya E 1:250 000 (distribució de la població 
per 1/4 de km2

). 

e) Revistes 
- Revista Catalana de Geografia. Números 2 i 3; primeres galera

des del número 4. 
- Butlletí d'Informàtica. Segones galerades del número 2. 
- Butlletí Sismològic. Número 2. 

d) Altres 
- Calendari 1987. 
- Tríptic de la conferència sobre geodèsia d'A. Grünn. 
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S'han realitzat, a més, treballs diversos per a les diferents seccions 
de l'ICC: 
- Secretaria: Quadre "Estructura personal 1986", Proposta d'or-

dre de Contratació, Original arxiu foto-aèria. 
- Cartoteca de Catalunya: FORMA 102-07. 
- Distribució i Ven des: Tipus de publicació, factura i rebut. 
- Fotogrametria: Full resum incidències, Dibuix Plòters, Anunci 

curset. 
- Laboratori: Control ortos. 
- Oficina de Vols: Caixetins. 
- Publicacions Cartogràfiques: Fitxa de Registre Cartogràfic. 
- Targetes de visita, ordres de comanda, fitxes, cartes, sobres, fac-

tures, etc. 

Impressió 
La impremta de l'ICC ha continuat les tasques d'abastament per a 
l'ICC de paper d'oficina de tota mena i d'impressió de publicacions. 
Els treballs realitzats són, doncs, de dos tipus: 

a) L'abastament de paper d'oficina. 
Com en anys anteriors, els treballs realitzats en aquest camp s'han 
adreçat a cobrir les necessitats de l'ICC en matèries diverses: 
- Targetes de visita. 
- Talonaris de comandes, factures, etc. 
- Diversos tipus de carta de seccions de l'ICC (Cartoteca de Ca-

talunya, Revista Catalana de Geografia, Consell Rector, Admi
nistració, etc). 

- Sobres, carpetes i blocs d'informes de l'ICC. 
- Impresos: full de presentació del llibre Mapa d'usos del sòl de 

Catalunya, targes d'invitació, programes de sessions i programes 
d'actes del VI Seminari Europeu del Consell d'Europa, targes 
d'invitació del VI Seminari Europeu sobre cartografia assistida 
per ordinador i política d'ordenació del territori, tríptic del Cicle 
de Conferències a càrrec del professor A. Grün, impresos CAT
MARC (M) de la Biblioteca, etiquetes adhesives per a Vendes i 
Distribució Cartogràfica, etiquetes diverses per a la Cartoteca de 
Catalunya, talonaris per a realitzar el recull de camp de toponí
mia, etc. 

- Fitxes diverses: Fitxa de Registre Cartogràfic, Fitxa Inventari de 
Punts d'Aigua Subterrània (per al Servei Geològic de Catalunya), 
fitxes de la Cartoteca de Catalunya, etc. 

- Preparació i manteniment de l'estoc de fulls. 153 
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b) La impressió de llibres i de documents cartogràfics: 
Es pot diferenciar entre les publicacions bibliogràfiques i les carto
gràfiques. 
- Publicacions bibliogràfiques. 

- Cicle de conferències presentat amb motiu del Symposium 
IMCOS, Barcelona, 3, 4 i 5 d'octubre de 1986. 

- Publicacions cartogràfiques. . 
-Mapa de base municipal -1985- i comarcal -1936- de Ca-

talunya, E 1:250 000. 
-Mapa de base municipal -1985- i comarcal -1936- de Ca

talunya. Distribució dels fulls MTN E 1:50 000, E 1:250 000. 
-Mapa de base municipal-1985- i comarcal -1936- de Ca

talunya. Distribució dels fulls MTN E 1:25 000, E 1:250 000. 
-Mapa de base municipal -1985- i comarcal -1936- de Ca

talunya. Distribució dels fulls Ortofotomapa E 1:5 000, 
E 1:250 000. 

- Mapa de Catalunya d'imatge satèl-lit E 1:100 000. Fulls: Bar
celona i el seu entorn, Berga, Olot, Benasc, Girona, Portbou, 
Figueres, Isil, Balaguer, Barcelona, Vic, Lleida, Graus, Viel
ha, Tremp, Benavarri, Ripoll, Lleida, Flix, l'Hospitalet de 
Llobregat, Manresa, Puigcerdà i Arties. 

-Mapa de base municipal -1985- i comarcal -1936- de Ca
talunya, E 1 : 1 000 000. 

-Mapa de base municipal -1985- i comarcal -1936- de Ca
talunya. Distribució dels fulls MTN 1:50 000, E 1:1 000 000. 

-Mapa dc base municipal -1985- i comarcal -1936- de Ca
talunya. Distribució dels fulls MTN 1:25 000, E 1:1 000 000. 

-Mapa de base municipal -1985- i comarcal -1936- de Ca
talunya. Distribució dels fulls Ortofotomapa 1:25 000, 
E 1:1 000 000. 

- Mapa de base municipal -1985- i comarcal -1936- de Ca
talunya. Distribució dels fulls MTN 1:5 000, E 1:1 000 000. 

-Mapa de base municipal -1985- i comarcal -1936- de Ca
talunya. Distribució dels fulls Ortofotomapa 1:5 000, 
E 1:1 000 000. 

- Mapa de distribució de la població de Catalunya E 1:250 000 
(densitat de població per 1/4 de km2

). 

- Mapa d'estats de la cartografia urbana de Barcelona a E 1:500. 
- Mapa d'imatge satèl·lit de l'estret de Gibraltar. 
- Mapa de la província de Lleida E 1 :200 000 (Diputació Pro-

vincial de Lleida). 
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- Mapa gravimètric de Catalunya E 1:450 000. 
- Mapa Oficial de Carreteres de Catalunya E 1:250 000. 
- Mapa de la ciutat de Lleida (Direéció General de Turisme). 
- Mapa de Santa Coloma i Montgat (Turó de Mar). 
- Imatge del satèl-lit Landsat-4 del migjorn de Catalunya a 

E 1:392 255. 
S'han realitzat, a més, diverses proves de documents cartogràfics 
i bibliogràfics ja editats o en elaboració. Cal destacar-ne els se
güents: Atlas climàtic, Mapa de distribució de la població de Ca
talunya E 1:250 000 (densitat de població per 1/4 de km2

), Mapa 
d'imatge satèl·lit de Catalunya E 1:100 000, Ortofotomapa de Ca
talunya E 1:25 000 i 1:5 000, Cartografia urbana de Barcelona 
E 1:500, llibre del Mapa d'usos del sòl de Catalunya E 1:250 000, 
Revista Catalana de Geografia, Calendari 1987, etc. 

Laboratori Fotogràfic 
L'any 1986, la producció del laboratori fotogràfic ha experimentat un 
increment respecte de l'any anterior. Aquesta línia ascendent és conse
qüència de la gran quantitat de comandes que arriben al laboratori des 
de les diferents seccions i departaments de l'Institut i de l'exterior. 
Les tasques habituals que es realitzen es poden classificar en els apar
tats següents segons la procedència de les comandes: 

a) Distribució i Vendes 
Durant l'any 1986 el volum de feina global s'ha mantingut en nivells 
semblants al de l'any anterior. 
En total, s'han realitzat 7 195 contactes en paper, 140 contactes en 
pel·lícula, 242 ampliacions transparents i 2 353 ampliacions en pa
per de diferents mides. 

b) Fotogrametria (Restitució Analògica) 
La producció global destinada a les seccions de territorial, urbana 
i vial, incrementa diàriament la qualitat i varietat del material lliu
rat mitjançant el control sistemàtic dels aparells utilitzats, per tal 
de mantenir els diferents tipus de paràmetres que requereixen les 
distintes feines encomanades. 
Cal esmentar que per a comandes d'aquesta secció s'han realitzat 
5 116 contactes en paper, 951 contactes en pel·lícula i el mateix 
nombre d'ampliacions en paper que en l'exercici anterior. 

e) Restitució Digital i Ortorestitució 
Aquesta àrea requereix un control molt acurat, ja que cal obtenir 
parells d'una gran qualitat fotogràfica per tal que la resolució de la 155 
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imatge sigui la màxima, amb unes densitats plenament controlades 
com a resposta de les estrictes exigències dels aparells analítics a 
les quals van destinades. 
Aquest sistema comporta :un control de qualitat exhaustiu, la qual 
cosa exigeix que el personal del laboratori esmerci una part molt 
important del seu temps en aquestes feines. Cada passada de vol 
s'ha de densificar i treure'n una densitat mitjana, per a què el pro
ducte obtingut no sobrepassi els paràmetres establerts, a més a més 
de controlar el temps, el revelat, el gradient i la temperatura de la 
processadora i de la tiradora de contactes (imprescindible per a 
aquest tipus de treballs). Tot i així la producció global de 1986 és 
notablement superior a l'exercici del 1985. S'han realitzat 3 815 
contactes en paper, 2 306 contactes en pel ·lícula i 25 ampliacions 
en paper. 
D'altra banda, també s'ha treballat en la realització de còpies en 
paper de totes les imatges digitalitzades (projecte Diniralt) de l'or
tofotomapa de Catalunya 1:5 000 i 1:25 000. 

d) Vols 
L'oficina de vols requereix, principalment, dos tipus de feines: 

- Control, programació i processat de rotlles de fotografia aèria. 
- Positivat en paper i pel·lícula de la gran majoria dels rotlles 

revelats. 

Pel que fa al primer punt, s'han revelat 175 rotlles. En la tasca de 
processament de fotografia aèria es continuen mantenint estricta
ment tots els paràmetres, per tal de què la qualitat final sigui la 
desitjada. Aquests resultats són fruit de les investigacions sistemà
tiques dutes a terme durant els dos darre~s ~nys, de les noves emul
sions fotogràfiques aparegudes en el mercat internacional, i que fo
ren realitzades tant al mc¡.teix lloc de fabricació (Bèlgica, Agfa-Ge
vaert, amb el Director Tècnic, Mr. Herman Van de Pael) com al 
mateix laboratori de l'ICC, on s'han pogut aplicar els nostres pro
pis paràmetres de llum i de sistemes de procés. 
Els coneixements que sobre el procés automàtic de fotografia aèria 
té l'equip del laboratori, així com la qualitat obtinguda, està al ni
vell dels més reconeguts equips internacionals, cosa que ha estat 
ratificada, després de la comparació de processos i resultats, per 
la direcció tècnica d'alguna de les grans fàbriques internacionals 
d'emulsions fotogràfiques. 
En el segon punt la producció ha estat molt superior a la de l'any 
1985. S'han realitzat 19 341 contactes en paper, 1 479 contactes en 
pel·lícula i 52 ampliacions en paper i en pel·lícula mat. 
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e) Publicacions Cartogràfiques 
En primer lloc, s'han realitzat ampliacions en pel·lícula mat a escala 
1:5 000 a partir d'un vol a escala 1:70·000, per al recull de camp 
de toponímia; es tracta, aproximadament, d'unes 800 ampliacions 
de 140 cm x 100 cm. 
En segon lloc, s'han obtingut imatges tramades dels ortofotomapes 
dels següents fulls: 

MTN 390 - núm ortos = 96 + negatiu + mat 
MTN 419 - núm ortos = 96 + negatiu 
MTN 418 - núm ortos = 96 + negatiu 
MTN 447 - núm ortos = 88 + negatiu + mat 
MTN 417 - núm ortos = 97 + negatiu 
MTN 473 - núm ortos = 37 + negatiu 
MTN 446 - núm ortos = 96 + negatiu 
MTN 522 - núm ortos = 93 + negatiu + mat 
MTN 546 - núm ortos = 31 + negatiu + mat 
MTN 547- núm ortos = 26 + negatiu + mat 
MTN 497 - núm ortos = 95 + negatiu + mat 
MTN 523 - núm ortos = 13 + negatiu 

En total són 804 ortofotos tramades en positiu. També s'han hagut 
de fer els 864 negatius necessaris per a l'obtenció del fotolit final. 
A més a més, s'han ampliat 442 ortosa escala 1:5 OOQ en pel·lícula 
mat per a la situació de la toponímia mitjançant la tècnica de strip
ping. 
També s'han realitzat 17 mosaics amb tot el procés de màscares i 
contramàscares que una complexa tasca d'aquestes característiques 
comporta com és retocar manualment les imatges, posar mars pos
tissos i fer passades diverses per tal d'aconseguir la imatge final en 
una sola peça. 
A més a més, s'han fet 26 mapes guia amb selecció de color, reduc
cions, retoc i passada final dels fulls del Mapa de Catalunya 
d'imatge satèl-lit 1:100 000. 

Finalment, s'han dut a terme reportatges fotogràfics amb motiu 
d'exposicions, congressos o a partir de comandes específiques de 
diverses unitats de l'ICC. 
Aquests reportatges s'han realitzat amb el següent material: diapo
sitives, negatius i negatius en blanc i negre. 
La taula de la pàgina següent mostra la producció mensual durant 
l'any 1986. 157 
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Negatius 
Mes Diapositives Negatius en blanc 

1 negre 

Gener 92 60 24 
Febrer 296 
Març 474 12 
Abril 166 12 
Maig 142 12 27 

Juny 213 12 36 

Juliol 173 60 36 
Agost 
Setembre 244 1 
Octubre 288 . 74 36 
Novembre 128 343 

Total 585 160 

5.3.3. Fotogrametria Analítica 
Les tasques que es realitzen dins del Negociat de Fotogrametria Ana
lítica s'agrupen en dues àrees completament diferenciades: aerotrian
gulació i ortofoto. 

a) Aerotriangulació 
Al llarg de l'any 1986 s'ha incrementat notablement la producció 
del gabinet d'aerotriangulació, degut principalment al reinici de la 
producció d'ortofotomapes dins del mateix negociat. L'any ante
rior, la generació de blocs aerotriangulats s'originava en tots els 
casos a partir dels diferents projectes de restitució que es varen dur 
a terme a l'ICC. A continuació es detallen els diferents projectes 
aerotriangulats enguany, agrupats segons el tipus de cartografia de 
què es tracti: 
- Cartografia urbana escala 1:500 

- Barcelona NE ( 49 models) 
- Barcelona SW (134 models) 
- Barcelona Tibidabo Sud (183 models) 
- Barcelona Montjuïc (114 models) 

- Aquests projectes han fet un total de 480 models fotogramètrics 
aerotriangulats amb unes precisions aconseguides d'uns 5-6 cm 
de sigma naught a partir de vols a escala 1:3 000. 
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- Cartografia vial a escales 1 : 1 000 i 1 :2 000 
- Miralcamp (3 models) 
- Breda-la Batllòria (18 models) 
- Mont-roig (42 models) 
- Cabrils (10 models) 
- Igualada-Vilafranca del Penedès ( 46 models) 
- Túnel de Bianya (27 models) 
- Arenys de Munt-Arenys de Mar (23 models) 
- Benifallet-Pinell (27 models) 
- Ciutadella (63 models) 
- Túnels del Tibidabo (30 models) 
- Fogars de Tordera (14 models) 
- Núria (13 models) 
- Variant de Súria (20 models) 
El total, doncs, de models aerotriangulats per a projectes de res
titució de cartografia vial és de 336. L'escala de vol de la majoria 
d'aquests projectes és 1:5 000 i la sigma naught obtinguda se si
tua al voltant dels 10-12 cm. 

- Cartografia territorial a escala 1:5 000 
- Full 333 del MTN (42 models) 

. - Aigües de l'Ebre (123 models) 
- L'Aldea (21 models) 
- La Pobla de Montornès (7 models) 
- Valls (23 models) 
La suma de models aerotriangulats per a fotogrametria territorial 
és de 216 . Les escales de vol són 1:22 000 o 1:30 000 depenent 
del projecte. Les sigma naught obtingudes depenen de l'escala 
però són entre els 40 i 50 cm. 

- Ortofoto a escala 1 :25 000 
A partir del vol escala 1:70 000 realitzat l'any 1984, s'ha dividit 
Catalunya en una sèrie de blocs per tal d'obtenir el recobriment 
amb ortofoto 1:25 000. Aquest projecte ha estat de tipus experi
mental per tal d'avaluar la seva viabilitat. Si bé els resultats acon
seguits no són bons quant a la qualitat d'imatge degut a l'expe
rimentació en noves emulsions per a aquestes alçades de vol, les 
precisions assolides durant són dins dels marges establerts (al 
voltant del metre). Pel que fa a la imatge i amb motiu de l'expe
riència assolida en el vol del 1984, en nous vols a realitzar s'arri
barà als estàndards esperats. Els blocs aerotriangulats d'aquest 
projecte són els següents : 

Bloc lN (108 models) 
Bloc 2N (53 models) 
Bloc 3N (51 models) 159 
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Bloc 1 V (88 models) 
Bloc 2V4N (43 models) 
Bloc 3V5VA (92 models) 

El total de models aero triangulats a escala 1:70 000 és, doncs, 
435. Igualment, el bloc 3V4V ja està preparat i punxat per a ae
rotriangular. Aquest bloc, que serà el darrer, consta d'uns 160 
models. 

- Ortofoto a escala 1:5 000 
Es fa a partir de vols a escala 1:22 000 amb recobriments e~pecí
fics per a evitar la realització de mosaics. Els blocs de treball 
ocupen la superfície d'un full a escala 1:50 000 del MTN. '·Les 
precisions assolides són les mateixes dels blocs a escala 1 :22 000 
de fotogrametria territorial. 

Full 391 (135 models) 
· Full 392 (141 models) 

Full 361 (149 models) 
El total de models aerotriangulats per a aquest projecte és de 
425. 
Igualment, a finals d'any s'ha iniciat la preparació dels propers 
fulls a aerotriangular: 444, 445, 471, 472, 362, 363, 364, 365, 
393 i 394. La majoria d'aquests fulls s'estan recolzant al camp. 
Resumint, durant l'any 1986 s'han aerotriangulat un total de 
1892 models estereoscòpics, 873 models més que l'any anterior. 
Així doncs, aquest any gairebé s'ha duplicat la producció. 
Dins de l'àrea d'aerotriangulació aquest any s'ha iniciat una nova 
tasca, la restitució de fotogrametria terrestre. Els aparells utilit
zats són els mateixos que per a aerotriangular, els analítics AC1 
i BC1 de Wild connectats a la taula de dibuix TA2. S'ha escollit 
com a projecte pilot la restitució de la façana del Palau de la Ge-

- _ __¡__-
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neralitat a la plaça de Sant Jaume. La restitució es fa de manera 
que al mateix temps que es dibuixa sobre la TA2, la informació 
es grava en disc . . D'aquesta manera, - posteriorment es poden 
transferir les dades restituïdes al sistema gràfic Intergraph i rea
litzar aleshores l'edició digital definitiva del plànol. La restitució 
es va fer durant el mes de desembre i durant els primers dies de 
gener de 1987 tindrà lloc l'edició digital. 

b) Ortofoto 
Al llarg de l'any 1986 s'ha reiniciat la producció d'ortofotomapes 
un cop posat a punt el nou sistema per a la generació d'ortofotos 
amb imatge digital. La instal·lació definitiva del sistema Diniralt 
en l'aparell Gestalt Photomapper IV va quedar finalitzada durant 
el mes d'abril. Amb aquest nou sistema de producció, el producte 
obtingut no és ja un fotolit amb la imatge rectificada a escala no
minal de vol, sinó una cinta magnètica amb la imatge digital. 
D'aquesta cinta magnètica, un cop processada convenientment 
juntament amb la cinta magnètiça que conté el model digital del 
terreny, amb un printer s'obté directament un fotolit tramat a l'es
cala final de sortida. 
Les escales de treball són 1:25 000 i 1:5 000. La producció es va 
iniciar amb l'escala 1:25 000. Les primeres setmanes van sorgir bas
tants problemes que van reduir en gran manera la productivitat del 
sistema; el rendiment, però, ha anat augmentant progressivament. 
Al mateix temps que es produïen ortofotos a escala 1:25 000, 
també s'han fet repeticions de models digitals per a la generació 
d'algunes perspectives que mancaven en els blocs d'ortofotos a es
cala 1:5 000 publicats l'any 1986. Cal destacar com a nota negativa 
una avaria en el conversar analògica-digital del sistema Diniralt 
que va motivar una parada al setembre. 
Finalment, a partir d'octubre s'ha iniciat la producció d'ortofotos 
a escala 1:5 000. El rendiment per a aquesta escala és més elevat . 
per raons de mida, però, al mateix temps, a final d'any s'ha acon
seguit mantenir un ritme de producció important sense incidències 
notables. S'ha arribat a un promig de 5,33 ortofotos diàries; per a 
fer aquest promig s'han tingut en compte tots els dies hàbils de 
cada mes. 
Les produccions per mesos són les següents: 
- Abril: 11 ortofotos a escala 1:25 000 i 1 MDT repetit 
- Maig: 51 ortofotos a escala 1:25 000 i 3 MDT repetits 
- Juny: 40 ortofotos a escala 1:25 000 i 26 MDT repetits 
- Juliol: 64 ortofotos a escala 1:25 000 i 3 MDT repetits 
- Setembre: 6 ortofotos a escala 1:25 000 i 8 MDT repetits 161 
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- Octubre: 27 ortofotos a escala 1:25 000, 46 ortofotos a escala 
1:5 000 i 25 MDT repetits 

- Novembre: 96 ortofotos a escala 1:5 000 i 3 MDT repetits 
- Desembre: 84 ortofotos a escala 1:5 000 

Això fa un total de: 
- 199 ortofotos a escala 1 :25 000 
- 226 ortofotos a escala 1:5 000 
- .69 repeticions de MDT 

Paral-lelament a aquestes tasques de producció, al llarg de 1986 
s'ha posat a punt un software per a la preparació de les dades pro
cedents d'aerotriangulació de cara a la seva introducció automàtica 
dins de Gestalt, i també per al control i la gestió de les ortofotos 
pro~uïdes (cintes magnètiques, negatius, contactes, etc.). 

e) Altres tasques 
Fora de les tasques estrictament productives, aquest negociat ha 
realitzat també tasques de suport a la restitució de cartografia tridi
mensional. Aquest suport ha consistit en una docència dels dife
rents conceptes que inclou aquesta cartografia pel que fa a la resti
tució del model digital del terreny a partir del qual es generen les 
corbes de nivell. Per altra banda, també s'ha fet una assistència als 
operadors encarregats de la generació dels fulls definitius. La gene
raci§ d'aquests fulls definitius inclou l'execució d'un procés infor
màtic que calcula les corbes de nivell del full a partir del MDT, i 
a la vegada realitza una edició digital automàtica del full, netejant 
de corbes les cases, els rius, etc. i canviant la seva simbologia en 
les zones obscures de menys precisió altimètrica. Igualment el pro
cés genera el marc del full amb la caràtula corresponent al projecte 
concret. 
Finalment, degut a la gran precisió del restituïdor analític Aviolyt 
AC1 de l'àrea d'aerotriangulació, al llarg de l'any s'han realitzat, 
en combinació amb el Negociat de Suport Tèc1Úc, una bona quan
titat de proves de precisió per a dur a terme diferents tipus de tests. 
Com a subgrup principal d'aquests tests cal esmentar els realitzats 
per a la comprovació de les precisions assolides amb el nou mètode 
de producció d'ortofotos amb imatge digital. 

5.3.4. Fotogrametria Analògica 
En la secció de fotogrametria ·analògica, a partir dels canvis estructu-

162 rals produïts l'any anterior a 1a Sècció de Fotogrametria s'ha aconse-
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guit una millor conjunció entre els diversos equips. Al mateix temps, 
el personal ha adquirit més experiència i s'ha aconseguit un coneixe
ment més profund i una utilització més nicional dels mitjans tècnics 
emprats. 
Tot això s'ha reflectit clarament en l'augment de la producció i de la 
qualitat del producte cartografiat. 
D'aquesta manera, s'han complert satisfactòriament els objectius esta
blerts per a aquest any i s'ha donat l'abast en les comandes de carto
grafia fetes pels diferents usuaris. 
Per altra banda, i amb la intenció de poder posar a produir més apa
rells restituïdors, s'han organitzat cursets per a la formació de nous 
operadors. Ha estat una tasca molt laboriosa, des de la selecció de 
personal fins a la seva capacitació operativa; però aquest esforç s'ha 
vist compensat en aconseguir que un bon nombre dels candidats que 
s'han presentat estiguin en condicions d'integrar-se al treball a mesura 
que les nostres necessitats ho requereixen. 
Pel que fa als projectes realitzats durant aquest període, s'ha d'asse
nyalar que la major part d'aquests corresponen a l'escala 1:1 QOO (car
tografia urbana i vial) i s'adrece!l., principalment, a cobrir les necessi
tats de la Direcció General de Carreteres, de la Direcció General 
d'Urbanisme i dels municipis interessats . 

MONTBRIO-C.N-340 . 
lSUUI:Oll 
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VALLS [ZONA:Al 
tSC&Ut:500 Fuuz:-35 

Una altra de les escales que forma part dels projectes de cartografia 
urbana ha estat l'escala 1:500. Cal destacar-ne, per la seva importància 
i magnitud, el Plànol de la ciutat de Barcelona; en aquest projecte 
s'ha arribat a una producció de 3 127 ha, xifra considerable donada 
la gran quantitat d'informació que contenen aquests plànols . 
L'escala 1:2 000 s'ha utilitzat per a diferents projectes, amb finalitats 
molt variades . Es tracta d'una escala molt còmoda i manejable i que 
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té aplicacions ben diversificades: treballs d'enginyeria, urbanisme, ca
dastre, ordenació territorial, finalitats agrícoles, inventaris, etc, ja que 
permet la representació molt detallada déls elements gràfics cobrint 
una extensa superfície dintre del marc d'un full del format normalit
zat. 
S'ha deixat per al final la producció obtinguda a escala 1:5 000 perquè 
és la que, juntament amb l'escala 1:500, ha sofert l'augment de pro
ducció més gran en relació a l'any 1985. Aquest increment s'accen
tuarà en els pròxims anys. Per aquest motiu s'estan programant els 
vols adequats per a aquesta escala i s'està completant el recolzament 
de camp per a aerotriangular els fulls que manquen. 
El resum de les produccions obtingudes a les diferents escales és la 
que es detalla a continuació: 

Hectàrees 
700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

Escala 

1:500 
1:1 000 
1:2 000 
1:5 000 

Hectàrees 

3 490 
10 041,9 
5 595 

44 400 

Restitució a escala 1: 500 

0 
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem. Octub. Nevem. Desem. 
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Treballs realitzats l'any 1986 

Escala 1 :500 

Projecte Hectàrees 

1. :. Santa Coloma de Queralt (urbana) 193 
2. Alforja (urbana) 134 
3. ·Barcelona (urbana) 3 127 
4. Miravet . (urbana) 21 
5. Benissanet (urbana) 15 

Total ha 3 490 

Escala 1:.1 000 

Projecte Hectàrees 

1. Santjoan de les Abadesses (urbana) 30 
2. Belianes-Guimerà (vial) 98 
3. Picamoixons (vial) 139 
4. Guimerà-Vallfogona de Riucorb (vial) 293 
5. Tremp-Talarn (vial) 35 
6. Vandellòs-Jes Planes del Rei (urbana) 19 
7. Castellvell del Camp-Almoster (vial) 144 
8. Arenys de Mar (vial) 107 
9. Guimerà (nucli urbà) (urbana) 64 

10. Valls-Alcover (vial) 125 
.11. Castellbell i el Vilar (urbana) 134 
i2. Benifallet-el Pinell de Brai (vial) 230 
13. Vandellòs-Central Tèrmica (urbana) 59 
14. Variant d'Arbeca (vial) 349 
15. Miralcamp-Vallfogona de Balaguer (vial) 53 

· 16. Vàndellòs (urbana) 36 .. ,) . 
17. Alforja ... 

(urbana) . 19 
18. Ramal a Pratdip (vial) 164 
19. Sant Feliu de Codines (vial) 215 
20. Variant de Súria (vial) 181 
21. Reus-Vandellòs (vial) 698 
22. Mont-roig del Camp-CN 340 (vial) 206 
23. Montbrió del Camp-CN 340 (vial) 242 
24. Igualada-Vilafranca del Penedès (vial) 431 

166 25. Túnel de Bianya (vial) 548 
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26. Palamós-Calonge de Mar (vial) 
27. Fogars de Tordera (urbana) 
28. Sant Quirze de Besora (urbana) 
29. Costa Smeralda (urbana) 
30. Túnel de Vallvidrera (vial) 
31. Súria-Cardona (vial) 
32. Maranya-la Tallada d'Empordà (urbana) 
33. Albons (urbana) 
34. Viladamat-Palau borrell (urbana) 
35. la Tallada d'Empordà (urbana) 
36. Tor-la Tallada d'Empordà (urbana) 
3 7. Viladamat (urbana) 
38. Torrent (urbana) 
39. Parlavà (urbana) 
40. Palau-sator (urbana) 
41. Torba -Calaf (vial) 

Total ha 

Restitució a escala 1 : 1 000 

Hectàrees 

1 750 
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Hectàrees 

170 
172 
145 

4 150,9 
335 
48 
15 
63 

7 · 
45 
60 
80 
51 
55 
27 
19 

10 041,9 
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Restitució a escala 1 : 2 000 

Hectàrees 

4 200 

3 600 

3 000 

2 400 

1 800 

1 200 

600 

Gen .Febrer Març Abril Mail) Juny Juliol Agost Setem. Octub. Nevem. Decem. 

Escala 1 :2 000 

Projecte 

1. Estany Gento 
2. Cabrils 
3. Aigües de l'Ebre 
4. Núria 

Total ha 

Escala 1 :5 000 

Projecte 

1. el Molar 
2. la Molina 
3. Eix Transversal 
4. l'Aldea 

Total ha 

(territorial) 
(territorial) 
(territorial) 
(territorial) 

(territorial) 
(territorial) 
(territorial) 
(territorial) 

Hectàrees 

288 
310 

3 839 
1 158 

5 595 

Hectàrees 

2411 
2 823 

36 813 
2 353 

44 400 
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5.3.5. Edició digital 
Edició digital compta amb tres estacions gr_àfiques. Una té doble pan
talla i visualització en colors, però no té àrea dinàmica; les altres dues, 
tenen àrea dinàmica i una sola pantalla. 
A causa de la gran quantitat de tasques que ha de desenvolupar l'equip 
d'edició digital, el nombre d'estacions disponibles resulta insuficient. 
És per això que, a curt termini, hom espera ampliar la dotació d'esta
cions gràfiques "individuals". 
Les tasques realitzades durant l'any 1986 es poden classificar en els 
apartats següents: 

a) Digitalització de documents cartogràfics, gràfics i esquemes. S'ha 
treballat en diferents projectes: 
- Mapa de transports (Santa Coloma-Montgat). 
- Mapes del llibre Toponímia del terme municipal de Vilablareix 

(1 mapa del terme municipal a E 1:10 000, 1 mapa de la zona 
del Perelló a E 1:5 000). 

- Memòria de l'ICC (gràfics i organigrames). 
- Caràtula de la cartografia urbana de Barcelona. 
- Projecte Bilbao (gràfics de distribució). 
-Projecte Palamós-Calonge (digitalització de sis fulls a E 1:1 000). 

Restitució a escala 1: 5 000 

Hectàrees 
17 500 

15 000 

12 500 

10000 

7 500 

5000 
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Activitats i producció 

- Digitalització de corbes per a la generació d'una perspectiva iso
mètrica de tot Catalunya a escala aproximada d'1:1 000 000. 

b) Realització de perspectives isomètriques . S'han fet 431 perspectives 
per a l'Ortofotomapa de Catalunya E 1:5 000, que corresponen 
als ortos dels blocs 447, 446, 473, 497, 522 i 546. 

e) Edició. Entre els projectes més importants dels quals s'han editat 
productes, cal destacar: 
- Cartografia urbana de Barcelona a escala 1:500 (255 fulls). 
- Projecte Costa Smeralda E 1:1 000 3D (145 fulls). 
- Projecte Núria E 1:2 000 (15 fulls). 
- Projecte Santa Coloma de Queralt E 1:500 (20 fulls). 
- Projecte Alforja E 1:500 (9 fulls). 
-Projecte Eix Transversal E 1:5 000 3D (13 fulls). 
- Projecte Túnel de Vallvidrera E 1:1 000 3D (2 fulls). 
- Projecte la Molina E 1:5 000 3D (9 fulls). 
- Projecte Vandellòs E 1:1 000 3D (16 fulls). 
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Publicacions de l'ICC 

6. Publicacions de l'ICC 

Al llarg de 1986 s'han publicat els següents documents cartogràfics i lli
bres: 
- Memòria de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (1985); Col·lecció Ins

titucional; Barcelona 1986; 150 pàgines; 24x17 cm. 
- Mapa d'usos del sòl de Catalunya 1:250 000. A partir de dades del sa

tèl·lit Landsat-2 (llibre que acompanya el mapa ja publicat); Col·lecció 
1:250 000; Barcelona 1986; 154 pàgines; 21x15 cm; ISBN 84-393-0643-1. 

INSTITUT CARTOGRÀFIC 
DE CATALUNYA 

Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques 

GENERALITAT 
DE CATALUNYA 
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Publicacions de l'ICC 

- Cartografia de Catalunya. Segles XVII-XVIII; Col-lecció Catàlegs; 
Barcelona 1986; 165 pàgines; 24x28 cm; ISBN 84-393-0705-5. 

- Cicle de conferències presentat amb motiu del Symposium IMèOS, 
Barcelona, 3, 4 i 5 d'octubre de 1986; Col-lecció Conferències; Barce
lona 1986; 102 pàgines; 21x15 cm. 

- GISPERT-SAÜCH I VIADER, PILAR: Toponímia del terme munici
pal de Vilablareix; Col·lecció Monografies ; Barcelona 1986; 143 pàgi
nes ; 18,5x12,5 cm; ISBN 84-393-0715-2 . 

- ISBD (CM) Descripció bibliogràfica normalitzada internacional per a 
documents cartogràfics [International Standard Bibliographic Descrip
tion for Cartographic Materials]; traducció d'Anna Maria Casassas i 
Ymbert; Col·lecció Manuals; Barcelona 1986; 62 p~gines; 30x21 cm; 
ISBN 84-393-0717-9. 

- Calendari 1987; Col·lecció Calendaris; Barcelona 1986; 79x54 cm . 

• 
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Publicacions de l'ICC 

- Mapa de base municipal -1985- i comarcal -1936- de Catalunya; 
Col·lecció 1:1 000 000; Barcelona 1986; 3Qx29 cm; RGC núm 53, any 
1986. 

- Mapa de base. municipal -1985- i comarcal -1936- de Catalunya. Distri
bució dels fulls MTN E 1:50 000; Col·lecció 1:1 000 000; Barcelona 
1986; 30x29 cm; RGC núm 50, any 1986. 

- Mapa de base mup.icipal -1985- i comarcal -1936- de Catalunya. Distri
bució dels fulls MTN E 1:25 000; Col·lecció 1:1 000 000; Barcelona 
1986; 30x29 cm; RGC núm 51, any 1986. 

- Mapa de pase municipal -1985- i comarcal -1936- de Catalunya. Distri
bució dels fulls Ortofotomapa E. 1 :25 000; Col·lecció 1:1 000 000; Bar
celona 1986; 30x29 cm; RGC núm 52, any 1986. 

- Mapa de base municipal -1985- i comarcal -1936- de Catalunya. Distri
bució dels fulls a partir del MTN E. 1 :5 000; Col·lecció 1 : 1 000 000; 
Barcelona 1986; 30x29 cm; RGC núm 81, any 1986. 

- Mapa de base municipal -1985- i comarcal -1936- de Catalunya. Distri
bució dels fulls Ortofotomapa E. 1:5 000; Col-lecció 1:1 000 000; Bar
celona 1986; 30x29 cm; RGC núm 82, any 1986. 

- Ortofotomapa de Catalunya E 1:5 000; Sèrie Ortofotomapa 1:5 000; 
79x60 cm. Durant l'any 1986 s'han publicat 717 fulls d'aquesta sèrie. 

- Revista Catalana de Geografia; Col·lecció Revistes; Barcelona 1986; 
27x20 cm. Durant l'any 1986 s'han publicat els números 1, 2 i 3. 

- Mapa de Catalunya d'Imatge Satèl·lit; Sèrie Mapa de Catalunya 
d'Imatge Satèl·lit Landsat; 60x85 cm. Durant l'any 1986 s'han publicat 
13 fulls d'aquesta sèrie. 
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7. Concursos i Convenis 

Els concursos i convenis signats l'any 1986 són, en resum, els següents: 
a) Concursos 

- Concurs amb el Ministerio de Economía y Hacienda, Centro de Ges
tión y Cooperación Tributaria, Gerencia Territorial de Tarragona, 
per a la confecció de cartografia de base per als treballs de revisió 
del cadastre urbà de diversos municipis de la província de Tarragona. 

- Concurs amb la junta de Castilla y León, Consejería de Obras Pú
blicas y Ordenación del Territorio, Dirección General de Urbanismo 
y Media Ambiente, per a la realització d'un vol per a l'obtenció de 
fotografia aèria a petita escala, corresponent al territori de la Comu
nitat Autònoma de Castella-Lleó, pertanyent al programa "Recubri
mien to fotogramétrico 1 :70 000 y red de apoyo para la ordenación 
del territorio de Castilla y León". 

- Concurs amb la Junta de Castilla y León, Consejería de Obras Pú
blicas y Ordenación del Territorio, Dirección General de Urbanismo 
y Media Ambiente, per a la realització i l'edició de la sèrie cartogrà
fica a escala 1:250 000 del territori de Castella-Lleó a partir de les 
dades obtingudes pels sensors remots del satèl·lit Landsat-5. 

- Concurs amb l'Ajuntament de Bilbao per a la realització de la carto
grafia a escales 1:1 000 i 1:500 en el terme municipal de Bilbao. 

b) Convenis 
- Conveni amb la Generalitat de Catalunya, Departament d' Agricul

tura, Ramaderia i Pesca, Secretaria General, per a la realització de 
288 còpies de fotografies aèries i 28 ampliacions. 

- Conveni amb Iberia, Líneas Aéreas, per a la realització de cartogra
fia aeronàutica de qualitat i característiques similars a les realitzades 
en el conjunt de les companyies de transport aeri europeu que com
ponen el denominat Grupo Atlas i en base a les directrius que Iberia 
determini, utilitzant per a aquesta finalitat sistemes informàtics de 
disseny assistit. 181 
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Concursos i Convenis 

- Conveni amb la Generalitat de Catalunya, Departament d' Agricul
tura, Ramaderia i Pesca, Direcció General de Producció i Indústries 
Agro-alimentàries, per a la realització dels projectes següents: 

- Actualització d'inventaris agrícoles 
- Detecció d'àrees afectades per fenòmens meteorològics 
- Estadístiques agràries a partir d'imatges SPOT 

- Conveni amb la Diputación Foral de Navarra, Trabajos Catastrales 
SA, per al desenvolupament d'aplicacions agràries dels satèl·lits a re
cursos naturals a Navarra. 

- Conveni amb la Diputació Provincial de Lleida per a la realització 
del mapa de la província de Lleida (10 000 exemplars en color, 2 000 
exemplars en blanc i negre). 

- Conveni amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Departa
ment de Muntanya, per a l'aixecament fotogramètric digital a escala 
1 :2 000 de l' area esquiable a la vall de Núria. 

- Conveni amb el Ministerio de Obras Públicas, Instituta Geogrdfico 
Nacional, per a la cobertura aèria, mitjançant fotografia vertical, de 
part del territori espanyol. 

- Conveni amb TABASA, Túnel de Vallvidrera, per a la realització 
d'un recobriment cartogràfic a escala 1:1 000 en suport digital i tres 
dimensions amb sortida cartogràfica, i generació d'informació com
patible amb el sistema MOSS del Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques. 





8. Viatges i assistències a conferències i si.mposis 

a) Gener 
1. LLOC: Ciutat de Mallorca 

DATES: 16 de gener 1986 

Viatges a conferèndes i simposis 

PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Gestions per a la valoració de col·leccions ofertes a la Cartoteca de 
Catalunya. 

2. LLOC: Madrid 
DATES: 16 de gener 1986 
PERSONES: J. Massó (Negociat de Publicacions Cartogràfiques) 
Comissió de treball format MARC. 

3. LLOC: Amsterdam (Països Baixos) 
DATES: 28-29 de gener 1986 
PERSONES: J. L. Colomer (Servei de Desenvolupament i Siste
mes) 
Visita a KLM i a Intergraph. 

b) Gener-febrer 
1. LLOC: Zuric (Suïssa) 

DATES: 7 de gener al 7 de febrer 1986 
PERSONES: I. Colamina (Negociat de Suport Tècnic) 
Estada de formació a l'Institut für Geodasie und Photogrammetrie 

e) Febrer 
1. LLOC: Madrid 

DATES: 17-21 de febrer 1986 
PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Gestions a la Biblioteca Nacional i al Servicio Geogrdfico del 
Ejército per a a la obtenció de fotografies. Preparació del Congrés 
IMCOS. 187 
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Viatges a conferències I 

2. LLOC: Montpeller (França) 
DATES: 27-28 de febrer 1986 
PERSONES: J. Romeu (Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Sessió de treball del ]oint Research Center. Objectiu: intercanvi 
d'informació sobre les tasques que es desenvolupen als països de la 
CEE en les àrees de: Soil and water monitoring, Land use .evalua

tion including forestry, agriculture and other resources, Environmen

tal monitoring. 

d) Març 
1. LLOC: Saragossa 

DATES: 4 de març 1986 
PERSONES: B. Sabiron (Servei de Producció Cartogràfica) 
Reunió de treball núm 3 "Informàtica" de la Comissió de Coordi
nació de les Direccions Generals de Carreteres del MOPU i Con
selleries d'Obres Públiques de les Comunitats Autònomes. 

2. LLOC: Montserrat (Barcelona) 
DATES: 4 de març 1986 
PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 

Visita Biblioteca. 
3. LLOC: Madrid 

DATES: 7 de març 1986 
PERSONES: B. Sabiron (Servei de Producció Cartogràfica) 
Assistència a la reunió de la Junta Coordinadora de Carreteres. 

4. LLOC: Madrid 
DATES: 10 de març 1986 . 
PERSONES: R. Arbiol (Negociat de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Reunió a la Presidència del CSIC. Constitució del grup de treball 
de Teledetecció per a diverses finalitats relacionades amb aquesta 
disciplina. 

5. LLOC: Madrid 
DATES: 11 de març 1986 
PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya), 
J. Massó (Negociat de Publicacions Cartogràfiques) i L. Anglada 
(Publicacions Cartogràfiques) 
Assistència a una reunió de treball per a preparar la del dia 13 
d'abril de la Comisión de Registro Central de Cartografía, Nomen

datar y Deslindes, per a la redacció del formulari de catalogació i 
classificació del material cartogràfic. 

6. LLOC: Palma de Mallorca 
DATES: 12-14 de març 1986 
PERSONES: B. Sabiron (Servei de Producció Cartogràfica) 
J. Fernandez (Secció de Fotogrametria) 
Jornades sobre automatització de la Cartografia Urbana. 



7. LLOC: Madrid 
DATES: 19-20 de març 1986 
PERSONES: M. Macau (Suport Tècnic) 
Visita a la secció de Geodèsia de l'IGN. 

8. LLOC: Washington (EUA) 
DATES: 13-22 de març 1986 

Viatges a conferències i simposis 

PERSONES: J. L. Colomer (Servei de Desenvolupament i Siste
mes) 
Assistència al Congrés ASP/ACSM. 

9. LLOC: Ciutat de Mallorca 
DATES: 19-21 de març 1986 
PERSONES: R. Almuzara (Cartoteca de Catalunya) i R. Boladeres 
(Realització Cartogràfica) 
Fotografiar i inventariar el material de l'Exposició 700 anys de car
tografia de les Illes Balears. 

e) Abril 
1. LLOC: Vitòria 

DATES: 2-5 d'abril1986 
PERSONES: B. Sabiron (Servei de Producció Cartogràfica) 
Jornades sobre toponímia a Euskaltzaindia. 

2. LLOC: Madrid 
DATES: 8 d'abril1986 
PERSONES: J. Massó (Negociat de Publicacions Cartogràfiques) 
Comissió de treball recull fitxes límits municipals. 

3. LLOC: Madrid 
DATES: 8-9 d'abril 1986 
PERSONES: I. Augé (Negociat de Distribució Cartogràfica i Ven
des) 
Visita a l'IGN per a tractar aspectes del seguiment i de la facturació 
del conveni. 

4. LLOC: Munic (Alemanya) 
DATES: 17 d'abril 1986 
PERSONES: J. L. Colomer (Servei de Desenvolupament i Siste
mes) i Srs. A. Contreras i J. Garrida (Iberia) 
Visita a GFS-Metra per a considerar possibles solucions de software 
per a l'aplicació de la Cartografia Aeronàutica. 

5. LLOC: Madrid 
DATES: 18 d'abril 1986 
PERSONES: R. Arbiol (Negociat de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Intent d'aconseguir cintes SPOT. 

6. LLOC: París (França) 189 



Viatges a conferèndes i simposis 

DATES: 24 d'abril 1986 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), J. L. Colomer (Servei de De
senvolupament i Sistemes) i R. Arbiol (Negociat de Teledetecció i 
Procés d'Imatge) 
Visita a la companyia NUMELEC per tal de veure la possibilitat 
d'instal-lació del software cartogràfic de l'ICC a les màquines NU
MELEC 2001. 

f) Abril-maig 
1. LLOC: Austin, Texas (EUA) 

DATES: 28 d'abril al 2 de maig 1986 
PERSONES: I. Colamina (Negociat de Suport Tècnic) iM. Macau 
(Suport Tècnic) 
Assistènc.ia al "Fourth International Geodetic Symposium on Sate
llite Positioning". 

g) Maig 
1. LLOC: Perpinyà (França) 

DATES: 2-4 de maig 1986 
PERSONES: A. Lleonart (Publicacions Cartogràfiques) 
Assistència al Congrés Internacional de la Llengua Catalana. 

2. LLOC: Huntsville, Alabama (EUA) 
DATES: 5-7 de maig 1986 
PERSONES: I. Colamina (Negociat de Suport Tècnic) i Maria Ma
cau (Suport Tècnic) 
Visita a Intergraph per a l'estudi de productes geodèsics. 

3. LLOC: Madrid 
DATES: 7 de maig 1986 
PERSONES: J. Massó (Negociat de Publicacions Cartogràfiques) 
Comissió de treball format MARC. 

4. LLOC: Düsseldorf (Alemanya) 
DATES: 9-15 de maigl986 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), B. Sabiron (Servei de Produc
ció Cartogràfica), J. L. Colomer (Servei de Desenvolupament i Sis
temes) 
Assistència a DRUPA'86. 

S. LLOC: Girona 
DATES: 12 de maig 1986 
PERSONES: E. Camps (Publicacions Cartogràfiques) 
Consulta cadastre rústic i urbà de la província de Girona, per a l'In
ventari Cartogràfic de Catalunya. 

6. LLOC: Madrid 
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Viatges a conferències i simposis 

PERSONES: L. Anglada (Publicacions Cartogràfiques) 
Comissió de treball format MARC. 

7. LLOC: Costa Smeralda, Sardenya (Itàlia) 
DATES: 13-15 de maig 1986 
PERSONES: J. Sendra (Negociat de Fotogrametria Analítica) 
Visita a Costa Smeralda per a lliurar 8 cintes magnètiques correspo
nents a 8 fulls complets del projecte de restitució Costa Smeralda. 

8. LLOC: Bilbao-Madrid 
DATES: 21 de maig 1986 
PERSONES: B. Sabiron (Servei de Producció Cartogràfica) i J. 
Fernandez (Secció de Fotogrametria) 
Visita a l'Ajuntament de Bilbao i a l'IGN. 

9. LLOC: Madrid 
DATES: 23 de maig 1986 
PERSONES: R. Arbiol (Negociat de Teledetecció i Procés d'Imat

ge) 
Assistència a la reunió del grup de treball de Teledetecció. 

10. LLOC: París (França) 
DATES: 26-29 de maig 1986 
PERSONES: R. Arbiol (Negociat de Teledetecció i Procés d'Imatge) 

Assistència a "EUROCARTO-V". 

h) juny 
1. LLOC: Madrid 

DATES: 1-30 de juny 1986 
PERSONES: M. Macau (Suport Tècnic) 
Estada de formació a l'IGN. 

2. LLOC: Bilbao 
DATES: 6 de juny 1986 
PERSONES: J. Fernandez (Secció de Fotogrametria) 
Assistència a l'obertura de pliques pel Concurs per a la contractació 
de cartografia a escales 1:1 000 i 1:5 000 del terme municipal de Bil

bao. 
3. LLOC: Huntsville, Alabama (EUA) 

DATES: 10 de juny 1986 
PERSONES: J. L. Colomer (Servei de Desenvolupament i Siste
mes) i Srs. J.M. Tena i A. Contreras (Iberia). 
Visita a Intergraph. 

4. LLOC: Madrid 
DATES: 16 de juny 1986 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) 
Reunió tècnica de Directors d'Instituts Geogràfics Iberoamericans. 

5. LLOC: Hoofdorp (Països Baixos) 
DATES: 17 de juny 1986 191 



Viatges a conferències i simposis 

PERSONES: J. Miranda (Direcció) i J. L. Colomer (Servei de De
senvolupament i Sistemes) 
Visita a Intergraph. L'objectiu era veure les proves de vectorització 
de cartografia 1:5 000 i rebre notícies tècniques sobre l'estació In
terpro-32. 

6. LLOC: Madrid 
DATES: 1.8 de juny 1986 
PERSONES: J. Massó (Negociat de Publicacions Cartogràfiques) 
Comissió de treball recull fitxes límits municipals. 

7. LLOC: Londres 
DATES: 20-28 de juny 1986 
PERSONES: M. Galera (Cartoteca de Catalunya) 
Assistència al simposi anual d'IMCOS i a les sessions de subhastes 
de les firmes Sotheby's Christies i Phillips. 
Contactes amb comerciants britànics per a l'adquisició de material 
cartogràfic històric de Catalunya. 

8. LLOC: Copenhague (Dinamarca) 
DATES: 20-30 de juny 1986 
PERSONES: B. Sabiron (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita a Citation per al projecte núm 8 amb l'IGN. 

9. LLOC: Madrid 
DATES: 25 de juny 1986 
PERSONES: B. Sabiron (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita a l'IGN. 

10. LLOC: Munic (Alemanya) 
DATES: 27 de juny 1986 
PERSONES: R. Masip (Negociat de Sistemes Gràfics) 
Visita a l'empresa Siemens. 

i) juliol 
1. LLOC: Madrid 

DATES: 3 de juliol1986 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), J. Massó (Negociat de Publica
cions Cartogràfiques) 
Reunió de la Comisión de Registro Central de Cartografía, Nomen
cldtor y Deslindes del Consejo Superior Geogrdfico. 

2. LLOC: Seattle, Washington (EUA) 
DATES: 4-11 de juliol 1986 
PERSONES: R. Masip (Negociat de Sistemes Gràfics) 
Assistència al "Second International Symposium on Spatial Data 
Handling". 

3. LLOC: Pamplona 
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Viatges a conferències i simposis 

PERSONES: F. Conforto (Negociat_ de Sistemes) 
Visita a TRACASA. 

4. LLOC: Madrid 
DATES: 10 de juliol1986 
PERSONES: L. Anglada (Publicacions Cartogràfiques) 
Comissió de treball format MARC. 

5. LLOC: Sidney (Austràlia) 
DATES: 12-22 de juliol 1986 
PERSONES: J. Fernandez (Negociat de Manteniment de Sistemes) 
Visita· a l'empresa QASCO, fabricant de l'aparell SD-4, per a valorar 
la qualitat de l'aparell i negociar un acord de possible compra en un 
proper futur. 

6. LLOC: Bilbao 
DATES: 19-20 de juliol 1986 
PERSONES: B. Sabiron (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita a l'Ajuntament de Bilbao. 

7. LLOC: Madrid 
DATES: 29 de juliol 1986 
PERSONES: R. Arbiol (Negociat de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Visita a l'INIA i a l'empresa IBERSAT. 

j) Agost 
1. LLOC: Rovaniemi (Finlàndia) 

DATES: 19-22 d'agost 1986 
PERSONES: I. Colamina (Negociat de Suport Tècnic), J. Torres 
(Suport Tècnic) 
Assistència al Symposium de la ISPRS. 

2. LLOC: Lisboa (Portugal) 
DATES: 24-30 d'agost 
PERSONES: R. Masip (Negociat de Sistemes Gràfics) 
Assistència a "Eurographics-86". 

k) Setembre 
1. LLOC: Zuric (Suïssa) 

DATES: 8-11 de setembre 
PERSONES: J. L. Colomer (Servei de Desenvolupament i Siste
mes) i R. Arbiol (Negociat de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Participació a "IGARSS-86" 

2. LLOC: Múrcia 
DATES: 16 de setembre 1986 
PERSONES: B. Sabiron (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita a la Comunitat Autònoma de Múrcia. 193 
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3. LLOC: Madrid 

DATES: 16 de setembre 1986 
PERSONES: J. Fernandez (Negociat de Manteniment de Sistemes) 
Visita al Servicio Fotogramétrico del Ejército del Aire. 

4. LLOC: Madrid 
DATES: 18 de setembre 1986 
PERSONES: J. Massó (Negociat de Publicacions Cartogràfiques) 
Comisió de treball recull fitxes límits municipals. 

S. LLOC: Munic (Alemanya) 
DATES: 22-24 de setembre 1986 
PERSONES: M. Macau (Suport Tècnic) 
Assistència a uns estudis sobre aerotriangulació. 

l) Setembre-octubre 
1. LLOÇ: Anchorage, Alaska (EUA) 

DATES: 28 de setembre al 3 d'octubre 1986 
PERSONES: J. Sendra (Negociat de Fotogrametria Analítica) 
ASPRS-ACSM Fall Convention 1986. 

m) Octubre 
1. LLOC: Bilbao 

DATES: 6-7 d'octubre 1986 
PERSONES: J. Fernandez (Secció de Fotogrametria) 
Seguiment dels treballs per a la realització de la cartografia a escales 
1: SOO i 1:1 000 del terme municipal. 

2. LLOC: Viena (Àustria) 
DATES: 6-11 d'octubre 1986 
PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Assistència al Congrés organitzat per LIBER (Ligue des Bibliothè
ques Européennes de recherche). Tema: Conservació i emmagatze
matge cartogràfics i administració espacial. 

3. LLOC: Madrid 
DATES: 8 d'octubre 1986 
PERSONES: R. Masip (Negociat de Sistemes Gràfics) 
Reunió Grup d'usuaris Intergraph (Espanya i Portugal). 

4. LLOC: Madrid 
DATES: 9 d'octubre 1986 
PERSONES: F. Conforto (Negociat de Sistemes) 
Reunió grup d'usuaris Intergraph d'Espanya. 

S. LLOC: Lleida 
DATES: 9 d'octubre 1986 
PERSONES: J. Massó (Negociat de Publicacions Cartogràfiques) 

194 Assistència a la tercera sessió de les Jornades Urbanes de Lleida. 
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6. LLOC: Madrid 
DATES: 10 d'octubre 1986 
PERSONES: L. Anglada (Publicacions Cartogràfiques) 
Comissió de treball format MARC. 

7. LLOC: Madrid 
DATES: 17 d'octubre 1986 
PERSONES: B. Sabiron (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita al Centro Cartogrdfico y Fotogrdfico del Ejército del Aire. 

8. LLOC: Amsterdam (Països Baixos) 
DATES: 27-29 d'octubre 1986 
PERSONES: R. Masip (Negociat de Sistemes Gràfics) 
Visita a Intergraph (projecte Iberia). 

n) Octubre-novembre 
1. LLOC: Madrid 

DATES: 13 d'octubre al 30 de novembre 1986 
PERSONES: M. Macau (Suport Tècnic) 
Estada de formació a l'IGN. 

o) Novembre 
1. LLOC: Madrid 

DATES: 6-7 de novembre 1986 
PERSONES: R. Masip (Negociat de Sistemes Gràfics) 
Visita a Intergraph (projecte Iberia). 

2. LLOC: Ispra (Itàlia) 
DATES: 10-12 de novembre 1986 
PERSONES: R. Arbiol (Negociat de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Reunió del programa "Less favoured areas" de la Comissió Euro
pea. 

3. LLOC: Munic (Alemanya) 
DATES: 16-22 de. novembre ·1986 
PERSONES: R. Masip (Negociat de Sistemes Gràfics) 
Visita a Siemens (projecte Iberia). 

4. LLOC:· Madrid 
DATES: 20 de novembre 1986 
PERSONES: F. Conforto (Negociat de Sistemes) i J. Fernandez 
(Negociat de Manteniment de Sistemes) 
Visita al SIMO de Madrid. 

p) Desembre 
1. LLOC:Berlín (Alemanya) 

DATES: 3 de desembre 1986 195 
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PERSONES: R. Masip (Negociat de Sistemes Gràfics), J. Garrida 
(Iberia) 
Visita a Satz-Rechen-Zentrum (SRZ), per tal dê comprovar la pos
sibilitat de generar un producte de sortida d'alta qualitat a partir 
d'una carta aeronàutica. 

2. LLOC: Ciutat de Mallorca 
DATES: 4-7 de desembre 1986 
PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Tasques relacionades amb l'adquisició de fons per a la Cartoteca de 
Catalunya. 

3. LLOC: Madrid 
DATES: 9 de desembre 1986 
PERSONES: B. Sabiron (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita al Centro Cartogrdfico y Fotogrdfico del Ejército del Aire. 

4. LLOC: Nova York (EUA) 
DATES: 15-20 de desembre 1986 
PERSONES: J. Fernandez (Negociat de Manteniment de Sistemes) 
Visita a la fira Micro Computer Graphics i Dexpo East 86 

5. LLOC: Toulouse (França) 
DATES: 16-19 de desembre 1986 , 
PERSONES: R. Arbiol (Negociat de Teledetecció i Procés d'Imat-
ge) i J. Romeu (Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Assistència a la reunió "Primers resultats en vol SPOT -1 ". 

6. LLOC: Madriq 
DATES: 19 de desembre 1986 
PERSONES: J. Massó (Negociat de Publicacions Cartogràfiques) 
Gestions publicació format MARC. 

7. LLOC: Bilbao, Valladolid 
DATES: 24 de desembre 1986 
PERSONES: B. Sabiron (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita a l'Ajuntament de Bilbao i a la junta de Castilla y León. 
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ANNEX: Llei 11/1982 de 8 d'octubre, de creació de l'Institut Cartogràfic 
de Catalunya 

El President de la Generalitat de Catalunya 
Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha 
aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'ar
ticle 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulgo la següent 

LLEI 
Article 1. 
Es constitueix l'Institut Cartogràfic de Catalunya com a orga
nisme autònom comercial, industrial i financer, adscrit al Depar
tament de Política Territorial i Obres Públiques, amb la finalitat 
de dur a terme les tasques tècniques de desenvolupament de la 
informació cartogràfica en l'àmbit de les competències de la Ge
neralitat de Catalunya. 
Article 2. 
L'Institut Cartogràfic de Catalunya gaudirà de personalitat jurí
dica pròpia, autonomia administrativa i econòmica i plena capaci
tat d'obrar per al compliment de les seves finalitats. 
Article 3. 
1) Són funcions de l'Institut Cartogràfic de Catalunya: 

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

b) La creació, estructuració i organització de la Cartoteca de 
Catalunya, la qual coordinarà la recollida i l'estudi de la 
documentació geogràfica i cartogràfica existent, i s'encarre
garà de la seva conservació i difusió directament o en 
col-laboració amb entitats públiques o privades. 201 
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e) La formació d'un banc de dades cartogràfiques amb la fina
litat d'utilitzar sistemes automàtics en el traçat de la carto
grafia. 

d) La coordinació tècnica dels treballs cartogràfics que facin 
entitats públiques i privades, si s'escau, i la col·laboració 
amb organismes públics i entitats privades d'anàloga finali
tat. 

e) La coordinació dels seus treballs cartogràfics amb els orga
nismes d'anàloga finalitat a nivell d'Estat. 

f) La publicació i difusió dels treballs realitzats per l' Institut 
que es jutgi convenient pel seu interès públic, científic o 
d'una altra naturalesa. 

2) L'Institut realitzarà els serveis cartogràfics de caràcter oficial 
i d'interès general per a la Generalitat amb càrrec al seu propi 
pressupost, i amb aplicació als crèdits pressupostaris dels dife
rents Departaments si es tractés de treballs específics d'interès 
per a un d'aquests. 

3) Sens perjudici de l'actuació prevista en el paràgraf anterior·, la 
qual en tot cas tindrà caràcter preferPnt, l'Institut podrà, a 
més, realitzar estudis i treballs encomanats o sol·licitats per 
entitats públiques o particulars, mitjançant la contraprestació 
que a aquest efecte es concerti. 

Article 4. 
1) Per a l'exercici de les seves funcions l'Institut Cartogràfic de 

Catalunya podrà: 
a) Fer convenis amb els organismes competents, especialment 

amb les entitats locals que hagin de coadjuvar, per raó de 
la seva competència, al millor èxit de la seva gestió. 

b) Formar consorcis amb altres entitats públiques per al de
senvolupament de les finalitats pròpies de l'activitat carto
gràfica. 

e) Crear societats anònimes, així com participar en qualsevulla 
altres societats constituïdes amb limitació de les responsabi
litats per ens públics o particulars per al desplegament de . 
finalitats de naturalesa cartogràfica. 

2) La creació de consorcis i societats anònimes o la participació 
o integració de l'Institut en els ja constituïts, haurà d'ésser au
toritzada pel Consell Executiu de la Generalitat. 

Article 5. 
1) Correspon al Consell Executiu de la Generalitat: 

a) Aprovar les disposicions adequades per a la coordinació 
dels treballs cartogràfics a Catalunya, en el marc de les se
ves competències. 
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b) Aprovar el projecte de pressupost. 
e) Dictar les normes adequades per exercir el control de caràc

ter econòmico-financer i d'eficàcia de l'Institut en el marc 
de les disposicions generals aplicables a la Generalitat. 

Article 6. 
1) L'Institut Cartogràfic de Catalunya es regirà pels òrgans se

güents: 
a) Consell Rector. 
b) Direcció. 
e) Comissió Tècnica. 

2) L'Institut disposarà, a més, dels serveis interiors que es deter
minin reglamentàriament. 

Article 7. 
1) El Consell Rector serà format pel President, el Vice-president, 

els Vocals i el Secretari. 
2) Serà President el Conseller de Política Territorial i Obres Pú

bliques. El Vice-president serà designat pel Conseller, d'entre 
els representants del punt 3, apartat a), d'aquest mateix article, 
auxiliarà el President en les seves funcions i el substituirà en 
els casos d'absència o d'impossibilitat. 

3) Els vocals del Consell seran els següents: 
a) Un representant de cada un dels Departaments d'Economia 

i Finances, d'Indústria i Energia, d'Agricultura, Ramaderia 
i Pesca i de Governació, el Director General d'Estadística, 
el Director General d'Urbanisme, el Director General de 
Política Territorial i el Director General de Carreteres. 

b) Quatre Vocals representants de les corporacions locals. El 
procediment de designació es determinarà reglamentària
ment. 

e) Dos Vocals de lliure designació pel Consell Executiu entre 
persones d'acreditada competència en el camp de la carto
grafia. 

d) El Director de l'Institut. 
4) El Secretari serà designat pel Consell Rector, a proposta del 

seu President. 

Article 8. 
1) El Consell Rector ostenta les més àmplies facultats en l'actua

ció, la gestió i la representació de l'Institut. 
2) Les deliberacions del Consell seran presidides i dirigides pel 

seu President. Perquè les deliberacions o els acords del Consell 
siguin vàlids cal la presència, si més no, de la meitat més un 
dels seus membres. 203 
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3) Els acords es registraran en el llibre d'actes amb la firma del 
President i del Secretari. 

Article 9. 
1) A Correspon al Consell Rector elaborar i proposar: 

a) El pla anual de treball i gestió. 
b) Els pressupostos de l' Institut. 

B Correspon al Consell Rector conèixer i informar: 
a) L'administració dels recursos que integren el patrimoni 

de l'Institut. 
b) Tots els afers relacionats amb la competència de l'Insti

tu t. 
2) El President del Consell tindrà les atribucions següents: 

Primer: Ostentar la representació del Consell. 
Segon: Convocar-ne les reunions, assenyalant lloc, dia i hora 
de celebració i ordre del dia d'aquestes. 
Tercer: Presidir i dirigir les deliberacions i dirimir amb el seu 
vot de qualitat els empats. 
Quart: Qualsevol que li sigui reglamentàriament atribuïda. 

3) El Secretari aixecarà l'acta de les sessions i estendrà certifica
cions dels acords que s'hi hauran adoptat, autoritzant amb la 
seva firma les unes i les altres. 

Article 10. 
1) El Director de l'Institut és nomenat pel Consell Executiu de 

la Generalitat a proposta del Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques. Li corresponen la direcció de l'Institut i 
l'execució dels acords del seu Consell. Exercirà, a més, la di
recció del personal. 

2) El Director de l'Institut, per delegació del President del Con
sell Rector, mantindrà contactes amb els òrgans de l'Adminis
tració de l'Estat competents en la matèria i els proporcionarà 
informació sobre la cartografia realitzada o en curs d'execució. 

Article 11. 
1) Sota la presidència del Director de l'Institut es constituirà una 

Comissió Tècnica, integrada per persones expertes en carto
grafia o que tinguin al seu càrrec serveis cartogràfics depen
dents d'entitats públiques del territori de Catalunya. La com
posició de la Comissió es determinarà reglamentàriament. 

2) Correspon a la Comissió: 
a) Assessorar l'Institut. 
b) Elaborar criteris tècnics per coordinar els treballs cartogrà

fics. 
e) Proposar les mesures necessàries per a evitar que es pro

dueixin repeticions de treballs o duplicitat de tasques. 
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d) Vetllar per la posada al dia i la conservació dels treballs car
togràfics d'importància general i permanent per a Catalunya. 

e) Proposar les mesures precises i necessàries per impulsar i 
coordinar tots els treballs i estudis encaminats a l'execució 
de la cartografia d'interès pet a Catalunya. 

Article 12. 
1) Els recursos de l'Institut Cartogràfic de Catalunya seran el~ 

següents: 
a) Tots els que són actualment adscrits al Servei Cartogràfic 

del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
b) Els rendiments dels béns compresos en l'apartat anterior. 
e) L'assignació que es fixarà al pressupost de la Generalitat per 

al compliment de les finalitats de l'Institut i els crèdits que 
aquest utilitzi dels previstos en aquest pressupost per a 
l'execució de treballs cartogràfics. 

d) Els ingressos que obtingui pels estudis o treballs que rea
litzi en el desenvolupament de les seves funcions o per la 
venda de les seves produccions a organismes diferents de 
la Generalitat. 

e) Les participacions o els ingressos que procedeixin dels con
sorcis o societats en què intervingui, segons el que preveu 
l'article 4. 

f) Les subvencions, les aportacions o les dotacions que conce
deixin al seu favor entitats o particulars. 

g) Tots els recursos no previstos en els apartats anteriors que 
puguin ésser-li atribuïts per disposició legal o reglamentària 

2) El pressupost de l'Institut serà anual i se subjectarà a les dispo
sicions legals sobre els pressupostos dels organismes autò
noms. 

3) L'Institut gaudirà de les exempcions i beneficis fiscals de què 
gaudeix l'Administració de la Generalitat. 

Article 13. 
La contractació d'obres, serveis i subministraments per l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya en el desplegament de les seves funcions 
s'acomodarà a la legislació que serà aplicable en virtut del què 
disposa l'Estatut de Catalunya. 
Article 14. 
1) Contra els actes administratius de l'Institut Cartogràfic de Ca

talunya seran procedents els recursos previstos en les normes 
de procediment administratiu aplicables a Catalunya, amb les 
peculiaritats que s'estableixin tot seguit. 

2) Tots els actes administratius de l'Institut podran ésser objecte 
de recurs d'alçada davant el Conseller de Política Territorial i 205 
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Obres Públiques, excepte els extraordinaris de revlSlo, els 
quals s'interposaran sempre davant el Consell Executiu de la 
Generalitat. 

3) La interposició del recurs contenciós administratiu serà proce
dent segons el que estableix la Llei d'aquesta jurisdicció. 

4) L'exercici d'accions civils i laborals es regirà sempre per les 
normes de general aplicació i la reclamació prèvia s'ac' çarà 
sempre al Consell Rector. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
1. S'incorporen a l'Institut Cartogràfic de Catalunya el personal 

i material del Servei Cartogràfic actualment dependent del De
partament de Política Territorial i Obres Públiques. 

2. El Consell Executiu i el Conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques, dins de l'àmbit de les seves respectives com
petències, dictaran les disposicions necessàries per portar a 
terme en un termini de tres mesos la incorporació a què es 
refereix l'apartat anterior. 

DISPOSICIONS fiNALS 

Primera. - El que estableix aquesta Llei s'entendrà sens perjudici 
de les competències que puguin correspondre a l'Administració 
central de l'Estat i, en especial, al Consejo Superior Geognífico,a 
l'Instituta Geognífico Nacional, al Servicio Geografico del Ejér
cito de Tierra, a l'Instituta Hidrografico de la Marina i al Servicio 
Cartografico del Ejército del Aire. 
Segona. - El Consell Executiu de la Generalitat resta facultat per 
dictar les normes necessàries per al desenvolupament i execució 
de la present Llei . 
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació 
aquesta Llei, cooperin al seu compliment i que els Tribunals i Au
toritats als quals pertoqui la facin complir. 

Barcelona, 8 d'octubre de 1982 

JORDI PUJOL 
President de la Generalitat de Catalunya 

JOSEP M. CULLELL I NADAL 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
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CN'Í TOC. I • REMJNERACI ONS Da PERSONAL 

ARTIQE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES •••••••••••••••••• 

De funclon~rls •• •••• ••• ••••• •• •••· ········· • • •• •• ••••• 

112 .01 Retrlbuclons b~slques de funcionari s ••••••••••• 

ARTIQE 12. RETRIBUCIONS CCWLEMONTARIES ••••• ••• ••• 

De funclonerls • ••••••• • •• ••• • •••• • •••• • •••••••• •• ••••• 
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ARTIQE 17. PERSONAL EVENlUAL , CONTRACTAT I VARI ••• 
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EXPLICACIÓ DE LA DESPESA 

CN'Í Ttt. 2. DESPESES DE BÉNS lllRRENTS I DE SERVE I S 

ARTIQE 20 . LLOOUERS ••••••••••••••••••••••••••••••• 

201.01 Lloguer de bén s Immobles ••••••••••••••••••••••• 

ART IQE 21. CONSERVAC IÓ I REPARACIÓ ••••• ••••••••• •• 

Despeses de manteniment de l'Immobilitzat material •••• 

210 .01 Despeses de manteniment de I 1 lmmobl I ltzat mate-

rlol ••••••••••••• •· •••••••••••••••••••••••••••• 
210.02 Equip lnformÒtlc ••••••••••• • ••••••••••••••••••• 

ARTIQE 22 . MATERIAL, SUBMIN I STRAMONTS I ALTRES •••• 

220.01 Materia l d'oficina ordinari no Inventariable ••• 

220 .02 Material d'oficina: mèqulnes d'escriure, 

moterlol lnformòtlc I moblllorl •••••••••••••••• 
220.D3 Moterlol lnformòtlc sl stemo depertamentol •••••• 

Submi ni straments de béns I serveis •••• ••• • .••••••• • ••• 

221 .01 Despeses d'aigua, gas, electricitat I altres ••• 
221 .02 Corburonts ••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••• 
221 .03 Vestuer I •••••• •••••• •••••••• •••• •••••• • ••• ••••• 

221.06 Altres submlnlstroments ••• •••••••••••••••• ••••• 

Comunicacions •••• • ••• . •••••• •••••••••••••••••••••••·•· 

222.01 Comun icacions telefÒniques •••••••••••••••••••• • 
222.02 Comunl coclons lnformòtlques ................... . 

224.01 Pr I mes d'as segur enees ••••••••••••••••••••••••.• 

227.01 Netejo .... ...... .... ., . .................. .... . 

228.01 Estud is I trebolls tècnics ......... ..... .... . .. 

Despeses dI verses • . . .. ........ .. . . . .................... 

229.01 Subscripc ions o publlcoclons periÒdiques ...... . 
229.02 Publlcoclons, trebolls I oltres oct lvltots .... . 
229.04 Organltzecló de conferències I cursets ••• • ••• •• 
229 .05 Formoc iÓ I promoció ........................... . 

229 .07 Altres despeses diverses ...................... . 

13.962.480 

14.262 .449 
23 .681 .ooo 

3 . 500.000 

4 .600.000 
li .ooo.ooo 

8 .300 .ooo 
3 .50D.OOO 

249 .770 
2.440 .750 

2.400.000 
8.491 .180 

3.100 .ooo 

3.000.000 

7 o 100.000 

I .500.000 
5.900.000 
8.900.000 
I .000.000 
7.200 .000 

Total 
per conceptes 

13.962.480 

37 .943.449 

19.100.000 

14.490.520 

10 .891 o 180 

3 . 100.000 

3.000.000 

7 -100.000 

24.500.000 

NUmero Orgànic 
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TotaJ per articles 
i capitals 

13.962 .480 

37.943 .449 

82.181.700 
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Departament o Secció 

Pa..ÍTICA TERRITORI.Il I OlllES PÍB.IQUES ¡ 
Direcció Generat, Servei o ... Organisme 

INSTillJT CARTOGRAFIC DE CAT.ILUNYA 

APLICACIÓ 

Econ Func 

230 

240 

621 

623 

624 

625 

65 1 

671 

672 

673 

EXPLICACIÓ DE LA DESPESA 

ARTIQE 23. I NDEM<ITZACI ONS PER RAÓ DEL SERVEI ... .. 

230.01 Di etes , locomoc iÓ I trasiiZJt6 •• •••.•.•••• • . • . •• 

ARTIQE 24 . DOTAC I ONS PER A NOOS SERVE I S ••••• • • •••• 

Dotac i ons per a nous serveis ••• •• • •••• ·· .•.• •• •••••.•• 

240.01 Dotacions per a serve is de nova creecló. 
Certoteca ..... ... . . . .. . ... .. ...... ..... .... .. . . 

CN'ÍT<L 6. INVERSIONS RE.ILS 

ARTIQE 62 . I NVERS I ONS EN MAQU I NAR IA, INSTAL.LACIONS 
I UTILLATGE •••••• • •••••••••••• •• ••••••• 

621.01 I nstal.laciÓ condicionament Cartotece • . • • • •• •.• 

623 .0 1 Estudis d'ediciÓ per a cartografia temàtica .... 

624 .01 Est acions de restituciÓ dig ital • • •••••••• •• •••• 

625 .0 1 Càmara aèria wnb object iu grlln angular ..... • ••. 

ARTIQE 65 . INVERS IONS EN EQUIP DE PROCÉS DE DADES. 

651 .u I Con tro I l:ldor ll nI es I mernòr 1 a d~ masses • • ••• ... • 
651 .02 Software d'apli cac iÓ ••••• ••• • ••• • • •••• ••••• • •• • 

ART I QE 67 . I NVERSIONS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL. 

671.01 Adq ui s iciÓ fons documental histÒric per 
~ I a Cartoteca de Cata lunyz¡ •• •••••...• ••• • • • • .• 

672.01 Material de vo ls fotogramètrlcs, r eco lzament 
topogrÒflc I toponlmla cartogrÒflca ••••••••• ••• 

673 .o I ProduccIó de cartograf la topogràfIca ••• •••••••• 
673.02 ProducciÓ de cartograf la temòt I ca •• • •••••••••• • 

5 .126.820 

5 .500.000 

8 .500 .000 

26 .000 .000 

24 .ooo .ooo 

13 .700.000 

li .ooo.ooo 
7.800 .ooo 

2 .ooo.ooo 

28.000 .000 

29 .000 .000 
15 .ooo.ooo 

Total 
per conceptes 

5.126.820 

5 .500 .000 

8.500.000 

26.000 .ooo 

24 .ooo.ooo 

13.700 .000 

18.800.000 

2 .ooo.ooo 

28.000.000 

44 .ooo.ooo 

NUmero Orgànic 

09.53 

Total per arlicles 
i capítols 

5.126 .820 

5 .500.000 

165 .ooo.ooo 

72.200.000 

18 .800 .ooo 

74 .ooo.ooo 
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60 
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RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS I ARTICLES DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

DENOMINACIÓ 
ENTITATS 

A) OPERACIONS CORRENTS 
Retribucions bàsiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. . . .. .. . . . . • . 
Ret ribucions complementàries . . ..... . ... .... . . .. . . 
Retribucions per altres conceptes . ...........•. 
Complement familiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . . 
Retri bucions personal en règim laboral 
Personal eventual , contractat i vari . . . . . . . . . . .. . . . 
Assegurances socials . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Classes passives . . . . . . . . . . . . . .............. . . . ..... . 
TOTAL DEL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL ... .. .. . . . 

Lloguers ......... .. . 
Conservació i reparació ... . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Material, subministraments i altres . . . . . ..... .. . 
Indemnitzacions per raó del servei .. . . ... ............... . . ... . 
Dotacions per a nous serveis . 
TOTAL DEL CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS . 

Deute interior . . . . . . . . . . . . ......... .. .. . 
Deute exterior . . ........ . . .. . ........ . . . . . . 
Préstecs i bestrestes . . ................. . 
Dipòsi ts, fiances i altres 
TOTAL DEL CAPÍTOL 3. DESPESES FI NANCERES 

A l'Estat I A la Generalitat . . . . . . . . . ...... ... . 
A organismes au tòr10ms ad ministratius . ...... . 
A la Seguritat Social ........ . . .......... . ......... . ........ . . . .. • . 
A organ ismes autònoms comercials, indust rials o financers .... 
A empreses públiques i d'altres ens públics ................... . . . .. .• 
A corporacions locals . ..... . ..... . 
A empreses privades ............ . 
A famfl ies i instit ucions sense finalitat de lucre 
TOTAL DEL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORR ENTS ............. . 

TOTAL OPERACIONS CORRENTS .. . .......... . ... . 

B) OPERACIONS DE CAPITAL 
Terrenys i béns naturals 
Edificis i altres construccions . ......... . . . 
Maquinària, intaHaccions i utillatge 
Material de transport ... . 
Mobiliari i estris .... . .... . . . ..... -. .. . 
Equ ip de procés de dades .... .. . . • .. 
Béns dest inats a l'ús general .. . . •... .... . 
Altre immobilitzat material . . . . ........... . 
Immobil itzat immaterial . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
TOTAL DEL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS 

A l"Estat I A la Generalitat . ... 
A organismes autònoms administratius . 
A la Seguretat Social ... 
A organismes autònoms comercials . . . ..... . .• ... ..... .. . ....... 
A empreses públiques i d'altres ens públics .. . . 
A corporacions locals . . . . . . ........ . . .. . . . . . . . . .. . ... . . . . 
A empreses privades . . . . . . . ... ... . . . ........ . 
A famflies i institucions sense finali tat de lucre 
TOTAL DEL CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ..... 
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL . . . . . . .. . ... . ........... . ..... . 

C) OPERACIONS FINANCERES 
Adquisició deute interior . . .. . . . 
Adquisició deute exterior ............... .. . . . .. ... .. .• . ..• .. . ... .. . 
Concessió de préstecs i bestretes ..... . . .....•... •. ..•. 
Concessió de dipòsits I fiances . 
Adquisició d'accions ... . .. . .. . .. . . . .. .. . .. . . 
TOTAL DEL CAPÍTOL B. ACTIUS FINANCERS .... • . • • ..••.. •• .. • . ... 

Amorti tzació deute interior . 
Amorti tzació deute exterior ... . . 
Amort itzac ió de préstecs ..... : ........ • ..... 
Devolució de dipòsits i fiances . . . . . . . . . . . . ... ...•..........•..... 
Amortització operacions Tresoreria . . ......... .. . . . . . . . . . . . . ... . . ... . 
TOTAL DEL CAPfTOL 9. PASSIUS FIN ANCERS . . . . ......... . .. . 
TOTAL OPERACIONS FINANCERES .. .. . . ... . .............. .. ...... . 

RESUM 
TOTAL OPERACIONS CORRENTS ... . .. . .. . . 
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL ... . 
TOTAL OPERACIONS FINANCERES . . . 
TOTAL GENERAL. ...... . 

Insti/u/ Carlografic 
de Ca/a/unya 

23.161.590 
23.1 05.652 

52.072.122 
54.025.819 
33.720.368 

186.085.551 

13.962.480 
37.943.449 
82.181 .700 

5.126.820 
5.500.000 

144.714.449 

330.800.000 

72.200.000 

18.800.000 

74.000.000 

165.000.000 

165.000.000 

330.800.000 
165.000.000 

495.800.000 
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TOTALS 
GENERALS 

23.161.590 
23.105.652 

52.072.122 
54.025.819 
33.720.368 

186.085.551 

13.962.480 
37.943.449 
82.181.700 

5.126.820 
5.500.000 

144.714.449 

330.800.000 

.72.200.000 

18.800.000 

74.000.000 

165.000.000 

165.000.000 

330.800.000 
165.000.000 

495.800.000 




