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Presentació 

Introducció 

Consell Rector 

Personal 

Gestió econòmica I administrativa 

Activitats de Direcció 

1. Producció cartogràfica 1.1 Cartografia bàsica 

1.1. 1 Sèri es de ca rtografia topogràfica 

1.1. 1 .1 Sèrie to pogràfica 1 :5 000 

1 . 1 . 1 .2 Sèrie topog ràfica 1 :1 O 000 

1 .1 . 1 .3 Sèries comarca ls 1 :25 000 i 1 :50 000 

1 .1. 1 .4 Sèrie topogràfica 1 :1 00 000 

1.1 . 1 .5 Mapa topogràfic 1 :250 000 

1.1 .2 Sèries de cartografia ortofotogràfica 

1.1 .2. 1 Ortofotomapa 1 :5 000 

1 .1 .2 .2 Ortofotomapa 1 :25 000 

1.1 .2.3 Ortofoto mapa 1 :50 000 

1.1 .2.4 Mapes d'imatge de satèl·lit 

1 :100 000, 1 :25 000 i 1:50 000 

1.1 .3 Sèries ca rta-topogràfiques 

1.2 Bases cartogràfiques numèriques 

1 .2. 1 Creació i integració de bases 

1 .2. 1 .2 Base cartog ràfica numèrica 1 :50 000 

1 .2. 1 .3 Base d 'elevacions de Catalunya 

1 .2. 1 .5 Base de toponímia 

1 .2. 1 .6 Base de lími ts ad ministratius 

1.3 Xarxes geodèsiques 

1 .3. 1 Xarxa geodèsica ut ili tària de Cata lunya 

1 .3. 1 .1 Xa rxa geodèsica i d'anive llació 

1 .3. 1 .2 Geoide de Cata lu nya (GeoCat) 

1.4 Sèries i mapes temàtics 

1 .4. 1 Sèries i mapes temàtics 

1 .4. 1 .1 Mapes temàtics 

1 .4 . 1 .2 Sèries d'usos i cobertes del sòl 

1 .4 . 1 .3 Sèries geològiques 

1 .4.2 Creació de bases geog ràfiques i temàtiques 

1 .4.2. 1 Bases d'usos i cobertes del sòl 

1 .4.3 Aties 

1 .4.3.1 Atles i micro-atles 
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2. Suport I recerca tecnològica 

1.5 Vols fotogramètrlcs 

1.5.1 Cobertures globals de Catalunya 

1.5.1.1 Vols de gran altura 

1 .5.1.2 Vols a altura mitjana 

1 .5.2 Cobertures territoria ls específiques 

1.5.2.1 Vols de planejament 

1.5.2.2 Vols per a cartografia de via litat 

1 .5.2.3 Vols per a nuclis urbans 

1.5.2.4 Vols metropolitans 

2.1 Fotogrametria i geodèsia 

2.1 .1 Sistemes de posiciona ment 

2.1 .1 .1 Posiciona ment de plataformes 

de sensors i navegació (PocNav) 

2.1 .1 .2 Sistemes de càlcu l geodèsic 

fotogramètric de xarxes Geo TeX 

2.1 .1.3 Estacions fiducia ls per a ús del Global 

Positioning System (GPS) 

2.1.1.4 Posicionament d'alta precisió 

2.1.2 Fotogrametria i sistemes fotogramètri cs 

2.1.2.1 Sistemes d'aerotriangulació automàtica 

i assistida 

2.1 .2.5 Sistemes fotogramètrics digita ls 

2.2 Cartografia automàtica 

2.2.1 Captura de dades assistida per ordinador 

2.2 .1 .1 Suport a la captura i estructuració de dades 

2.2.2 Procés cartogràfic 

2.2.2 .1 Simboli tzació ca rtogràfica 

2.2.2.2 Generali tzació cartogràfica 

2.2.3 Edició cartogràfica 

2.2.3.1 Edició de cartografia 

2.2.3 .2 Autoedició i cartografia de sobretau la 

2.2.3 .3 Sistemes de dibuix automàtic 

2.3 Sistemes d 'informació 

2.3.1 Tecnologies de la informació 

2.3.1.1 Ordinadors i xarxes d'ordinadors 

2.3.1.2 Sistemes de programació orientats a objectes 

2.3.1.4 Ofimàtica i sistemes personals 

2.3.1.5 Emmagatzematge, control i distribució de dades 

i 2.3 .1 .6 Tecnologies de difusió d'informació 

2.3.1.7 Llenguatges, cà lcu l visua l i interfícies gràfiques 

2.3.1.8 lntel·ligència artificial: sistemes experts 

i xarxes neuronals 

2.3 .2 Models de dades per a bases cartogràfiques 

2.3.2. 1 Models de dades per a bases topogràfiques 

2. 3.2.5 Modelització i classificació 

de les elevacions del terreny 

2.3.3 Aplicacions dels sistemes d'informació geogràfica 

2:3.3.1 Teledetecció i sistemes d'informació geogràfica 
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3 . Infraestructura 

4 . Educació i recerca 

Convenis 

Publicacions 

Viatges 

Compliment del Pla Plurianyal 

2.3.3.2 Sistemes d'informació geogràfica 

com a eina d'ajuda a la gestió de projectes 

2.3.3.3 Altres aplicacions 

2.4 Publicacions geocartogràfiques 

2.4.1 .1 Publicacions bibliogràfiques 

2.4 .1.2 Monografies tècniques 

2.4.1.3 Publicacions periòdiques 

2 .5 Teledetecció i procés d'imatge 

2.5.1 Aplicacions de sensors no fotog ràfics actius i passius 

2.5.1 .1 Aplicacions per a sèries cartogràfiques 

2.5 .1 .2 Aplicacions per a l'extracció 
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Presentació del conseller de PTOP 

Em plau tornar a presentar una Memòria de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, 
en aquest cas, de l'any 1993. 

Aquells que defensàrem l'any 1982 al Parlament de Catalunya la Llei de 
creació d'aquest Institut, veiem, més d'una dècada després, l'encert d'aquella 
política del Govern català. Crear institucions útils, donar-los criteris d'acció sota 
la forma tècnica de plans d'acció, forçar-les a l'autofinançament en percentatge 
elevat de manera que les obliga a la lògica empresarial i dotar-les de la confiança 
necessària, condueix a produir eines de desenvolupament útils per a l'acció del 
Govern. 

Cal no fer la més mínima concessió i forçar el pas. Cal més suport de l'ICC 
al Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Cal que els organismes 
autònoms aportin més dinàmica al seu centre, del qual depenen. Cal produir 
més tecnologia i productes cartogràfics per a l'ús general. Estem a una distància 
considerable de disposar de la informació de base comuna en qualsevol regió 
centreuropea, però no n 'estem lluny. Deu anys d'esforç ben coordinat ens han 
apropat molt al nucli avançat europeu; en menys temps hem d'integrar-nos i 
mantenir-nos-hi. Això és el que cal fer. Cal, doncs, animar la direcció i tot el 
personal de l'ICC per tal que faci un esforç renovat. 

La feina ben feta és ja una realitat, ara silenci i perseverança. 

Josep M. Cullell i Nadal 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
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Introducció del director de l'ICC 

L'esforçat lector que segueixi la trajectòria de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 
(ICC) mitjançant la seva Memòria anyal, apreciarà enguany un notable canvi en 
la presentació de l'esmentat document. Aquesta nova presentació respon a dues 
necessitats: la primera, la nova normativa editorial de la Generalitat de 
Catalunya, que ens porta al canvi de format, i la segona, adequar la descripció 
de l'activitat de l'ICC a la seva planificació anyal, quadriennal i estratègica. 
Creiem que l'esforç val el que costa i dóna una idea més clara, integrada i sinòp
tica del que es fa, ja que la referència i la codificació ajuden a seguir la planifica
ció vigent aprovada pel Consell Rector que ens governa. 

Aquest any pot caracteritzar-se per les següents fites, difícils de triar entre 
d'altres: 
- La fotogrametria digital ja és una realitat en producció. Aquesta és una cadena 

de producció bàsica per a l'actualització de 1'1:5 000 3D que finalitzarà el1994. 
- El mapa comarcal1:50 000 és ja un projecte consolidat amb una producció 

estable, i d'altres sèries, com els Punts d 'Informació Turística (PIT), han estat 
realitzades amb la mateixa base cartogràfica numèrica. 

- Els circuits de producció de l'ortofotomapa en color ja estan en producció 
massiva. 

- El projecte de rehabilitació del pavelló de l'antic Instituta Nacional de 
Previsión en el Parc de Montjuïc és aprovat i s'inicien les obres. 

Aquest darrer projecte ens donarà la infraestructura que l'ICC necessita per 
al seu futur. Tots els serveis han discutit la seva implantació i estem planificant 
una nova seu que permetrà produir amb millor base i projectar les activitats de 
l'ICC al món que ens envolta. Tenim com a_ data de finalització el segon trimes
tre de 1995. 

Mantenir la producció i el desenvolupament en un exercici de contracció 
econòmica general, i com a reflex, contracció pressupostària, d'acord amb la pla
nificació aprovada vigent, és un fet que reflecteix el gran esforç que el personal 
i la direcció han realitzat per mantenir la moda dels darrers exercicis. 

Tempus fugit 

Jaume Miranda i Canals 
Director general de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 
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Consell Rector 

En el decurs de 1993 s'han produït canvis en el si del Consell Rector. Cal destacar 
la incorporació com a president de l'Hble. Sr. Josep Maria Cullell i Nadal en substi
tució de l'Hble. Sr. Joaquim Molins i Amat. La segona variació ha estat la substitu
ció del senyor Jaume Amat i Curtó pel nou director general de Carreteres, senyor 
Eduard Alabem i Valentí. L'últim canvi s'ha produït en realitzar-se la substitució 
del senyor Josep Ramon Dueso i Paratge pel nou director general de Prevenció i 
Extinció d'Incendis i de Salvaments de Catalunya, senyor Josep Bernis i Calatayud. 
En tots tres casos l'ICC va agrair sentidament la seva col·laboració i el seu ajut en 
el període que van ésset membres d'aquest Consell Rector. 

Composició del Consell Rector a 31 de desembre de 1993 

PRESIDENT 
Hble. Sr. Josep M. Cullell 
i Nadal 

VICE-PRESIDENT 
Sr. Joan A. Solans i Huguet 

VOCALS 
Sr. Eduard Alabem i Valentí 

Sr. Agustí d' Arana i Sagni er 

Sr. Antoni Gurgui i Ferrer 

Sr. Pere Feliu i Mir 

Sr. Jordi Oliveras i Prats 

Sr. Miguel Chaves López 

Il·lm. Sr. Joan Payola i Riera 

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
Membre nat 

Director general d'Urbanisme 
Membre nat 

Director general de Carreteres 
Membre nat 
Director general de Planificació i Acció Territorial 
Membre nat 
Sots-director general de Coordinació del Depar
tament d'Indústria i Energia 
Membre nomenat 
Coordinador tècnic en Matèria Pressupostària 
Membre nomenat 
Director de l'Institut d'Estadística de Catalunya 
Membre nomenat 
Director del Servicio Regional de Catalunya 
de l'IGN 
Membre nomenat 
Alcalde de Palau de Plegamans 
Membre nomenat 

Sr. Josep Bernis i Calatayud Director general de Prevenció i Extinció 
d'Incendis i Salvaments de Catalunya 
Membre nomenat 

Sr. Salvador Milà i Solsona Segon tinent d'alcalde i president del Pla 
Estratègic de l'Ajuntament de Mataró 
Membre nomenat 

Sr. Francesc de Puig i Viladrich Regidor d'Urbanisme i Cultura 

Sr. Ernest Maragall i Mira 

Sr. Albert Serratosa i Palet 

Sr. Francesc Vall-llosera 
i Vilaplana 

de l'Ajuntament de Manresa 
Membre nomenat 
Coordinació de Serveis d'Informació de Base 
i Organitzativa de l'Ajuntament de Barcelona 
Membre nomenat 
Assessor del conseller de PTOP 
Membre nomenat 
Sots-director general d'Obres 
Membre nomenat 



24 CO NSELL RECTOR 

Sr. Jaume Miranda i Canals 

SECRETÀRIA 
Sra. Glòria Bardají i Pascual 

Director de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 

Membre nat 

Sots-directora del Gabinet Jurídic del DPTOP 

Membre nomenat 

Sessions convocades durant l'any 1993 

Sessió de 9 de juny 
Es presentà l'avanç de la Memòria d'activitats de l'Institut corresponent a l'exer

cici 1992 així com la Memòria financera del mateix exercici. També s'exposà 

l'avaluació econòmica de l'any 1992 juntament amb la producció-retorn del 

DPTOP. Es va informar el Consell sobre el Pla Quadriennal 1993-96 de l'Institut 

Cartogràfic de Catalunya i sobre la nova seu de l'Institut. Tot seguit es presentà 

el full informatiu de l'any 1992 de la Secció de la Cartoteca de Catalunya; es con

tinuà amb el programa de vols 1993, la presentació dels convenis realitzats 

amb la Diputació de Barcelona i l'acord amb l'Instituta Geogràfica Militar de la 

República Argentina. Es van avaluar els criteris de distribució i vendes i els de 

foment de la difusió i utilització dels productes de l'ICC a les administracions 

públiques i al públic en general. Es va presentar el llibre de ponències Map 

Ma king Today i el premi de l'Associació Cartogràfica Internacional al Mapa hip

somètric de Catalunya 1:500 000. Finalment, el Consell Rector va autoritzar 

l'alienació de determinat material de l'Institut. 

Sessió de 26 de novembre 

La Direcció mostrà la Memòria de l'Institut de l'any 1992 i l'auditoria de l'exerci

ci 1992 realitzada pel Departament d'Economia i Finances i informà del Pla 

Anyal 1994. S'exposà també el Projecte de Llei de Geodèsia, l'estat de 

l'Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000 i 1:25·000, del Mapa topogràfic de Cata

lunya 1:5 000 i del Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000. Altrament, el Consell 

Rector va autoritzar l'avantprojecte del pressupost 1994 i es presentà 

Cartodifusió. Es va avaluar l'estat de SYSIGSA i s'autoritzà la participació de l'ICC 

en l'empresa Randonnées Pyrénéennes. Altrament, es van presentar el Catàleg 

de Publicacions i el Catàleg de Vols de l'any 1993. 
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Personal 

PLANTILLA ICC 

HOMES DONES TOTAL 

Personal labora l 88 63 151 

Funcionaris de la Generali tat 27 21 48 

Funcionaris de l'Estat 

Funcionaris transferits de la Diputació 3 3 

Total 119 84 203 

DISTRIBUCIÓ PER SERVEIS 

FU C!ONARIS 

GENERALITAT ESTAT TRANSFERITS LABORALS TOTAL 

Direcció 6 s 12 

Subdirecció 31 49 80 

Secretaria Econòmica i Administrativa 4 31 36 

Producció Cartogràfica 35 36 

Programes d 'Actuació Cartogràfica 7 1 31 39 

Total 48 3 151 203 

NIVELL D'ESTUDIS 

TITULACIÓ A B e D E 

Personal laboral 43 9 96 3 

Funcionaris de la Generali tat 43 2 

Funcionari s de l'Estat 1 

Funcio na ri s transferits de la Diputació 2 

Total 86 12 100 4 

Edat mitjana: 30,93 
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Gestió econòmica i administrativa 

L'activitat de la Institució s'ha desenvolupat en el marc de les seves competèn
cies i sota les directrius del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 
les quals es veuen contemplades en els plans d'actuació aprovats pel Consell 
Rector, màxim òrgan de gestió de la Institució. 

Durant l'exercici 1993, el Departament d'Economia i Finances ha realitzat 
l'auditoria de l'exercici 1992 per tal de donar compliment a la normativa vigent. 
Aquest apartat consta de les següents parts: 
a) Consideracions inicials 
b) Presentació de resul_tats de la comptabilitat general 
e) Gràfics comparatius 
d) Conclusions 

a) Consideracions inicials 
L'Institut Cartogràfic de Catalunya, com a organisme autònom comercial, 
industrial i financer, duu a terme les seves activitats dins del marc de la Llei 
11/82 de creació de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i del Reglament 88/1988 
que desenvolupa aquesta Llei. Ha anat desenvolupant la seva activitat en el 
marc del seu Pla Estratègic que comprèn el període entre els anys 1988 i 2000. 
D'acord amb les directrius esmentades en aquest Pla, es va elaborar el Pla Anyal 
corresponent a l'any 1993, el qual va ésser aprovat pel Consell Rector de 
l'Institut en la sessió núm. 25 celebrada el dia 9 de desembre de 1992. 
De tota manera, i pel que fa a l'any 1993, del qual s'adjunten a continuació 
les dades financeres, cal analitzar i tenir en compte la conjuntura econòmica 
que ha marcat negativament les xifres de l'exercici, tant a nivell macroeconò
mic com microeconòmic. La recessió econòmica, que s'ha mostrat molt acu
sada durant el període, també s'ha vist reflectida en l'Administració Pública 
mitjançant reduccions pressupostàries, les quals també han afectat significati
vament l'ICC tal com es pot veure analitzant les minoracions pressupostàries. 
Al mateix temps, la reducció pressupostària que han sofert les administracions 
consumidores de cartografia ha repercutit indirectament en el compte d'ex
plotació de l'Institut, atesa la baixada dels ingressos realment obtinguts 
enfront dels pressupostos. 
Moltes administracions, tant estatals, com autonòmiques i locals, han tingut 
dificultats a l'hora de desenvolupar els seus pressupostos, i s'han reduït consi
derablement les partides destinades a estudis o projectes a llarg termini, en les 
que normalment s'inclou la cartografia i de les que moltes vegades es pensa 
que es pot prescindir sense conseqüències immediates. 
També cal assenyalar que durant aquest any ha vist la seva publicació al 
DOGC el nou catàleg de llocs de treball de l'ICC, la qual cosa completa un 
llarg camí de desenvolupament de l'organigrama de la Institució. 

b) Presentació de resultats de la comptabilitat general 
L'exercici de 1993 ve recolzat per un pressupost de 2 179 944 131 pessetes. 
Referent a les inversions, els fets a tenir en compte són, bàsicament, dos: 
- La inversió del 99,94% del pressupost a liquidar, atès que el diferencial pen

dent d'invertir a final d'any és de 348 951 pessetes. 
- L'Institut ha continuat, encara que amb valors inferiors als de l'any anterior, 

les inversions en Fons Cartogràfic, el qual es compon pels valors de constitu
ció de les diferents bases cartogràfiques de la Institució d'acord amb els pro
grames de treball en l'àmbit de Catalunya pel que fa al període analitzat. 

En relació al pressupost corrent, la xifra assolida, tant per transferències de 
la Generalitat com per ingressos propis, ha permès compensar amb un petit 
escreix la despesa corrent de l'exercici. 
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- El balanç a 31 de desembre de 1993 
El balanç de l'ICC, tancat a 31 de desembre de 1993, té l'estructura que 
s'observa a la taula següent. 
Els percentatges mostren la composició de les principals partides del balanç 
de l'Institut. 

COMPOSICIÓ DEL BALANÇ 

ACTIU 

Immobili tzat 3 833 723 546 73, 16% 

Existències 250 694 818 4,78% 

Deutors 1 115 904 766 21,30% 

Comptes financers 33 864 183 0,65% 

Ajustaments per periodi ficació s 818 901 0,11% 

Total 5 240 006 214 100% 

PASSIU 

Finan çament bàsic 4 237 970 374 80,88% 

Creditors a curt termini 1 000 967 345 19, 10% 

Ajustaments per periodificació 1 068 495 0,02% 

Total 5 240 006 214 100% 

L'immobilitzat incorpora les inversions de l'any i, respecte a les mateixes, 
cal destacar: 
En el Fons Cartogràfic, l'increment de 370 873 407 pessetes ha estat causat 
per la materialització en les diferents partides que componen aquest fons: 
recerca i desenvolupament, fons cartogràfic digital, cartografia topogràfica, 
ortofotomapes, cartografia bàsica, cartografia derivada, cartografia temàtica, 
monografies, publicacions i atles. 
Per partides separades trobem els valors de les amortitzacions de l'immobi
litzat material i immaterial. Aquestes amortitzacions s'han realitzat segons 
criteris acceptats per la Subdirecció de Control Financer del Departament 
d'Eq:mornia i Finances. 
Referent a les existències, cal diferenciar el tractament rebut per les matèries 
primeres i les auxiliars del rebut per les existències de productes acabats. Les 
primeres han estat valorades pel seu preu de cost; les segones han vist imple
mentat un tractament informàtic durant tot l'any, atesa la posada en marxa 
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COMPARACIÓ DE BALANÇOS 1992/1993 

Actiu (en MPTA) Passiu (en M PTA) 
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del sistema de control d'estocs de les botigues de l'Institut i del seu magat
zem. Aquesta complexa base de dades té per objecte facilitar la gestió de pro
ductes acabats de l'Institut, ja siguin d'adquisició a proveïdors externs o bé de 
producció pròpia. Cal dir que el seu rendiment ha estat satisfactori i que la 
perspectiva és la d'afinar encara més els seus resultats d'acord amb l'experièn
cia assolida. 
Es contempla el sistema primer entrat-primer sortit (PEPS) com a criteri gene
ral referent al control de les unitats que resten a l'Institut de cada referència. 
La xifra de clients totalitza a final d'any un import de 616 902 471 pessetes, 
xifra que comparada amb la de final de l'any passat presenta un decrement 
del6,77%. 
A final d'any mancaven per cobrar de les transferències de la Generalitat 
de Catalunya un total de 363 849 705 pessetes, saldo que es reflecteix en el 
compte d'altres entitats públiques deutores. Aquesta xifra, d'un valor abso
lut i relatiu molt elevat, és la fotografia a final d'any de l'evolució dels 
cobraments de les transferències que rep l'Institut. S'ha de matisar, però, 
que hi té una influència molt especial la reducció pressupostària presa pel 
Consell Executiu de la Generalitat, atès que aquesta s'ha efectuat sobre els 
ADOPS de novembre i desembre. El saldo mitjà de les quantitats pendents 
de cobrar per part de l'Institut per aquest concepte al llarg de l'an y ha estat 
molt superior, superant en tot moment els cinc-cents milions de pessetes. 
En l'apartat de creditors i deutors per operacions de tràfic hi figura la xifra 
global i resum de les operacions de l'IV A de tot l'any. El balanç és favorable 
a l'Institut amb un deute d'Hisenda per aquest concepte de 104 838 028 
pessetes, quantitat motivada, sobretot, pel volum d'operacions d'in ersions 
materialitzades durant l'any. 
La xifra de 65 491 548 pessetes, que Hisenda adeutava a l'Institut a final de 
l'any 1992 per concepte de la liquidació d'IVA, ha estat cobrada d'ofici en la 
seva totalitat durant l'exercici de 1993. 
Els deutors per moratòria, amb un total de 7 668 366 pes etes, tenen la seva 
contrapartida de provisió corresponent seguint la normati a del Pla General 
Comptable. 
El total líquid que contemplen els compte financer a final d'exercici és de 
33 751 646 pessetes, però cal tenir en compte que, en part, reflecteixen la 
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BALANÇ A 31 DE DESEMBRE DE 1993 

ACTIU PASSIU 

B) IMMOBILITZAT A) FONS PROPIS 

Immobilitzacions immaterials Capital 

216 Fons cartogràfic 2 S1S 243 144 100 Fons patrimonial 4 267 142 S37 

217 Drets béns a rrendament financer 136 soo 000 121 Resultats negatius de l'exercici -429 S32 924 

281 Amortitzacions -796 30S 81S Total A 3 837 609 613 

Immobilitzacions materials D) CREDITORS A LLARG TERMINI 

221 Edificis 41 227 861 Deutes amb entitats de crèdit 

223 Maquinària 394 038 6S2 170 Préstecs a llarg termini 200 000 000 

224 Uti ll atge 11 700 789 174 Compromès per leas ing 200 360 761 

22S lnstal·lacions 193 osa 769 Total D 400 360 761 

226 Mobi li ari i equips d'oficina 120 224 760 E) CREDITORS A CURT TERMINI 

227 Equips cartogràfics 1 213 310 233 Creditors comercials 

228 Elements de transport 173 20S 344 400 Proveïdors 441 367 S40 

229 Fons biblioteca i ca rtoteca 237 63S 730 40S Contractes ad judicats en curs de realització 438 879 928 

230 Adaptació de terrenys i béns naturals 7S 18S 669 408 Proveïdors factures pendents de rebre 37 018 163 

231 Construccions en curs S47 773 188 409. Proveïdors per ràpels -S39 344 

282 Amortitzacions -1 138 S18 S61 410 Credito rs diversos 8 627 308 

Immobilitzacions financeres 418 Creditors factures pendents de rebre 24 782 

241 Accions sense cotització oficial 18 000 73S 437 Bestretes a clients lOS 743 

2SO Accions sense cotització oficia l 12 000 000 Altres deutes no comercials 

Total B 3 754 272 498 47S HP creditora per conceptes fi scals 40 948 S49 

C) DESPESES A DISTRIBUIR EN DIFERENTS EXERCICIS 477 Organismes de la Seguretat Social creditors 21 06S 601 

272 Despeses per interessos diferits 79 4S1 048 479 Altres organismes públics creditors 1 08S 07S 

Total C 79 451 048 SS6 Desemborsaments ex igits sobre accions 12 000 000 

D) ACTIU CIRCULANT 46S Remuneracions pendents de pagament 384 000 

Existències Ajustaments per periodificació 

300 Existències comercials 10 923 717 412 Pagaments d iferits 80 438 

310 Existències primeres matèri es 8 930 217 S26 Interessos a pagar no carregats en compte 988 OS7 

320 Ex istències matèries auxiliars 1 909 164 Total E 1 002 035 840 

3SO Existències productes acabats 228 931 720 

Deutors 

407 Bestretes proveïdors 40 44S 

417 Bestretes creditors ss 000 

430 Clients 616 902 471 

43S Deutors per moratòri a 7 668 366 

460 Bestretes al personal 142 143 

461 Bestretes per altres conceptes 

471 Altres entitats pübliques deutores 363 849 70S 

472 IVA suportat diferit 29 766 427 

474 HP deutora per IVA 104 838 028 

476 IVA adquisicions intracomunitàries 310 S47 

490 Provisions per insolvència -7 668 366 

Inversions financeres temporals 

S6S Fiances a curt termini 112 S37 

Tresoreria 

S70 Caixa, pessetes 1 6S8 313 

S71 Caixa, divises 1 097 308 

S72 Bancs 30 996 02S 

Ajustament per periodificació 

442 Cobraments diferits 4 784 996 

S81 Interessos a cobrar no abonats en compte 1 033 90S 

Total D 1 406 282 668 

Total actiu (B+C+D) 5 240 006 214 Total passiu (A+D+E) 5 240 006 214 
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COMPTE D'EXPLOTACIÓ 

(A) DESPESES 

(1) Reducció d'existències: 

610 Va ri ació d'existències mercaderies -5 756 262 

611 Va ri ació d'existències matèries primeres 4 548 191 

612 Va riació d'existències a ltres aprovis -389 388 

Subtotal Al -1 S97 459 

(2) Aprovisionament: 

600 Compres mercaderi es 12 043 9?2 

601 Compres prlmeres matèries 65 075951 

602 Compres altres aprovisionaments 10 752 537 

609 RàpeJs compres -4 605 205 

607 Treballs rea li tza ts per alt res empreses 103 642 940 

Subtotal A2 186 910 195 

(3) Despeses de personal: 

640 Sous i sa laris 676 310 372 

642 Seguretat Socia l a cà rrec de l'empresa 183 877 436 

649 Al tres despeses socials 14 097 022 

Subtotal A3 874 284830 

(4) Dotacions a l'amortització: 

681 Dotació amort. immobilitzat immaterial 21 7 166 974 

682 Dotació amort. immobilitza t materi al 267 664 654 

Subtotal A4 484 831 628 

(S) Variació provisions tràfic: 

694 Dotació a la prov. per moratò ries 7 620 053 

Subtotal AS 7 620 053 

(6) Altres despeses de l'explotació: 

621 Arrendam ents i cànons 34 679 385 

622 Repa racions i conservacions 100 500 901 

623 Serveis prof. independents 45 797 885 

624 Transports 8 140 334 

625 Primes assegu rances 6 588 329 

626 Serveis banca ri s i similars 2 668 920 

627 Publicitat i propaganda s 903 038 

628 Subministraments 29 185 21 8 
629 Altres serve is 47 722 669 

631 Tributs 6 214 313 

Subtota l A6 287 400 992 

(7) Despeses financeres per deutes a llarg termini: 

662 Interessos de deutes a ll arg termini 42 367 221 

Subtotal A? 42 367 221 

(1 O) Diferències negatives de canvi: 

668 Diferències nega t ives de canvi 7 566 

Subtotal A 1 O 7 566 

(B) ING RESSOS 

(1) Import net xifra de negocis: 

700 Vendes 

705 Prestació de se rveis 

Subtotal Bl 

(2) Augment existències 

712 Variació ex istències productes acabats 

Subtotal B2 

(4) Altres ingressos de l'explotació: 

759 Al tres ingressos 

740 Subvencions-transf. corrents Generalitat 

Subtotal B4 

I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ 

(A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B4) 

(7) Ingressos financers: 

769 Altres ingressos financers 

Subtotal B7 

(8) Diferències positives de canvi: 

768 Di fe rèn cies pos itives de canvi 

Subtotal B8 

11. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS 

(A7+A10-B7-B8) 

III. PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES 

(BI+BII) 

(12) Guanys de l'immobilitzat: 

771 Guanys immobili tzat material 

Subtotal A 12 

IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS (B12) 

Vl. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUES) (B III+BIV) 

82 216 214 

358 393 959 

440610173 

58 445 471 

58 445 471 

424 719 

942 609 605 

943 034 324 

397 360 271 

6 999 453 

6 999 453 

335 297 

335 297 

35 040 037 

432 400 308 

2 867 384 

2 867 384 

-2 867 384 

429 532 924 



36 GESTIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRATIVA 

ORIGEN I APLICACIÓ DEL FONS 

Origen (en MPTA) Aplicació (en MPTA) 
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part no utilitzada de la pòlissa de crèdit que va ésser subscrita durant l'any 

1990, per import de 200 000 000 pessetes. 

Del Passiu cal comentar l'increment de 323 231 908 pessetes en el compte 

de fons patrimonial degut a la incorporació de les transferències de capital 

de l'exercici. 
Creditors i deutors per operacions de tràfic. Dins d'aquest grup, cal comen

tar el deute de proveïdors per un total de 441 367 540 pessetes. Respecte de 

l'any anterior, el percentatge comparatiu és d'un 22,64% d'increment, la 

qual cosa ha estat motivada per l'augment del termini de cobrament de les 

transferències de la Generalitat i també per la situació de la tresoreria de les 

diferents hisendes públiques, principals clients de l'Institut. Aquest endarre

riment en el termini de cobrament s'ha traduït en un augment del termini 

de pagament als proveïdors. 
A continuació s'exposen els deutes de l'entitat amb la Seguretat Social i amb 

Hisenda per concepte de l'IRPF, donat que el pagament per aquests concep

tes es realitza el primer mes de l'any següent. 

El resultat de l'exercici ha estat incorporat al compte de Resultats Negatius 

de l'Exercici. Aquest resultat està format per: 

Pèrdues per dotacions 492 451 681 PTA 

Beneficis d'explotació 62 918 757 l'TA 

Total 429 532 924 PTA 

S'han realitzat a final de l'exercici les periodificacions corresponents per tal 

d'ajustar la comptabilització a la temporalitat pertinent. 

Com a xifres que no consten en el balanç de la Institució i atesa la seva 

importància, cal comentar les següents: 

- L'import dels avals, constituïts com a garantia per a realitzacions car

togràfiques i que restaven pendents de devolució a la data de tancament, 

el qual puja la quantitat de 27 934 885 pessetes. 

- Les existències en dipòsit a les botigues de l'Institut per part de diferents 

editorials totalitzen la quantitat de 4 267 635 pessetes. 
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VALOR DE L'ACTIU SEGONS BALANÇ: EVOLUCIÓ (en MPTA) 
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- L'immobilitzat cedit, constituït pel total de les xifres peritades dels béns 
que van ésser cedits en ús a l'ICC, que totalitza la quantitat de 
474 809 697 pessetes. 

- El compte d'explotació a 31 de desembre de 1993 
Segons la normativa del Pla General Comptable, es presenten els diversos 
comptes de despesa i d'ingressos amb les corresponents explicacions sobre 
les partides que els componen. 
Les diferències entre la disminució d'existències i el seu increment donen 
com a superàvit un import de 60 042 930 pessetes. 

Composició de la despesa de personal 

Personal funcionari 278 418 332 32,23% 

Personal laboral 358 644 081 41,51% 

Incentius al rendiment 42 953 483 4,97% 

Assegurances socials 183 877 436 21,29% 

Tot al 863 893 332 100% 

En el compte 662 hi consten els interessos del préstec que l'Institut té subs
crit. La taxa teòrica d'interès al llarg d'aquest període ha estat d'un 11,75% 
anyal. 
L'apartat de reparacions i conservació inclou els contractes de manteniment 
dels diversos equips de l'immobilitzat de l'Institut, a més de les reparacions 
normals i les dels equips aeronàutics destinats a realitzar la fotografia aèria. 
Els treballs duts a terme per altres empreses responen, en una gran majoria, 
als diversos treballs cartogràfics de camp, com són: recolzaments de punts 
de camp, aixecaments taquimètrics, revisió de camp, comprovació de camp, 
etc., que es subcontracten externament. 
Com a despesa, figuren també les diverses dotacions per amortització i pro
visió realitzades durant l'exercici. 
S'ha realitzat durant l'exercici una nova provisió per moratòria per un total 
de 7 620 053 pessetes que correspon a diferents saldos que per la seva anti
guitat no es poden considerar deutes normals. 
En l'apartat d'ingressos, cal fer consideracions al volum aconseguit per les 
vendes per prestació de serveis i productes acabats, que juntament amb els 
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COMPOSICIÓ DELS INGRESSOS PROPIS (en PTA) 

Altres 15 232 058 

70 401 795 
Distribució ràfica 11 814 41 9 

altres ingressos totalitzen 455 842 231 pessetes, xifra inferior a la de l'any 
anterior. Aquest fet és conseqüència de la recessió econòmica, la qual ha 
tingut una especial incidència en el sector cartogràfic en general, tal com 
s'ha explicat anteriorment. 
En aquest exercici s'han incrementat les sèries de facturació com a conse
qüència de l'obertura de la botiga d'atenció i venda al públic de l'Institut a 
la ciutat de Tarragona: 

SÈRIE DESCRIPCIÓ IMPORT % 

A,G,L,T Vendes de béns botiga 60 380 021 13,25 

B Convenis i projectes 358 393 959 78,62 

C,D Publicacions, RCG 11 814 419 2,59 

E Vendes béns a crèdit 9 861 921 2,16 

F Vendes reprod. cartog. històr. 159 853 0,04 

Total ingressos per serveis 440 610 173 96,66 

ALTRES INGRESSOS 

Financers i altres 7 759 469 1,70 

Ràpels 4 605 205 1,01 

Ingressos per ali enació d'immobilitzat 2 867 384 0,63 

Total ingressos d'explotació 455 842 231 100,00 

La sèrie més important pel nombre d'operacions és la que correspon als esta
bliments d'atenció i venda al públic. Tanmateix, destaca amb el 78,62% de 
la facturació l'activitat desenvolupada per l'Institut en convenis i projectes 
cartogràfics atenent a demandes rebudes i convenis signats amb diferents 
institucions. 

- Finançament propi/finançament extern 
Donat que l'Institut Cartogràfic de Catalunya és un organisme autònom, 
comercial, industrial i financer, que rep subvencions d'explotació que 
finanèen parcialment la seva despesa corrent, és d'un gran interès analitzar 
amb profunditat quina és la composició del finançament de l'Institut any 
darrera any. 
Al gràfic corresponent podem observar l'evolució de l'autofinançament 
corrent. 
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Mesurat com a percentatge, podem veure que es manté dins d'una banda 
que té per mitjana el 50 per cent. En aquest darrer any, s'ha assolit el per
centatge del 32,65% a causa de la manca d'ingressos per les circumstàncies 
ja comentades. 

e) Gràfics comparatius 
En aquests gràfics es pot observar l'evolució de les magnituds econòmiques 
més importants en els darrers anys de l'activitat de l'Institut Cartogràfic de 
Catalunya. 
La comparació de balanços entre els anys 92 i 93 il·lustra l'evolució de les 
principals magnituds i masses financeres. 
La distribució dels ingressos en funció de les diferents sèries de facturació 
mostra la composició de la facturació de l'Institut, diferenciant la venda al 
detall de la venda per projectes. 
Per tal de clarificar i il·lustrar amb més propietat les dades més rellevants s'ad
junten els següents gràfics: 
- Autofinançament 
- Comparació de balanços 1992/1993 
- Origen i aplicació del fons 
- Valor de l'actiu segons balanç: evolució 
- Composició dels ingressos propis 

d) Conclusions 
D'entre les conclusions que se'n poden derivar, cal fer palès el percentatge de 
realització pressupostària del pressupost de capital, que arriba pràcticament al 
100%. 
La despesa s'ha mantingut dins del marc del pressupost i no arriba a exhaurir-lo 
atès que tampoc no ho han fet els ingressos propis respecte del seu pressupost. 
D'altra banda, i gràcies a l'activitat de l'equip humà que forma part de l'Institut, 
s'ha possibilitat l'increment en termes no tan sols financers del fons cartogràfic 
mitjançant el compliment del pla anyal per a l'exercici de referència. 
Com a conclusió, cal dir que els estats comptables referits a l'any 1993 de 
l'Institut, reflecteixen la seva situació patrimonial, així com l'evolució conti
nuada de les principals magnituds financeres. 
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Activitats de Direcció 

Les actuacions més destacades de la Direcció durant l'any 1993 han estat les 
següents: 
- Despatx amb el president del Consell Rector. 
- Direcció i seguiment de les activitats dels serveis de l'Institut. 
- Reunió setmanal del Consell de Direcció de l'Institut. 
- Despatx setmanal amb el secretari general del Departament. 
- Preparació i realització dels dossiers i reunions del Consell Rector de l'Institut. 
- Preparació i realització dels dossiers i reunions de la Comissió Tècnica de 

l'Institut. 
- Reunions amb la Comissió Informàtica del DPTOP, de la qual el director de 

l'Institut Cartogràfic de Catalunya és vice-president. 
- Reunió amb altres directors generals del Departament de Política Territorial 

i Obres Públiques. 
- Seguiment de les obres de la futura seu de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 
- Entrevistes amb diversos organismes de la Generalitat de Catalunya: 

Departament de Presidència, Departament de Governació, Departament 
d'Economia i Finances, Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, 
Departament de Medi Ambient, Direcció General d'Energia, Direcció General 
de Pressupostos i Tresor, Direcció General de Serveis d'Informàtica, Direcció 
General de Serveis de Telecomunicació, Direcció General d'Indústria i 
Producció Agroalimentàries, Direcció General d'Ordenació Educativa, 
Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Lleida, Escola 
d'Administració Pública i Escola de Bombers de Catalunya. 

- Reunions amb membres de diversos consells comarcals: Anoia, Bages, 
Baix Empordà, Gironès, Maresme, Montsià, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, 
Pla de l'Estany, Pla d'Urgell, Ripollès, Tarragonès i Vallès Occidental. 

- Contactes amb membres de diversos ajuntaments: Granollers, l'Hospitalet 
de Llobregat, Lleida i Manresa. 

- Assistència a les reunions de la Comunitat de Treball dels Pirineus, com a 
representant de la Generalitat de Catalunya a la Comissió de Cartografia. 

- Assistència als Plens de l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona, del 
qual el director de l'Institut Cartogràfic és membre. 

- Assistència als Plens de l'Institut d'Estadística de Catalunya, del qual el direc
tor de l'Institut Cartogràfic de Catalunya és membre. 

- Reunions amb la Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y 
Teledetección, com a vice-president de Fotogrametría. 

- Reunions amb el Comitè Executiu de la International Cartographic 
Association, de la qual el director de l'ICC és vice-president. 

- Preparació de la International Cartographic Conference que se celebrarà 
a Barcelona l'any 1995. 

~ Assistència a reunions o congressos internacionals: 1993 ACSM/ASPRS, 
MARI'93, Map Making Today, International Cartographic Conference 1993. 

- Inspeccions de les seus de distribució i venda de l'Institut Cartogràfic de 
Catalunya a Girona, Lleida i Tarragona. 

- Manteniment de contactes amb d'altres institucions a nivell estatal: Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, Ministerio de Economía 
y Hacienda y Ministerio de Defensa. 

- Reunions amb membres de les quatre diputacions provincials catalanes. 
- Contactes amb les institucions productores de cartografia de l'Estat espanyol: 

Instituta Geografico Nacional, Servicio Geogrilfico del Ejército i Instituta 
Hidrografico de la Marina. 

- Contactes amb d'altres comunitats autònomes de l'Estat espanyol. 
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- Reunions amb membres de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

- Reunions amb organismes dependents d'universitats catalanes: CREAF, etc. 
- Reunions amb l'Instituta Geogratico Militar xilè. 
- Assistència a reunions de l'empresa conjunta SYSIGSA. 
- Entrevistes amb diverses empreses: ADENC, Aplicacions Fotogramètriques SA, 

Aurensa, Autopistas Concesionaria Española SA, Catrisa, Crack SA, 
Enciclopèdia Catalana SA, Enginyeria i Fotogrametria SA, ENHER, Grafinta, 
FECSA, Fujitsu, IBM, Intergraph, INCAR, ISDEFE, Leica, London School of 
Economies and Political Science, Port Autònom de Barcelona, Randonnées 
Pyrénéennes, Rungis, Scitex, Suma, WIB, Zeiss, etc. 
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1.1 Objectiu: 
Cartografia bàsica 

1. Línia estratègica: Producció cartogràfica 

Objectius 
Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000: L'horitzó és finalitzar la primera edició de la sèrie l'any 1994. En un 
període de sis anys es preveu dur a terme l'homogeneïtzació i l'actualització de la sèrie, i la incorporació de 
nova informació, començant per les àrees que reuneixen una màxima antiguitat i una dinàmica de canvis 
territorials més al ta. 

Mapa topogràfic de Catalunya 1:50 000: La sèrie Mapa topogràfic de Catalunya 1:50 000, amb for
mat comarcal, té com a objectiu la finalització de l'edició dels 41 fulls relatius a les comarques de Catalunya 
durant l'any 1995. 

Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000: Es preveu el recobriment global del territori amb la segona edi
ció amb format 8 x 8 (4 268 fu lls) en un període de sis anys. 

Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000: Finalitzada la sèrie Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000 en 
blanc i negre, durant el període 1993-1996 es repetirà el recobriment global en color. 

Sèries carta-topogràfiques. Previsions per al quadrienni 1993-1996: 
Cartografia viària 1:1 000 24 000 ha 
Cartografia per a urbanisme 1:1 000 16 000 ha 
Cartografia per a urbanisme 1:2 000 8 000 ha 
Cartografia urbana 1:500 6 800 ha 
Cartografia urbana 1:1 000 25 000 ha 
Cartografia urbana 1:2 000 10 000 ha 
Cartografia metropolitana 1:2 000 16 500 ha 
Cartografia per a projectes específics 4 500 ha 
Fotogrametria arqu itectònica 20 monuments 

Fites assolides el 199 3 
- A finals de 1993 es disposa de 3 292 fu lls del Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000. 
- Hi ha publicats els fulls del Mapa topogràfic de Catalunya 1:50 000, corresponents a les 15 comarques 

següents: Alt Empordà, Bages, Baix Empordà, Baix Llobregat, Garraf, Garrotxa, Gironès, Maresme, 
Osona, Pla de l'Estany, Ripollès, Selva, Val d'Aran, Vallès Occidental i Vallès Oriental. 

- S'han fet les primeres proves per a la realització de la sèrie Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000 en 
color. 

- S'ha finalitzat la sèrie Ortofotomapa del País Basc 1:25 000, formada per un tota l de 87 fulls. 
- Restitució. Producció de l'any 1993: 

Cartografia urbana 1:500 1 177,0 ha 
Cartografia urbana 1:1 000 7 775,5 ha 
Cartografia per a projectes de vialitat 1:1 000 S 412,0 ha 
Cartografia urbana i rústica 1:2 000 3 877,0 ha 
Cartografia territorial1:5 000 664 917,0 ha 
Cartografia territorial 1:25 000 (IGN) 75 000,0 ha 

- Durant aquest any s'ha finalitzat la sèrie Mapa topogràfic de Balears 1:5 000, composta per un total 
de 388 fu lls. 

1.1.1 Subobjectiu: Sèries de cartografia topogràfica 

1.1_1.1 Sèrie topogràfica 1 :5 000 
Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000. El Mapa topogràfic de Catalunya 
1:5 000 és una sèrie que consta de 4 268 fulls, els quals cobreixen tot el territori 

de Catalunya. 
L'any 1993 s'ha treballat en la producció de nous fulls, tenint com a horitzó 

la finalització de la sèrie l'any 1994. Els primers fulls d'aquesta sèrie es van realitzar 
amb vols fets a partir de l'any 1983; donat que la dinàmica del territori en algunes 
àrees ha estat important i, per tant, alguns fulls tenen un nivell d'actualització poc 
adequat, dins d'aquest programa s'inicia l'homogeneïtzació i l'actualització de la 
sèrie i la incorporació de nova informació, que es preveu dur a terme en un perío
de de sis anys començant per les àrees que reuneixen la màxima antiguitat i la 
dinàmica de canvis més alta. 

a) Producció de l'any 1993 
Pel que fa a la producció de l'any 1993, s'han aerotriangulat 1 281 models 
per a la posterior restitució. En la restitució s'han seguit dos processos de tre
ball: la captura de models d'elevacions del terreny (per a la base de dades 
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Mapa topogràfic de Catalunya 1 :5 000. Full de Bagergue 149-3-6 (259-62) 

M1p1 tG:~OQra l ~ a. Cttab'!y• 
1.5000 

Btg .. gut 
149.J-6 ·rne-w 

altimètrica -subobjectiu 1.2.1.3-) i la captura dels elements planimètrics. 
S'han restituït un total de 664 917 hectàrees corresponents als 24 fulls del 
Mapa Topogràfica Nacional (MTN) 1:50 000 següents: 148, 149, 150, 181, 
182,215,251,253,254,289,290,327,328,330,358,359,360,361,362, 
390, 415, 470, 473 i 496. 
En les fases d'edició posteriors s'hi ha incorporat altra informació; cal destacar 
que s'ha seleccionat i situat la toponímia de 897 fulls, a partir de la base de 
dades toponímica 1:5 000 de l'ICC. D'aquests, s'ha situat digitalment la topo
nímia corresponent a 836 fulls. 
El nombre total de fulls generats és de 731 i el de fulls definitius el1993 és 
de 607. En total, a finals de 1993 es comptava amb 3 292 fulls acabats. 

b) Projecte d'homogeneïtzació i actualització 
Cal tractar, en primer lloc, les tasques de disseny cartogràfic dels nous fulls. 
S'ha finalitzat el disseny de la maqueta de la primera versió i s'ha treballat en 
la proposta sobre la llegenda de la base i del mapa per a la segona edició. A 
més, s'ha dut a terme l'estudi de cartografia existent en altres organismes i 
països per a fer una proposta de la segona versió i s'ha establert la normativa 
cartogràfica a aplicar-hi. 
També s'ha portat a terme el desenvolupament dels processos d'homogeneït
zació de tots els fulls, amb els propòsits d'obtenir una col·lecció de dades cap
turada amb el mateix criteri al llarg de tot el projecte, de depurar les dades per 
tal de facilitar qualsevol automatització que s'hi vulgui aplicar i, finalment, de 
col·locar la caràtula definitiva de la sèrie. 
S'ha analitzat l'aprofitament de la informació existent, el desenvolupament 
dels processos de traducció i d'estructuració de les dades i de les plataformes 
de treball en l'entorn Arc/lnfo dels fulls resultants del procés d'homogeneïtza
ció (l'estructura definida per Arc/lnfo s'ha fet compatible amb la de la Base 
cartogràfica 1:50 000 -BC-SOM- versió 2), la creació de la llibreria de simbolo
gia de cara a l'actualització de la informació, i l'anàlisi de la documentació. 
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Reproducció pa rcial del Mapa topogràfic de Cata lunya 1 :5 000. Full de Bagergue 149-3-6 (259-62) 

MAPA TOPOGRÀFIC DE CATALUNYA 1:5 000 

Aerotriangulació 1 281 models 

Restitució 664 917 ha 

Toponímia seleccionada 897 fulls 

Toponímia situada digita lment 836 fulls 

Fulls generats 731 fulls 

Fulls definitius 607 fulls 

Nombre de fulls disponibles el 1993 3 292 full s 

Nombre total de full s de la sèri e 4 268 full s 

1.1.1.2 Sèrie topogràfica 1:1 O 000 
Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000. Aquesta sèrie es durà a terme dins del 
quadrienni 1993-1996. Aquest primer any s'ha treballat en la normativa i en el 
disseny cartogràfics, en la realització de proves i en el plec d'especificacions de 
la maqueta. 

1.1.1.3 Sèries comarcals 1 :25 000 i 1 :50 000 
Cal parlar de dos projectes: 
- Mapa topogràfic nacional 1:25 000 (IGN). Aquest projecte es porta a terme 

de manera que en un futur constituirà la base per a la realització de la sèrie 
comarcal 1:25 000 de Catalunya. 

- Base i mapa topogràfic de Catalunya 1:50 000. 

Mapa topogràfic nacional 1:25 000 (IGN). El Mapa topogràfic nacional 
1:25 000 és un producte de l'Instituta Geografico Nacional (IGN) . A partir de 
diversos convenis, l'ICC ha portat a terme els següents treballs: 
- S'ha continuat amb la selecció i situació de toponímia. Aquest any s'ha treballat 

en tres fulls: 291-I Gavarra, 289-II el Pont de Montanyana i 289-lV Benavarri. 
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- Amb la finalitat de restituir els fulls, un cop passat el control de qualitat del 

vol, s'han aerotriangulat 701 models a partir de l'aixecament de 103 punts de 

recolzament. 
- S'han restituït 75 000 ha a escala 1:25 000. 
- Es troba en fase de realització la normativa i el disseny cartogràfics (definició 

dels elements a representar) i a partir de l'anàlisi de documentació, s'ha fet un 

estudi de les diferents bases. 

Base i mapa topogràfic de Catalunya 1:50 000. Aquest projecte té dues finali

tats: l'elaboració de la base 1:50 000 (necessària per al subobjectiu 1.2.1.2 Base 

cartogràfica numèrica 1:50 000) i la publicació del Mapa topogràfic de Catalunya 

en format comarcal (41 fulls) . 
Durant l'any 1993 s'han efectuat alguns canvis a la base i al mapa publicat; 

el resultat és una millora dels dos productes en el contingut i en la llegibilitat. 

D'altra banda, s'han definit noves especificacions de millora tant d'eines i utili

tats de captura i d'edició digital, com de conversió de processos de fotomecànica 

clàssica en processos automàtics o semiautomàtics. 

a) Realització cartogràfica de la base 
S'ha continuat treballant en l'elaboració de la base i el mapa. La unitat de tre

ball és el tall del Mapa Topografico Nacional (MTN) 1:50 000. 

La base es realitza per fotointerpretació i selecció directa dels elements que la 

configuraran. El mapa, a partir d'ortofotomapes i, quan la resolució fa difícil 

la identificació d'elements, es recolza en fotografia aèria; així mateix, també 

es fa servir la fotografia quan la data és més recent que la de l'ortofotomapa. 

A més dels elements capturats directament, s'hi introdueix, per un costat, la 

informació addicional de tots aquells elements no fotointerpretables però 

imprescindibles per a la base i la posterior publicació d'un mapa topogràfic a 

escala 1:50 000. Per un altre costat, s'hi afegeix la informació procedent de 

treball de camp referent a elements que ha calgut comprovar. 

Els nivells amb què es treballa són els següents: xarxa hidrogràfica, xarxa de 

comunicacions, construccions, línies elèctriques, simbologia puntual, límits 

administratius; a més, hi ha la capa de toponímia. 

Pel que fa a la toponímia, ha estat necessari dur a terme el treball de selecció, 

situació i codificació dels noms de lloc a partir de la base de dades toponímica. 

S'ha realitzat el procés en 17 fulls del MTN 1:50 000 (216, 217, 218, 255, 293, 330, 

331, 332, 362, 363, 364, 391, 419, 420, 421, 447 i 448) i es troben en fase de tre

ball cinc fulls més (149, 181, 254, 292 i 418). S'han efectuat les tasques de revisió 

de la toponímia i dels textos de la caràtula corresponents a 12 fulls comarcals. 

b) Edició i fotomecànica digital 
S'ha realitzat la primera edició i fotomecànica que s'efectua a la base planimè

trica i a l'altimètrica, i una segona, molt important, que es realitza en el 

moment de generar les bases per a la publicació del mapa. Aquesta edició és, 

bàsicament, manual o semimanual, malgrat que hi ha alguns processos 

automàtics; abans de portar-la a terme, es modifiquen, desplacen, generalit

zen, etc. aquells elements que cal perquè la sortida impresa del mapa tingui 

la llegibilitat necessària. 
En la fase de muntatge digital, s'ha incorporat la toponímia a la base de tots 

els fulls 1:50 000 que s'han treballat i s'ha resituat aquesta informació per a la 

publicació dels mapes. El nombre de topònims situats digitalment per panta

lla és d'uns 700 per cada full de 1'1:50 000 i cada topònim és situat a partir de 

la situació i de l'anàlisi de la tipografia prèvies. 
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MAPA COMARCAL DE CATALUNYA E 1:50 000 31/12/93 

- FULLS PUBLICATS 

(1) Publicada la tercera edició 

- FULLS EN FASE D'IMPRESSIÓ FULLS EN FASE DE REALITZACIÓ 

(2) En fase d 'Impressió la segona edició 

L'any 1993, pel que fa a la realització de la base cartogràfica, s'ha treballat en 
els disset fulls del MTN 1:50 000 que es llisten a continuació: 216, 217, 254, 
255,292,293,330,331,362,363, 391,392,419,420,421, 447i448;estroben 
en fase d'elaboració els set fulls següents: 361, 390, 418, 445, 446, 472 i 473. 

e) Publicació 
La sèrie Mapa topogràfic de Catalunya 1:50 000, amb format comarcal, té 
com a objectiu la finalització de l'edició dels 41 fulls relatius a les comarques 
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Mapa comarcal 

de Catalunya 1 :50 000. 

Fu ll d'Osona 

de Catalunya durant l'any 1995. A finals de l'any 1992 es disposava de nou 

fulls publicats (inclosa una segona edició) i el 1993 s'han publicat vuit fulls, 

els corresponents a les comarques següents: Bages, Garraf, Garrotxa, Maresme, 

Osona, Ripollès, Vallès Occidental i Vallès Oriental (3a edició). Es troben en 

fase d'impressió o control de qualitat els següents fulls: Barcelonès, Baix 

Llobregat, Cerdanya, Berguedà i Val d'Aran (2a edició). En fase de realització 

hi ha els fulls : Anoia, Alt Penedès, Segarra, Baix Penedès, Tarragonès, Alt 

Ca~p, Conca de Barberà i Urgell. 

PRODUCCIÓ DE LA SÈRIE MAPA TOPOGRÀFIC DE CATALUNYA 1:50 000. EVOLUCIÓ 1991 -1993 

1991 1992 1993 TOTAL 

FULLS 1:SO 000 

Base planimètrica s 11 19 3S 

Toponímia s 13 21 39 

COMARQUES AMB ELS FULLS PUBLICATS 

Primeres ed icions 7 7 1S 

1.1.1.4 Sèrie topogràfica 1:100 000 
Mapa topogràfic de Catalu nya 1:100 000. Es troba en fase de treball la norma

tiva i el disseny cartogràfics de la sèrie: s'ha elaborat la maqueta i s'ha iniciat la 

realització de la llegenda cartogràfica. 
S'han fet proves de reducció fotogràfica d'un full simbolitzat de la Base 

1:50 000, amb les dades de fons (ombra de muntanya i usos del sòl) processades 

expressament per a la sortida a 1:100 000. Això ha suposat la realització de diver

ses ampliacions, reduccions i proves de color. 

1.1.1 .5 Mapa topogràfic 1:250 000 
Mapa topogràfic de Catalunya 1:250 000. Aquest mapa es preveu de publicar 

durant l'any 1994. El1993 s'ha treballat en algunes fases de treball prèvies a la 
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publicació: 
- Anàlisi de la documentació: S'ha realitzat un estudi previ sobre les bases i la 

informació i s'han elaborat diferents proves. 
- Normativa i disseny cartogràfics: S'han finalitzat, d'una banda, l'estudi dels ele

ments que contempla la base i el mapa i, de l'altra, les especificacions tècniques 
per a l'elaboració de les aplicacions informàtiques de captura i edició de la 
informació, així com el plec de condicions tècniques per a la realització de la 
base. Actualment, s'es~à treballant en el disseny per a la publicació del mapa. 

- Quant a la base cartogràfica digital, s'ha treballat en la preparació i depuració 
de les diferents informacions digitals disponibles que serveixen com a punt de 
partida per a l'obtenció de les diferents capes d'informació de la base. En el cas 
de la capa d'altimetria, s'han generat les corbes de nivell a partir de la base de 
dades altimètrica de Catalunya. S'ha realitzat també una prova de la hipsome
tria i l'ombra de muntanya. 
S'ha iniciat la realització de la base; actualment s'està treballant en la xarxa 
hidrogràfica i les corbes de nivell. 

- Toponímia: Selecció de la toponímia corresponent a 68 fulls del MTN 1:50 000 
sobre bases ortofotogràfiques a escala 1:50 000 com a pas previ per a la situació 
definitiva sobre la base topogràfica del document, disseny dels tipus i cossos de 
lletra i informatització de la toponímia. 

1.1.2 Subobjectiu: Sèries de cartografia ortofotogràfica 

1.1.2.1 Ortofotomapa 1 :5 000 
Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000. L'any 1992 va finalitzar la primera edició 
d'aquesta sèrie composta per 6 331 fulls (tall 12 x 8 a partir del Mapa Topografico 
Nacional1:50 000). 

L'any 1993 s'ha·n iniciat els processos de treball de cara a la segona edició 
que, amb un canvi de format (tall 8 x 8), constarà de 4 268 fulls, als quals s'apli
carà ~n seguit de nous algoritmes de millora d'imatge per tal d'optimitzar la 
capacitat d'extreure'n informació. Pel que fa a normativa i disseny cartogràfics, 
s'està treballant en la maqueta i el plec d'especificacions tècniques per a llur ela
boració informàtica i en la preparació del programari. 

S'han preparat també, un cop passat el control de qualitat del vol, els dife
rents blocs per a aerotriangular amb 10 punts de recolzament nous aixecats per 
topografia clàssica. El nombre total de models aerotriangulats per a la posterior 
rectificació ha estat de 812. 

En l'àmbit de la toponímia, s'han revisat fulls per a efectuar-ne reimpres
sions i s'ha treballat en la millora de la base toponímica, que s'ha corregit i 
actualitzat a partir d'informacions externes i de l'elaboració pròpia de dades. 
En aquest sentit, s'ha començat una segona fase de recull de camp de toponí
mia destinada a densificar aquelles àrees que presenten densitats baixes o desi
guals. Els fulls treballats aquest any són 335 i corresponen als blocs següents: 
220 (80 fulls) , 333 (24 fulls), 359 (24 fulls), 361 (96 fulls) , 362 (96 fulls) i 448 
(15 fulls). 

Altres 
Ortofotomapa d'Holanda 1:5 000 b/n. A partir de l'encàrrec del 
Rijkswaterstaat (Països Baixos), l'ICC ha realitzat una ortofoto en blanc i negre a 
escala 1:5 000. Aquest producte s'ha fet emprant el sistema de generació d'orto
fotos digital de l'ICC. El vol de partida emprat ha estat un vol 1:5 000 i, per tal 
d 'optimitzar la seva utilització en el marc d'un sistema d'informació geogràfica, 
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ha estat necessari optimitzar els algoritmes de realització de mosaics amb múlti
ples fotogrames i la generació d'imatge digital contínua. S'hi han utilitzat 30 
fotografies. A més, s'ha generat el model digital del terreny en format GRID 
(malla regular) a partir de corbes de nivell i break Jines, utilitzant programari 
d'Intergraph. 

1.1.2.2 Ortofotomapa 1 :25 000 
L'any 1993 ha estat el del llançament de les sèries de l'ortofotomapa a escala 
1:25 000 en color. Els avenços tecnològics permeten el tractament digital de les 
imatges en color i possibiliten, alhora, una més correcta anàlisi territorial. 
Aquestes sèries utilitzen fotografies de vols a escales 1:60 000 i 1:70 000 i, en tots 
els casos, necessiten un ús intensiu de les eines de mosaic, ja que tots els fulls es 
fan amb un mosaic com a mínim. 

Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000. La sèrie Ortofotomapa de Catalunya 
1:25 000 en blanc i negre, formada per un total de 304 fulls, es va editar l'any 
1992. 

L'any 1993 s'han portat a terme les primeres proves per a la realització de la 
sèrie 1:25 000 de Catalunya en color. S'ha treballat en diverses direccions: opti
mització de les eines existents per tal d'aconseguir uns resultats al millor possi
bles; disseny de la maqueta; control de qualitat de les imatges que es generen per 
a la publicació, i aerotriangulació de 464 models. 

Els fulls de l'Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000 són especialment signifi
catius en el procés d'elaboració de cartografia, ja que s'utilitzen com a font 
primària d'informació per a la realització de la base i del Mapa topogràfic de 
Catalunya 1:50 000. 

Altres 
Ortofotomapa del País Basc 1:25 000. L'any 1993 s'ha finalitzat la sèrie de 
cobertura 1:25 000 en color del País Basc, formada per un total de 87 fulls. 
Aquesta sèrie ha estat la primera realitzada a l'ICC amb emulsions de color i ha 
obligat a fer noves aproximacions metodològiques respecte de les sèries en blanc 
i negre. 

Per a dur a terme aquest projecte, l'any 1993 s'ha treballat en els processos 
habituals de disseny cartogràfic (s'ha fet la maqueta definitiva), control de quali
tat de les imatges que es generen per a la publicació, elaboració de 532 models 
d 'elevacions mitjançant restituïdors analítics del tipus AC-1, incorporació de la 
toponímia (durant l'any 1993 s'ha treballat en 69 fulls; els 17 fuils restants s'ha
vien treballat durant el1992), edició de la caràtula del mapa, muntatge digital de 
la llegenda i muntatge manual dels diferents colors. 

1.1 .2.3 Ortofotomapa 1 :50 000 
S'han revisat el mapa i els textos per a la reimpressió de 21 fulls. 

1.1 .2.4 Mapes d'imatge de satèl·lit 1:100 000, 1:250 000 i 1:500 000 
S'han revisat el mapa i els textos per a la reimpressió del Mapa d'imatge de 
satèl·lit dels Pirineus 1:400 000 i del Mapa d'imatge de satèl-lit de Catalunya 
1:250 000. 

Altres 
Cartografia d'imatge de satèl·lit de la República Argentina. Les gestions que 
conduiran a l'aprovació del conveni amb l'Instituta Geografico Militar 
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d'Argentina es troben en un estat avançat. L'any 1993 s'han dut a terme les 
següents tasques: 
- Pel que fa a l'àmbit de la geodèsia, s'han analitzat les dades provinents de 

l'Instituta Geografico Militar d'Argentina, s'ha avaluat una campanya d'obser
vacions GPS (Global Positioning System) per tal de donar recolzament a imatges 
SPOT, s'han generat els talls 1:250 000 i 1:50 000 en coordenades Inchaus
pe'69 a partir d'uns arxius originals en coordenades geogràfiques i s'ha fet la 
programació de rutin_es de la projecció cartogràfica oficial a Argentina. 

- Quant a l'àmbit de la teledetecció, s'ha iniciat l'anàlisi de la informació dispo
nible i està en procés de treball una prova pilot de 26 fulls a escala 1:50 000 
de la zona de Buenos Aires, combinant imatges de SPOT i LANDSAT i un full 
conjunt a escala 1:250 000 a partir d 'imatges LANDSAT. Aquest projecte pilot 
ha permès entendre la situació real de la cartografia al país, els problemes rela
cionats amb els canvis de sistema de referència, la qualitat de les imatges que 
hom pot comprar de les estacions locals de recepció i distribució d'imatges, 
i les dificultats per a la localització i mesura de punts de recolzament per 
a l'orientació de les imatges del projecte. Com a part del desenvolupament del 
projecte s'ha iniciat la construcció i explotació del Sistema d'Informació 
Geogràfica (SIG) que haurà de permetre dues tasques: l'elecció de les imatges 
més adients per al projecte i el control de la realització dels fulls cartogràfics. 
La primera part fa una utilització extensa de les dades dels catàlegs digitalitzats 
dels proveïdors d'imatges; la segona, ha d'emprar la informació cartogràfica a 
mesura que es vagi produint. 

- Paral·lelament, pel que fa a la sèrie 1:50 000, s'ha treballat també en el desen
volupament de programari per a la col-locació interactiva i georeferenciada de 
toponímia (utilitzant imatges ortofoto com a informació de fons) , la generació 
automàtica de caràtules, la rasterització, litografia, impressió i filmació amb el 
plòter Optronics 5040. 

- Per aquesta sèrie també s'ha realitzat el disseny cartogràfic (preparació de la 
maqueta). A més, s'ha fet el control de qualitat de les imatges i del muntatge digi
tal, s'ha definit la tipografia i s'ha seleccionat i situat la toponímia de quatre fulls . 

- Finalment, per a la sèrie 1:100 000 s'està elaborant el plec d'especificacions 
per a la realització de la maqueta i per a la sèrie 1:250 000 s'està treballant en 
la maqueta. 

1.1.3 Subobjectiu: Sèries carto-topogràfiques 
En aquest apartat es tracten les actuacions que es porten a terme per a la produc
ció de cartografia topogràfica a diverses escales (1:500, 1:1 000, 1:2 000) i amb 
finalitats específiques diverses (cartografia per a vialitat, cartografia per a urba
nisme). El treball dut a terme el1993 s'estructura en els següents processos tèc
nics: aerotriangulació, restitució, formació cartogràfica i toponímia. S'exposa 
també informació sobre el desenvolupament d'un procés molt específic, la foto
grametria arquitectònica. 

En les taules resum de la producció s'inclouen dades referents a la cartografia 
topogràfica 1:5 000 i al Mapa Topogràfic Nacional 1:25 000, per tal d'oferir una 
visió sintètica dels productes, tot i que aquests projectes estan tractats específica
ment als punts 1.1.1.1 Sèrie topogràfica 1 :S 000 i 1.1.1.3 Sèries comarcals 
1:25 000 i 1:50 000, respectivament. 

a) Aerotriangulació 
L'aerotriangulació constitueix la primera fase de treball després de la planifi
cació i realització dels vols necessaris per a aconseguir les fotografies aèries de 
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base d'aquestes sèries. Un cop passat el control de qualitat del vol, es preparen 
els blocs per a aerotriangular amb punts de recolzament aixecats per topogra
fia clàssica. Aquesta informació és la que serveix com a base per a la fase pos
terior de restitució. 
En la taula següent es resumeixen les dades relatives a aerotriangulació: 

AEROTRIANGULACIÓ REALITZADA EL 1993, PER ESCALES I TIPUS DE CARTOGRAFIA 

PU NTS DE MODELS 
RECOLZAM ENT AEROTRIANG ULATS 

PROJECTES 

Cartografi a urbana a esca la 1:500 (escala de vol: 1:3 500) 14 12 

Cartografi a urbana a esca la 1:1 000 (esca la de vol: 1:5 000) 993 1 285 

Cartografia vial a esca la 1:1 000 (escala de vol: 1:5 000) 350 536 

Cartografi a urbana a esca la 1:2 000 (esca la de vol: 1:8 000) 74 191 

Cartografia territorial a esca la 1:2 000 (escala de vol: 1:8 000) 153 509 

Cartografia territori al a escala 1:5 000 (esca la de vol : 1:22 000) 42 2 238 

Ca rtografia territorial a esca la 1:25 000 (escala de vol: 1:40 000) 103 701 

Ca rtografi a territorial a escala 1:25 000 (esca la de vol: 1:70 000) 464 

Fo togrametria a rquitectònica 137 99 

Total 1 866 6035 

b) Restitució 
De la producció realitzada quant a restitució fotogramètrica durant aquest 
any, cal destacar la cartografia urbana a escala 1:500 de l'Hospitalet de 
Llobregat, aixecada la planta per taquimetria electrònica. De la cartografia 
urbana 1:1 000 cal destacar el nucli de Figueres, així com les 1 708 ha per a la 
Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB) 
a escala 1:2 000 de l'àrea de Badalona i Santa Coloma de Gramenet. D'aquest 
darrer projecte, cal fer esment del treball dut a terme pel que fa al desenvolu
pament de programari per al menú de captura 3D de restitució fotogramètri
ca, els processos d'extracció de fulls, generació automàtica de les corbes de 
nivell, control de qualitat de codificacions i connectivitats, procés automàtic 
de generació de la caràtula i menú d'edició 2D per a la incorporació de les 
dades de camp i altres retocs d'edició final. 
La major part de la cartografia de projectes de vialitat (S 149 ha) ha estat 
transformada i lliurada en format digital, directament utilizable pel paquet 
de disseny Moss. 
En la taula següent es resumeix globalment i per escales la producció de l'any 
1993: 

SUPERFÍCIE RESTITUÏDA EL 1993, PER ESCALES I TIPUS DE CARTOGRAFIA 

HECTÀREES 

PROJECTES 

Cartografia urbana a escala 1:500 1 177,0 

Cartografi a urbana a esca la 1:1 000 7 775,5 

Cartografia per a projectes de vialitat a esca la 1:1 000 s 412,0 

Cartografi a urbana i rústica a esca la 1:2 000 3 877,0 

Cartografi a territori al a esca la 1:5 000 664 91 7,0 

Ca rtografi a territori al a esca la 1:25 000 (IGN) 75 000,0 
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A continuació es detallen per escales els projectes restituïts durant l'any 1993: 

SUPERFÍCIE RESTITUÏDA EL 1993, PER PROJECTES 

PROJECTES ha dm' 
ESCALA 1:500 

l'Hospitalet (A juntament) 1040 

Balenyà (Ajuntament) 97 

la Granada (Ajuntamen t) 23 

Garcia (DGU) 17 

Total (1 dm' = 0,25 ha) 1 177 4708 

ESCALA 1:1 000 PER A LA DGU I ALTRES 

Alella - Cabrils - Cabrera 280 

Nuclis del pla de Figueres 383 

Clariana de Cardener 44 

Arenys de Mar 363 

Mon istrol de Montserrat 228 

Sant Cebrià de Vallalta 27,5 

Sant Pol de Mar 313 

Castellfoll it de Riubregós 32,5 

Navata 152 

Bàscara 144 

Porqueres 359 

Sa nt Llorenç de Morunys 192 

Cabanabona 188 

Móra la Nova 88 

el Port de la Selva 11 

Arsèguel 24 

Sant Vicenç de Castellet 115 

Montagut 39 

Cantallops 34 

Peramola 101 

Hostalric 3,5 

Linyola 84 

Corbera de Llobregat (ampliació) 37 

Torrelles de Llobregat (ampliació) 37 

Celrà (ampliació) 52 

Callús 137 

Colera (A juntament) 6 

Sant Quirze Safaja 241 

Aeroport de Barcelona 117 

Total (1 dm' = 1 ha) 3 832,5 3 832,5 

ESCALA 1:1 000 PER A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 

Madremanya 32 

Olot 149 

la Vall d'en Bas 135 

Palafrugell 990 

Isòvol 31 

Urús 30 

Figueres 1 285 

Cornellà de Terri 27 
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Riudarenes 174 

Camós 58 

Fontcoberta 42 

Pa lo l de Revardit 8 

Sant Miquel de Campmajor 33 

Serinyà 55 

Vilademuls 61 

Porqueres 225 

Hostalric 129 

Bàscara 277 

Espo lla 36 

Fortià 47 

Navata 44 

Santa Llogaia d'Àiguema 30 

Das (ampliació) 

Espinelves 40 

Total (1 dmz = 1 ha) 3 943 3 943 

ESCALA 1:1 000 (VIALS) PER A LA DGC I GISA 

Sabadell -Terrassa 110 

el Soleràs- la Granadell a 293 

Guardiola de Berguedà - Ja Pobla de Lillet 231 

Masquefa - Martorell 314 

Variant de Súria (C-1410) 173 

Parets - la Garriga 806 

Vic- Manlleu 607 

Sallent- Berga 300 

Variant d 'Amer 55 

Variant d'Anglès 103 

Celrà - Variant de Bordils (C-255) 550 

Palafrugell - Pa lamós 311 

Variant de Sant Pere de Ribes 73 

Igualada- Vilafranca (ampliació) 59 

Santa Perpètua de Mogoda 1 065 

Variant de Santa Cristina d'Aro 99 

Sant Hilari Sacalm 263 

Total (1 dmz= 1 ha) s 412 s 412 

ESCALA 1:2 000 

Marges de la carretera Grano llers - Cardedeu 245 

Palau de Plegamans 400 

MMAMB - 93 1 708 

Santa Perpètua de Mogoda 1 370 

Albesa -Alguaire - Balaguer 154 

Total (1 dmz = 4 ha) 3 877 969,2S 

ESCALA 1:5 000 

Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 664 917 

Total (1dmz= 2S ha) 664 917 26 S96,68 

ESCALA 1:25 000 

Mapa topogràfic nacional 1:25 000 (IGN) 75 000 

Total (1 dmz= 62S ha) 7S 000 120 
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e) Formació cartogràfica 
La principal línia de treball es centra en l'execució de les tasques d'edició 
assistida, amb estacions de treball autònomes, que tenen com a finalitat obte
nir els fulls cartogràfics acabats a partir de minutes de restitució. En una part 
important de projectes, els treballs d'edició inclouen la incorporació a la car
tografia de la informació provinent de treballs de revisió de camp. Així, per 
exemple, en la quasi totalitat de la cartografia urbana a escales 1:500 i 1:1 000 
es realitzen treballs d~ camp per a la comprovació d'alineacions, situació del 
mobiliari urbà i recollida de toponímia. 
S'han dut a terme les tasques habituals d'edició, incorporació de revisió de 
camp i incorporació de la toponímia en el procés de formació de fulls i a par
tir de les minutes procedents de la restitució fotogramètrica. S'ha treballat en 
un total de 2 204 fulls, repartits de la següent manera: 
- 171 fulls a escala 1:500 (urbana), 
- 788 fulls a escala 1:1 000 (urbana), 
- 403 fulls a escala 1:1 000 (vials), 
- 111 fulls a escala 1:2 000, 
- 731 fulls a escala 1:5 000. 

D'altra banda, s'han efectuat treballs específics, addicionals als de generació 
de la cartografia, i que pel seu volum cal citar: 
- Per a la Direcció General de Carreteres i per a l'empresa GISA s'han fet els 

seguents canvis de format: 
• Cartografia a escala 1:1 000 en format Moss: 269 fulls, 
• Cartografia a escala 1:5 000 en format Moss: 467 fulls, 
• Cartografia a escala 1:1 000 en format Autocad: 36 fulls, 
• Cartografia a escala 1:5 000 en format Autocad: 181 fulls. 

- Per al Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) s'ha fet el següent 
canvi de format: 
• Cartografia a escala 1:5 000 en format Moss: 326 fulls. 

La realització d'aquests fulls ha implicat la generació de plòters, contactes, 
ampliacions i reduccions i muntatges diversos. 

d) Toponímia 
S'ha incorporat la toponímia sobre les bases amb la restitució fotogramètrica 
de l'altimetria i la planimetria corresponents a: 
- 897 fulls del Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000; 
- 266 fulls de cartografia per a urbanisme a escales 1:1 000 i 1:2 000; 
- 154 fulls de cartografia urbana a escales 1:500, 1:1 000 i 1:2 000, i 
- 63 fulls del Mapa topogràfic de la MMAMB. 

Fotogrametria arquitectònica. Pel que fa a fotogrametria arquitectònica (terres
tre), aquest any s'ha seguit treballant en l'aixecament de monuments arquitectò
nics dins del marc del conveni amb els departaments de Cultura i d'Arquitectura 
i Habitatge per tal de formar part de l'Arxiu Fotogramètric d'Arquitectura i d'Art 
de Catalunya (AFAAC). Aquesta línia de treball va ser iniciada l'any 1991. 
Els treballs han avançat en totes les seves fases: 
- Fotografia. 
- Recolzament: passat el control de qualitat del vol, es va preparar el bloc per a 

aerotriangular amb 13 7 punts de recolzament aixecats per topografia clàssica. 
El nombre total de models aerotriangulats per a la posterior restitució va ser de 99. 
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Reproducció parcia l de la restitució del claustre de la Seu Vella de Lleida 

- Restitució: s'ha treballat en el manteniment de les eines per a la captura mit
jançant restitució fotogramètrica. 

Les tasques desenvolupades han estat les següents: 
- Restitució completa de la Seu Vella de Lleida. 
- Restitució completa de la planta del castell de Miravet. 
- Fotografia i aixecament del recolzament del pont del Diable de Tarragona. 
- Fotografia i aixecament del recolzament de la façana principal del monestir de 

Poblet. 

Altres 

Mapa topogràfic de Balears 1:5 000. Dins de la línia de treball d'atenció a 
comandes externes, s'ha treballat en l'edició dels fulls del Mapa topogràfic de 
Balears a escala 1:5 000. La sèrie s'ha finalitzat l'any 1993 amb la incorporació de 
la toponímia de 17 4 fulls i amb l'addició dels elements procedents de la revisió 
de camp de 64 fulls. 

Pel que fa a l'anàlisi i la situació de toponímia, un cop finalitzats l'any 1992 
els treballs relatius a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, l'any 1993 s'ha 
incorporat la toponímia corresponent als 104 fulls de l'illa de Mallorca . 

Paral·lelament, s'ha dut a terme el disseny dels fulls, amb l'elaboració de la 
maqueta definitiva, i el desenvolupament del programari per a la generació 
automàtica de les caràtules. 
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1.2 Objectiu: Bases 
cartogràfiques 
numèriques 

PRODUCCIÓ CARTOGRÀFICA - BASES CARTOGRÀFIQUES NUMÈRIQUES 

Objectius 
L'objectiu d'aquest pro jecte és la creació de bases de dades com a eina general per a em magatzemar infor
mació geogràfica sobre Ca talun ya. 

Base ca rtogrà fi ca numèri ca 1:SO 000: Per al període 1993-1996 es té previst ca rrega r la versió actua
litzada 2.1 a mesura que es d isposi de la in for mació que es captura per a la rea lització del mapa comar
ca l 1:SO 000. 

Base d 'elevacions de Ca talun ya: Actuali tzació i mi llora de la in fo rmació . 
Base de to ponímia: Densificació, homogeneïtzació i actualització del recull de camp de toponímia 

a escala 1 :S 000 per tal d'aconseguir un niveLl d' informació uniforme pe r a to t el territori. Com a objec
tiu també immediat, i pel que f? a la base de to ponímia, cal fer esment de la revi sió que es preveu de rea
litzar amb l' Institut d'Estudi s Cata lans de to ta la info rmació toponímica de l' ICC. 

Base de límits administratius: Actualització de la base a esca les ·¡ :SO 000 i inferi ors. L'objectiu final 
és inventariar l'estat de les fites sobre el territori i representar els límits mun icipa ls a la cartografia ofi
cia l a esca la l:S 000. 

Fites assolides el 199 3 
- Base d 'elevac ions de Cata lunya : Completada la base amb dades de les àrees adjacents, s' ha portat a 

terme el manteniment i la miLlo ra de la base. 
- S'ha finalitzat la memòria del pro jecte de recopilació dels expedients de delimitació de I' IGN i l'anà

lisi i ca talogació de documentació ca rtogrà fi ca referent a delimitació. 

1.2.1 Subobjectiu: Creació i integració de bases 

1.2.1.2 Base cartogràfica numèrica 1:50 000 
Entre els anys 1989 i 1992 es va completar la versió 1.0 de la base i es va ctistri
buir entre diferents departaments i direccions generals com a base de referència 
per als seus sistemes d'informació geogràfica . · 

Una vegada finalitzat el disseny de la versió 2 de la base cartogràfica 
1:50 000 (BC-SOM), s'ha treballat en el desenvolupament del programari necessa
ri per a l'estructuració de la base en l'entorn Arc/lnfo, segons aquest disseny. 
També cal destacar la tasca que s'està realitzant en el desenvolupament de pro
gramari especialitzat per al control de qualitat, que permet aconseguir un alt 
grau de depuració de les dades. 

Base cartogràfica numèrica 1 :50 000. Imatge de l'àrea de Figueres 
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Paral·lelament, s'han continuat les tasques de generació d 'informació de 
base per a l'actualització, com són les corbes de nivell, i, una vegada rebuts els 
fulls ja actualitzats, de control de qualitat final, amb el programari desenvolupat, 
per a la generació dels fitxers de la base en les seves versions MicroStation i 
Arc/Info. A finals d'any hi ha 9 fulls en les últimes fases de control de qualitat 
(fulls números 219, 220, 221, 257, 258, 259, 296, 297 i 335). 

1.2.1.3 Base d'elevacions de Catalunya 
Durant els anys 1989-1992 es va implementar la base d'elevacions de Catalunya 
a partir d'una malla regular de 15 x 15m de resolució. El1993 s'han dut a terme 
modificacions en el programa de treball i s'ha desenvolupat el programari per al 
control de qualitat de la base: detector d'encreuaments a alçades diferents entre 
perfils i línies de canvi de pendent (break lines) o entre línies de canvi de pen
dent; generació automàtica de corbes de nivell, ombrejats, tintes hipsomètriques 
i corbes de pendent, i eines per a visualitzar i emmagatzemar arxius raster amb 
ombrejats o tintes hipsomètriques. 

Per a l'extracció de models altimètrics per a la venda s'han dissenyat i 
implantat formats de transferència. 

A la base de dades altimètrica de Catalunya s'ha completat totes les l'àrees 
adjacents amb la càrrega de models d'Aragó i de França, amb la qual cosa es dis
posa d'un recobriment complet per al tall del Mapa topogràfic 1:250 000. Els 
models per a aquestes àrees procedeixen de la informació de l'Instituta 
Geogratico Nacional i de l'IGN de França. A més, s'ha continuat el procés de 
revisió, que ha portat a la substitució de models en l'interior de Catalunya. La 
següent taula resumeix els treballs realitzats. 

= ""'""-"'• MAPA HI PSOMÈTR IC DE CATALU 
J;5000C(I 

I 

~====~~--------~~~:------------~~=--~~~-~·-~·· 
Mapa hipsomètric 

de Catalunya 1 :500 000 
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BASE DE DADES ALTIMÈTRICA DE CATALUNYA. 1993 

PROCEDÈNCIA DEL MODEL NRE. DE MODELS INSERITS SUPERFÍCIE (HECTÀREES) 

Analíti c 70 000 142 73 982 

Analògic 22 000 1 879 1 467 499 

Models de França 45 Sl 000 

Models d'Aragó i València 73 875 000 

Total 2139 2 467 481 

S'ha completat, també, la base de dades altimètrica del País Basc. La taula 
següent resumeix els treballs realitzats. 

BASE DE DADES ALTIMÈTRICA DEL PAÍS BASC. 1993 

PROCEDÈNCIA DEL MODEL NRE. DE MODELS INSERITS SUPERFÍCIE (HECTÀREES) 

Analític 70 000 429 223 509 

Cartografia a 1:10 000 8 25 000 

Total 437 248 509 

1.2.1.5 Base de toponímia 
La base de toponímia provinent del recull de camp de toponímia a escala 
1:5 000, que serveix de base i font de consulta per a l'establiment de la toponí
mia dels projectes de l'ICC, s'ha anat mantenint actualitzada a través d'informa
cions externes i internes. Així mateix, aquesta base es troba en procés de densifi
cació i correcció, a partir d'una segona fase de treball de camp iniciada l'any 
1993 per a la millora d'àrees determinades. 

1.2.1.6 Base de límits administrat ius 
S'ha treballat en les següents línies d'actuació: 
- Suport tècnic: Per llei, l'ICC té encomanat donar suport tècnic a la Direcció 

General d'Administració Local. Això es tradueix en la realització dels expe
dients de delimitació, és a dir, d 'una banda fer el reconeixement de les noves 
línies límit i, d'altra banda, realitzar els càlculs de treball de camp per situar les 
fites i donar-les les coordenades UTM i representar llur localització i la de la 
línia límit en suport cartogràfic a gran escala (ortofoto 1:5 000). Durant l'any 
1993 s'han realitzat els següents expedients de delimitació: Manresa-Sant 
Fruitós de Bages, Olost-Oristà i Pujalt-Sant Martí Sesgueioles. 

- Manteniment de la base de dades: Actualització de la base i del mapa a escala 
1:500 000. Durant l'any 1993 s'ha continuat treballant en la creació de la base 
municipal i comarcal de l'ICC a escala 1:50 000 a partir de l'anàlisi de la docu
mentació de delimitació (actes i quaderns de camp realitzats per l'IGNi el 
Servicio Geognífico del Ejército). S'han treballat els fulls 1:50 000 del MTN 
corresponents a les següents comarques: Maresme, Vallès Oriental, Vallès 
Occidental, Garraf, Ripollès, Osona, Barcelonès, Baix Llobregat, Cerdanya, 
Berguedà, Val d'Aran, Anoia, Alt Penedès i Segarra. 

- Estudis d'atermenament de les sol-licituds rebudes: Els ajuntaments encarre
guen la realització de replantejaments o certificacions, per tal de conèixer amb 
precisió la localització de les línies límit dels seus termes municipals i llur 
representació cartogràfica. Durant l'any 1993 s'han realitzat les següents certi
ficacions d'atermenament : Santa Coloma de Gramenet amb Montcada i 
Reixac, Sant Adrià de Besàs, Badalona i Barcelona. 
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D'altra banda, a més dels ajuntaments, altres organismes oficials i també parti
culars sol-liciten, cada cop més, els expedients de delimitació i sovint dema
nen el recolzament de l'ICC per a poder-los interpretar. 

- Altres tasques que s'han portat a terme són: la finalització de la memòria del 
projecte de recopilació dels expedients de delimitació de l'IGNi l'inici de l'es
tudi sobre normalització i el pla d'actuació en delimitació municipal. 
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1.3 Objectiu: Xarxes 
geodèsiques 

PRODUCCIÓ CARTOGRÀFICA - XARXES GEODÈSIQUES 

Objectius 
Xarxa geodèsica i d'anivellació: A través del pro jecte Sistema de Posicionament Geodès ic Integrat de 
Catalun ya (SPG!C) es vo l oferir un servei per a qualsevol persona a qui ca lgui obtenir coordenades. Per 
al període 1993-1996 es té previst establir de l'ordre de 2 000 punts de xa rxa geodèsica i posar en fu n
cionament tres estacions fiducials . Així mateix, s'elaborarà una proposta de Llei de Senya ls Geodès ics 
que empari la realització de les xa rxes. 

Geoide de Catalunya : L'objectiu a desenvolupar durant el període 1993-1996 és millorar el geoide, 
per tal d'aconseguir una precisió d 'un ordre de magnitud millor (fins a 0,1 parts per milió). 

Fites assolides el 199 3 
- S'han observat 177 bases GPS (3S punts) de la xarxa geodèsica que s'han calculat de manera global 

con juntament amb la xarxa utilitàri a de Catalunya. 
- S'ha redactat la normativa per a la monumentació de la xarxa utilitària de Catalunya . S'han rnonu

rnentat 208 punts nous i s'han observat 81 7 bases GPS. 

1.3.1 Subobjectiu: Xarxa geodèsica utilitària de Catalunya 
El Sistema de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya (SPGIC) consta 
d'un conjunt d'estacions geodèsiques permanents, xarxes, procediments i dades 
que permeten la determinació de coordenades d'objectes al territori de 
Catalunya . 

El concepte de SPGIC és el resultat de l'evolució del concepte clàssic de la 
xarxa geodèsica i les seves ressenyes cap a un concepte més modern basat en xarxes 
geodèsiques, en el geoide i en el sistema Navstar GPS (Global Posítíoning System). 

1.3.1.1 Xarxa geodèsica i d'anivellació 
Sistema de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya (SPGIC) . El SPGIC 
consta de diferents elements: de l'ordre de 4 000 punts geodèsics i 2 000 km d'a
nivellació (comptant amb la xarxa de l'IGN), el coneixement del geoide a 
Catalunya, estacions fiducials i sistemes de difusió de les observacions i sistemes 
i paràmetres de procés de dades. Degut a que les coordenades han de poder ser 
referendades a l'actual sistema espanyol ED50, el programa de treball inclou 
l'observació amb receptors GPS d'una part dels vèrtexs geodèsics de tercer ordre. 
En aquest projecte s'han dut a terme diferents actuacions: 
- Preparació del document "Estat actual i perspectives de la geodèsia a 

Catalunya" per a la sessió número 9 de la Comissió Tècnica de l'ICC. 
- Es disposa de coordenades WGS84 absolutes de Salou (EUREF'89) i de l'estació 

fiducial de l'Ebre (Epoch 92), la qual cosa permetrà de poder avaluar la trans
formació de dàtum entre ED50 i WGS84. 

- Automatització de la generació de l'arxiu de ressenyes de vèrtexs geodèsics. 
- Nova versió del full de camp d'observacions GPS i generació d'un de nou per a 

observacions d'anivellació. 

També s'ha dut a terme l'anàlisi i la posada en producció del programari 
GPSurvey (rapid-static), que permet reduir considerablement el temps d'observa
ció de les bases. 

Finalment, cal fer esment del suport geodèsic que s'ha donat a diferents 
àrees de l'ICC i a empreses externes. 

Xarxa geodèsica (XdPO-XdOI). S'han analitzat les dades existents per tal de 
poder automatitzar al màxim els càlculs globals de la xarxa utilitària, les trans
formacions de dàtum i poder editar el Mapa de la xarxa geodèsica 1:250 000. 

S'han observat, durant l'any 1993, 177 bases GPS (35 punts) que s'han cal
culat de manera global conjuntament amb la xarxa utilitària de Catalunya. 
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Senyal geodèsic de la xarxa utilitària mesurat amb GPS, a Manresa 

S'ha dut a terme la campanya d'observació Vielha 93: s'han observat 11 

punts (3 de l'ICC i 8 de l'IGN), que corresponen a unes 30 bases GPS, i que pos

teriorment s'han calculat conjuntament amb la xarxa utilitària de Catalunya. 

S'ha participat en la campanya Eurogauge'93 observant en el vèrtex Salou i enre

gistrant dades contínuament a l'estació fiducial de l'Ebre. 

Xarxa utilitària de Catalunya (XU). Durant aquest any s'ha redactat la norma

tiva per a la monumentació de la xarxa utilitària de Catalunya. 

S'han monumentat un total de 208 punts nous i s'han observat 817 bases 

GPS, en les àrees de Sant Quintí de Mediona, Manresa i Barcelona. 

S'han iniciat contactes amb diferents ajuntaments per tal que col-laborin 

en la inspecció i monumentació de la xarxa utilitària. En aquest sentit, l'ajunta

ment de Sant Boi de Llobregat inspecciona i monumenta 35 vèrtexs de la xarxa 

utilitària. 
S'està calculant l'ajustament global de totes les observacions realitzades fins 

al moment a la Regió I. A finals de 1993, la xarxa utilitària de Catalunya està 

composta per 308 punts (dels quals 95 són de la XdOI i la resta són punts de 

nova determinació) i una transformació de dàtum, entre ED50 i WGS84, a ava

luar. Es disposa dels següents tipus d'observacions: 1 574 bases GPS, 95 punts de 

control altimètric, 94 de control planimètric i 2 punts amb coordenades WGS84. 

S'està detectant que la xarxa d'ordre inferior i la xarxa de primer ordre (XdOI

XdPO) influeix de gran manera en les coordenades dels punts de la xarxa utilità

ria, ja que la deformació de la XdOI és més gran del que es pensava, per la qual 

cosa s'estan analitzant minuciosament aquests càlculs abans de donàr-los per 

definitius. 

Xarxa d'anivellació (XdA). S'ha començat a estudiar la utilització del nivell 

Wild NA3000 per a petits treballs de camp i el càlcul posterior per tal de determi

nar cotes. Per a aquesta tasca, s'ha comptat amb l'assessorament d'empreses 
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SCALI¡(e) PARAMETERS 

point (l,p.h) 314 10000.0 

Xarxa utilitària de Catalunya 

OBSERVA TIONS 

·- coordinnte diffcrence 

O ver. datum point 

!:.l. hor. druum point 

• dmum transfcr point 

SCALE¡,) 
NE1WORK & EPOCH 

1l9l 15000.0 XArXa Uti litària de Clltalunya · 94. 1 
95 15000.0 

94 15000.0 

15000.0 d = 16077.8 m 
o d 2d 3d 
$1$$ 

externes. S'ha iniciat un seminari per tal d'involucrar el personal de camp en 
l'anivellació i les seves tècniques. S'està pendent d'una formació molt més acura
da per tal de poder implantar la xarxa en el Principat. 

1.3.1 .2 Geoide de Catalunya (GeoCat) 
El coneixement del geoide és imprescindible per a determinar cotes ortomètri
ques a partir de les bases tridimensionals GPS, i per millorar les lectures directes 
que s'obtenen amb els receptors. 

L'any 1993 s'ha avaluat la campanya Deflex 91. El RMS obtingut de compa
rar les deflexions observades amb les obtingudes de la predicció del geoide UB91 
és 0,7" . 

S'ha anat a un curset d'operació d'un gravímetre Lacoste-Romberg impartit a 
la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona. 
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1.4 Objectiu: Sèries 
i mapes temàtics 

PRODUCCIÓ CARTOGRÀFICA - SÈRIES I MAPES TEMÀTICS 

Objectius 
Sèries i mapes temàtics: L'objectiu genera l d'aquest projecte és donar expressió gràfica i ca rtogràfica a 
va riables temàtiques específiques globals de Catalunya. Durant el quadrienni 1993-1 996, la finalitat és 
proveir totes les esca les de bases cartogràfiques digitals, fet que permetrà crear ca rtografia temàtica dins 

dels processos de cartografia automàtica. 
Creació de bases geogràfiques i temàtiques que inclouen info rmació temàtica generada per l' ICC i 

d'altra derivada de convenis de col·laboració o projectes conjunts amb altres orga nismes. 
Atl es: La finalitat d'aquest programa és l'elaboració i la publicació d'atl es de Catalunya en diferents 

suports i amb temàtiques i unitats territorials diferents. 

Fites assolides el 1993 
- S'han editat dos mapes temàtics amb llibre: Tall geològic del Pirineu central 1:200 000 i Mapa de sòls 

de Catalunya 1:25 000. Bellvís 360-1-2 (65-28). 
- S'han editat 12 fulls a esca la 1:30 000 i S fulls a esca la 1:50 000 dels Punts d'Informació Turística. 
- S'ha finalitzat l'atles electrònic CD-Atles de Catalunya. 

1.4.1 Sèries i mapes temàtics 

1 A.l.l Mapes temàtics 
La informació temàtica que es troba a la base dels mapes d'aquest programa prové 
tant d'altres organismes amb els quals s'estableixen convenis i col-laboracions en 
general, com de l'elaboració de dades procedents d'imatges de satèl-lit de l'ICC. 

Cal destacar el projecte Punts d'Informació Turística (departaments de 
Comerç, Consum i Turisme; Cultura, i Política Territorial i Obres Públiques), per 

al qual es publiquen mapes a escales 1:30 000 i 1:50 000. 
Quant a l'escala 1:30 000, s'ha realitzat la base temàtica i s'han revisat els 

textos dels 12 fulls que s'han editat i que corresponen a les comarques de la 
Garrotxa, Pla de l'Estany, Alt Empordà, Selva, Maresme, Bages, Osona, Vallès 
Occidental i Vallès Oriental. Estan en fase de realització els fulls de les comarques 
del Ripollès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Cerdanya i Berguedà. També cal 
esmentar que s'ha situat digitalment la toponímia de tots els fulls realitzats . 

Mapa dels Punts d'Info rmació Turística 1 :30 000. Alt Empordà 
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Reproducció parcial del Mapa dels Punts d'Informació Turística 1:30 000. Full de l'Alt Empordà 

Quant a l'escala 1:50 000, s'ha realitzat la base temàtica i s'han revisat els 
textos dels S fulls que s'han editat i que corresponen a les comarques del 
Gironès, Alt Empordà, Selva, Maresme i Bages. Estan en fase de realització els 
fulls de les comarques de la Garrotxa, Ripollès, Garraf, Baix Llobregat, 
Barcelonès, Cerdanya i Berguedà. 

Altres mapes temàtics en què s'ha treballat aquest any, a nivell de normativa 
i disseny cartogràfics, preparació, actualització i dibuix de la informació, incor
poració de toponímia i d'altra informació, elaboració de proves i edició, són els 
següents: 
- Escala 1:650 000: Guia de l'usuari del taxi 1:650 000 (DPTOP). 
- Escala 1:500 000: Mapa d'incendis de Catalunya 1:500 000. 
- Escala 1:250 000: Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalunya 1:250 000, 

Mapa de les xarxes d'estacions meteorològiques de Catalunya 1:250 000, Mapa 
de la xarxa geodèsica de Catalunya 1:250 000, Mapa comarcal de Catalunya 
1:250 000, Mapa de carreteres de Catalunya 1:250 000, Mapa hidrogràfic de 
Catalunya 1:250 000. 

- Escala 1:50 000: Mapa de vegetació de Catalunya 1:50 000 (full 255, la Pobla 
de Lillet) , Mapa de vegetació de la vall de Ribes 1:50 000, Mapa de vegetació de 
les valls d'Espot i Boí 1:50 000, Mapa de l'autopista del Maresme 1:50 000 
(ACESA), Mapa del Parc Natural de l'Albera 1:50 000. 
En aquesta escala, cal destacar el projecte Cartografia turística dels Pirineus 
1:50 000 que es realitza en conveni amb Randonnées Pyrénéennes. Es tracta 
de cartografia temàtica adreçada a la representació d'informació d 'interès turís
tic d'àrees de muntanya del vessant sud dels Pirineus. La base cartogràfica uti
litzada és a escala 1:50 000 i tractarà amb especial cura elements orogràfics 
d'especial rellevància per al desenvolupament d'activitats de muntanya: corbes 
de nivell, usos del sòl i zones rocoses. El primer full correspon a l'àrea 
Puigmal - Coll d'Ares i s'ha treballat en l'anàlisi i la selecció de la informació a 
representar. A nivell de normativa i disseny cartogràfics, s'està treballant en la 
maqueta, en la definició dels elements que es representaran i en la simbologia . 
També s'ha dut a terme l'estudi tipogràfic de la toponímia temàtica. 
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Mapa CORINE Land Cover 

de Catalunya 1 :250 000 

- Escala 1:25 000: Mapa de sòls de Catalunya 1:25 000. Bellvís (Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, DARP), Mapa geològic de Catalunya 1:25 000 
(Servei Geològic de Catalunya, SGC), Mapa del Parc Nacional d' Aigüestortes 
1:25 000, Mapa del delta del Llobregat 1:25 000. 

1.4.1.2 Sèries d'usos i cobertes del sòl 
S'ha treballat en la preparació de la informació i en el disseny cartogràfic per a la 
publicació dels següents mapes: Mapa CORINE Land Cover de Catalunya 
1:50 000, Mapa CORINE Land Cover de Catalunya 1:250 000 (llengenda espanyo
la i llegenda europea) i Mapa d'usos del sòl de Catalunya 1:250 000 (3a edició). 

Tall geològic del Pirineu central 1 :200 000 
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1.4.1.3 Sèries geològiques 
S'ha treballat en el Tall geològic del Pirineu central 1:200 000 (Servei Geològic de 
Catalunya): realització de la maqueta del mapa; revisió i correcció de textos, grà
fics i mapes que apareixen al full, així com en els textos del llibre; correcció dels 
textos, del tall i de les figures complementàries; correcció del muntatge del docu
ment i procés d'edició cartogràfic i bibliogràfic. 

1.4 .2 Subobjectiu: Cre~ció de bases geogràfiques i t emàtiques 

1.4.2.1 Bases d'usos i cobertes del sòl 
Dins d'aquest àmbit s'han de destacar els següents treballs: projecte d 'estadísti
ques agràries, projecte Política Agrària Comunitària (PAC) i projecte de detecció i 
quantificació d'incendis forestals . 

Estadístiques agràries. Parteix del conveni signat amb el Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) per a realitzar estimacions de superfície 
dedicada a diferents usos del sòl, preferentment agrícoles, combinant estudi de 
camp i dades de teledetecció, a Catalunya, a les quatre províncies catalanes i a 
18 comarques, on els conreus anuals són predominants. L'estudi ha seguit el rea
litzat l'any 1992, mantenint els mateixos estrats (zones amb una distribució 
similar dels usos del sòl), disminuint a 645 les ortofotoimatges on es localitzaven 
segments (quadrats de 700 m x 700 m) per a ser estudiats al camp, continuant 
amb la llegenda de 86 classes a analitzar. Aquest any també s'han realitzat dues 
estimacions: la primera a partir tan sols de les enquestes de camp i la segona fent 
una combinació, mitjançant regressió lineal, de les dades de camp i les imatges 
de satèl·lit classificades. 

Polít ica Agrària Comunitària (PAC) . El projecte PAC neix a conseqüència del 
desplegament de la Política Agrària Comunitària, per la qual s'inicia la política 
de pagaments compensatoris per superfície i per la deixada de terres en guaret, i 
cal implementar un sistema de control de gran abast. La Unió Europea (UE) reco
mana en aquest sentit l'ús intensiu de la teledetecció com a eina a utilitzar per a 
aquest control. 

El DARP ha iniciat amb l'ICC un programa de control que utilitza la informa
ció següent: dades recollides en els 25 000 formularis PAC lliurats pels pagesos al 
DARP, informació cadastral digital que els Centres de Gestió Cadastral i 
Cooperació Tributària (CGCCT) disposen de Catalunya, imatges de satèl·lit LAND
SAT dels anys 1993, 1992 i 1991 i segments de camp recollits pels enquestadors de 
camp per a l'estadística agrària. L'ICC ha dut a terme les tasques següents: l'elabo
ració del projecte pilot, el desenvolupament del programari SIG necessari per al 
control, el control d'errors dels formularis PAC, el control d'errors de la informació 
cadastral i la prova operativa del disseny informàtic i posada en marxa del sistema. 

Detecció i quantificació d'incendis forestals . Aquest projecte està dins el marc 
de col·laboració amb la Direcció General del Medi Natural per a l'anàlisi anual 
de la superfície afectada per incendis forestals utilitzant dades de teledetecció. 
S'ha dut a terme el procés de detecció i quantificació de les superfícies afectades 
pels incendis de més de SO ha ocorreguts l'any 1992 a Catalunya i la seva carto
grafia a escala 1:50 000, mitjançant la correcció i l'anàlisi multiespectral d'imat
ges captades pels satèl·lits LANDSAT i SPOT. El procediment emprat es basa en 
la comparació de les imatges de la mateixa zona de dos anys consecutius i l'anà
lisi de les seves diferències. 
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CD-Atles de Catalunya 

El conjunt d'incendis localitzats i quantificats en el període 1986-1992 va ser 
objecte d'un mapa especial, publicat l'any 1992 a escala 1:500 000, on es localit
zen tots els incendis trobats en el marc dels convenis signats aquests darrers anys 
amb la Direcció General del Medi Natural. 

1.4.3 Subobjectiu: Atles 
La finalitat d'aquest programa és l'elaboració i la publicació d'atles i micro-atles 
de Catalunya. Aquests treballs es duen a terme en diferents suports (imprès, digi
tal), amb temàtiques diferents (atles generals, atles temàtics) i sobre unitats terri
torials diferents (el món, Catalunya, comarques concretes). 

Les tasques que comporta la realització dels diferents atles són similars en 
tots els casos: redacció i correcció de textos; preparació gràfica i realització de 
mapes i gràfics; disseny cartogràfic, de simbologia i de maquetes; gestió i control 
del material (arxius i documents); realització i revisió geocartogràfica; coordina
ció amb els autors; procés d'edició; revisions i control de qualitat. 

1.4.3.1 Atles i micro-atles 
Atles generals. Es dóna informació global sobre tots els elements geogràfics 
d'una àrea concreta, proporcionant informació de base i temàtica representada 
mitjançant mapes, gràfics i taules, i acompanyada de textos i fotografies. 

Dins d'aquest àmbit s'ha treballat en les següents publicacions: 
- Atles de la Val d'Aran: preparació i revisió d'informació textual, gràfica i car

togràfica; control de qualitat, i edició final. 
- Atles del Baix Llobregat, en fase de realització a partir d'un conveni entre 

l'ICC, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Centre d'Estudis Comarcals 
del Baix Llobregat. S'ha continuat treballant en la preparació i elaboració d'in-
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formació textual, gràfica i cartogràfica, i en el disseny de l'atles i dels elements 
que el componen. 
- Catalunya en 100 mapes, que parteix d'un conveni entre l'ICC i el Laboratori 

de Cartografia i Geografia de la Universitat de Barcelona. S'ha elaborat part de 
la informació i de la cartografia. 

- Atles de l'Euroregió. Es participa en aquest projecte compartit entre les regions 
de Llenguadoc-Rosselló, Migdia-Pirineus i Catalunya. S'ha dut a terme l'estudi 
de les bases de dades i de la informació cartogràfica a representar i s'han elabo
rat 14 mapes. 

Cal destacar la finalització del CD-Atles de Catalunya. Es tracta d'un atles 
electrònic de contingut general (per comarques i municipis) i temàtic (105 temes 
i 3 monografies) i que es presenta per mitjà d'un CD-ROM (disc òptic compacte 
per a ordinador) en versions per a Macintosh i per a PC. Tot i que les tasques són 
similars a l'elaboració dels anteriors atles, en té de pròpies pel fet de ser un atles 
digital. 

Finalment, s'ha iniciat l'anàlisi i la planificació d'atles universals. En una pri
mera fase, s'està treballant en l'estudi de diversos atles del món. 

Atles temàtics. S'ofereix la informació corresponent a un tema específic, també 
d'una àrea determinada. Es tracta d'atles que tenen com a objectiu oferir una 
informació aprofundida a un públic més especialitzat. 
Dins d'aquest àmbit cal destacar: 
- Atles climàtic de Catalunya (Termopluvioinetria): Preparació de la informació, 

disseny final dels mapes i revisió dels textos. 
- Atles d'urbanisme de la Costa Brava (Direcció General d'Urbanisme): redacció 

de textos i elaboració de la part gràfica (mapes i fotografies). 
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1.5 Objectiu: Vols 
fotogramètrics 

PRODUCCIÓ CARTOGRÀFICA - VOLS FOTOGRAMÈTRICS 

Objectius 
La fi nalitat d'aq uest programa és Ja rea li tzació de vols de cobertu ra global de Catalunya i vols de cober

tu ra territorial específica de Ca talunya. Aquests vo ls són conseqüència de les necessitats ca rtogràfiq ues 

internes o externes a l' ICC. 
Vols de cobertura global de Cata lunya: L'ob jectiu és la rea li tzació de vols a gran altura (a escales 

1:70 000, 1:57 000 i 1:40 000) i de vols a altura mitj ana (a escala 1:22 000). 
Vols de cobertura terri toria l específica de Ca ta lunya: Es refereix a la reali tzació de vols de planeja

ment, vo ls pe r a cartografia de vialitat, vols per a n ucl is urbans i vols metropoli tans. 

Fites assolides el 199 3 
- Realització de 107 vols de fotogra fi a aèria. 
- Revelat de 8 927 metres de pel·lícula aèria. 
- Hores de vol totals: 503 hores. 
- Nombre total de fotogrames útils: 17 311. 
- lnsta l·lació d 'equips GPS a les dues aero naus i rea lització de vols fotogramètrics q ue inclouen la reco-

llida de dades G l'S . 

1.5.1 Subobjectiu: Cobertures globals de Catalunya 
S'inclouen els vols a gran altura i els vols a altura mitjana. Els primers estan dis

senyats per tal d'aconseguir cobertures sobre el territori de forma ràpida. El perío
de de realització d'un vol d'aquestes característiques és d'entre un i dos anys (per 

als vols a escales 1:70 000 i 1:57 000) i de tres anys per al vol a escala 1:40 000. 

Per a aquest tipus de vol s'utilitza l'aeronau Cessna Citation I, equipada amb dues 
càmeres fotogràfiques i pel-lícules d'alta resolució. Els segons, els vols a altura mit

jana, es realitzen per a l'escala 1:22 000. La unitat de vol es centra en el full del 
MTN 1:50 000 i el període per a cada sèrie de cobertura total és de 4-5 anys. Amb 

aquest període de vol es fotografien anualment de l'ordre de 800 000 ha de terri

tori de Catalunya (16 full s del MTN 1:50 000). Aquest vol es realitza amb l'aero
nau Cessna Citation I, amb pel-lícula en blanc i negre pancromàtica d 'alta resolu

ció, i el disseny del vol presenta característiques ortofotogramètriques. 

CARACTERÍSTIQUES DELS VOLS REALITZATS EL 1993 

NRE. TIPUS DE VOL ESCALA HA NUCLIS (N) NOMBRE 
KMTRAÇA FOTOGRAMES 

Cata lunya en color 1:60 000 3 918 000 2 384 

Cata lunya en b/n 1:60 000 3 918 000 2 384 

Catalunya en b/ n 1:40 000 1 140 000 974 

Catalunya en b/n (IGN) 1:40 000 570 000 546 

2 Catalunya en b/n 1:22 000 990 099 5 664 

Catalunya en color 1:22 000 209 758 740 

MMAMB en color 1:5 000 6000 341 

12 Nucl is de Girona 1:5 000 28 N 437 

30 Vols per a la DGU 1:5 000 18 187 1 0 16 

1:8 000 

19 Vols per a la DGC 1:5 000 234 km 1 123 

6 Cartografia urbana 1:3 500 2 106 262 

1:5 000 

5 Nuclis en colo r 1:8 000 121 N 390 

1:20 000 

21 Altres vo ls 198 812 230 km 833 

6 Fotogra fia obliqua 217 

107 10 970 962 149 N 17 311 

464km 
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HORES DE VOL PER MESOS I AVIONS, 1993 

Hores 
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•• l i li li •• •• • GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEM BRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE 

- PARTENAVIA P-68 - CES SNA CITATION I 

Total hores Partenavia P-68: 281 ,00 Total hores Cessna Cltatlon 1: 222,30 

1.5.1.1 Vols a g ran a lt ura 
Vol de Catalunya 1:60 000. Vol realitzat totalment durant l'any 1993. Ocupa 
una superfície de 3 918 000 ha (Catalunya i, a més, els fulls 1:25 000 sencers 
referents a Catalunya) i ha estat realitzat en doble càmera (en blanc i negre i en 
color). Entre els dos vols sumen un total de 4 768 fotogrames (el 27,5% del total 
anual) i per a la seva realització s'han invertit un total de 56,50 hores de reactor. 

Vol de Catalunya 1:40 000. Vol a realitzar al llarg de tres anys (1992-1994). 
La superfície volada el1993 és de 1140 OOOha, de les quals 570 000 han estan 
incloses dins del conveni amb l'IGN. Una part del vol (línia de costa) ha estat 
realitzada amb doble càmera amb pel-lícula en color. En conjunt tot el projecte 
ocupa 1 590 fotogrames (el 9,1 o/o del total anual) i 35,05 hores de reactor. 

1.5.1.2 Vols a alt ura mit jana 
Vol de Catalunya 1:22 000. Durant el1993 s'han volat els següents fulls del 
MTN 1:50 000: 254, 258, 259, 291, 329, 330, 331, 332, 362, 363, 364, 365, 366, 
391, 443, 444, 446, 470, 471, 472 i 473, amb un total de 972 912 ha, de les quals 
209 758 ha han estat realitzades en color amb doble càmera (363, 364, 365, 472 

HORES DE VOL PER TREBALLS, PARTENAVIA P-68. 1993 

NUCLIS COLOR ( ICC) (60,3 h 23%) 

VOLS DGU (58 h 22%) 

VOLS DGC + GISA (38,3 h 15%) 

INTENTS DE VOL h 11 %) 

Total hores: 281 ,00 
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HORES DE VOL PER TREBALLS, CESSNA CITATION I. 1993 

INTENTS DE VOL 

VOL CAT 1 :60 000 (56,5 h 26%) 

VOL CAT 1 :40 000 (35,05 h 16%) 
VOL CAT 1 :22 000 (68,5 h 31 %) 

Total hores: 222,30 

i 473). El projecte ocupa 6 252 fotogrames (el36,1% del total anual) i 78,50 

hores de vol (10 hores realitzades amb l'avió Partenavia P-68). 

1.5.2 Subobjectiu: Cobertures territorials específiques 

Es divideix en vols de planejament, vols per a cartografia de vialitat, vols per a 

nuclis urbans i vols metropolitans. Els vols de planejament es generen, principal
ment, a partir de les necessitats cartogràfiques de la Direcció Genera~ 

d'Urbanisme (DGU): actuacions urbanístiques i de planejament, pol-lígons 
industrials, segona residència, etc. Els vols per a cartografia de vialitat estan 

adreçats a la realització de cartografia per a projectes sobre la xarxa viària (cons

trucció de noves carreteres, projectes de variants, etc.) que realitza la Direcció 
General de Carreteres (DGC) o Gestió d'Infrastructures SA. Els vols per a nuclis 

urbans estan destinats a la realització de cartografia urbana i a aplicacions gene
rals de planejament urbà. L'origen de les comandes d'aquest tipus de vol és 

divers (convenis, comandes, etc.). Finalment, els vols metropolitants estan 
adreçats a la realització" d'una cartografia detallada (1:2 000) de les zones més 

dinàmiques de Catalunya on la cartografia territorial existent és insuficient. 

1.5.2.1 Vols de planejament 
Vols per a la DGU a escales 1:5 000 i 1:8 000. Durant l'any 1993 s'han realitzat 
per a la Direcció General d'Urbanisme un total de 30 projectes amb el vol sobre 

18 187 ha a escales 1:5 000 i 1:8 000. El nombre total de fotogrames ha estat de 
1 123 (6,4% del total anual) realitzats al llarg de 58 hores de vol de l'avió 
Partenavia P-68. 

Vol del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 1:10 000. Vol en 
color realitzat per a donar suport a les tasques d'interpretació i gestió d'aquest 

espai natural. Ocupa una superfície de 12 800 ha i està cobert per un total de 
214 fotogrames. També es va realitzar una col-lecció d 'ampliacions fotogràfiques 

a escala 1:2 000 de les zones urbanes i de les reserves naturals incloses dins del 
Parc. 

Vols per a la cartografia municipal i urbana a escales 1:3 500 i 1:5 000. Dins 
d 'aquest grup es troben 6 projectes de vol amb una superfície volada de 2 106 ha 
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METRES DE PEL·LÍCULA EN BLANC I NEGRE REVELATS, 1993 

Metres 

2 000 

1 500 

I 1 000 

I 500 I I I o • •• I • I 
FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE 

- PEL·LÍCULA EN BLANC I NEGRE 

Total metres: 6 787 

i un total de 262 fotogrames. Les hores utilitzades han estat 8 (avió Partenavia 
P-68). Cal destacar els vols de Granollers a escales 1:3 500 i 1:5 000, la Bisbal 
d'Empordà E 1:5 000 i Linyola E 1:5 000. 

1.5.2.2 Vols per a cartografia de vialitat 
Cal destacar els vols per a la Direcció General de Carreteres (DGC) a escala 
1:5 000, que inclouen 19 projectes amb un total de 234 km de traça de vialitat 
sobrevolada i 1 016 fotogrames útils (5,8% del total anual). Les hores de vol 
emprades han estat 38,30 (avió Partenavia). La mitjana de traça per projecte es 
de 12,3 km. S'han d'esmentar els projectes següents: autovia Sallent-Berga, 
Vic-Artés (eix transversal), Olost-Gironella i Alforja-la Selva del Camp. 

1.5.2.3 Vols per a nuclis urbans 
Vols per a la Diputació de Girona E 1:5 000. Amb els vols realitzats durant l'any 
1993 (9 projectes nous i 2 ampliacions de vols anteriors) s'han sobrevolat els 
darrers 28 nuclis que restaven d'aquest projecte (1991-1993). Els vols de 1993 han 
ocupat un total de 437 fotogrames i 13 hores de vol de l'avió Partenavia P-68. 

Vols dels nuclis urbans de Catalunya a escales 1:8 000 i 1:15 000. Aquesta és 
una nova col·lecció de vols urbans de l'ICC que inclou la fotografia en color de 
tots els nuclis urbans de Catalunya de més de 2 000 habitants. Durant el 1993 
s'han fotografiat 121 nuclis amb un total de 390 fotogrames (3 fotogrames per 
nucli, amb un fotograma centrat cobrint la totalitat del nucli). Les hores de vol 
han estat 60,30 (avió Partenavia P-68). 

1.5.2.4 Vols metropolitans 
Vol de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 
(MMAMB) E 1:5 000 en color. Durant els primers mesos de l'any 1993 es va fina 
litzar la petita part de vol que restava d'aquest projecte (6 000 ha d'un total de 
60 000 ha). El material generat per aquest vol és l'emprat en la realització de la car
tografia a escala 1:2 000 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Vols de Barcelona en color a escales 1:75 000 i 1:25 000. Aquests vols es realit
zen cada dos anys i són encarregats per l'Institut Municipal d'Urbanisme de 
l'Ajuntament de Barcelona. 

Dades generals 
Les tasques desenvolupades al llarg de l'any 1993 queden reflectides quantitati
vament en les dades següents: 
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METRES DE PEL·LÍCULA EN BLANC I NEGRE REVELATS, 1993 

TERRESTRE 08 m 2%) 

KODAK PANATOMIC (3 059 m 45%) 

AGFA PAN 50 631 m 24%) 

AGFA PAN 200 (1 989 m 29%) 

Total metres: 6 787 

- Temporada de vol: De 1'1 de febrer al 30 de novembre (Carta Ol) i de 1'1 de 

març all6 de novembre (Carta 02). 
- Realització de 107 vols de fotografia aèria: 101 vols fotogramètrics, dels quals 

10 han estat realitzats amb doble càmera. La fotografia aèria obliqua ha ocupat 

un total de 6 projectes de vol. 
- Revelat de 8 927 metres de pel·lícula aèria: 6 787 metres (76%) en blanc i negre 

i 2 140 metres (24%) en color. 
- Hores de vol totals: 503 hores, repartides en 281 hores per a l'avió Partenavia 

P-68 (Carto Ol) i 222,30 hores per a l'avió reactor Cessna Citation I (Carto 02) . 

- Nombre total de fotogrames útils: 17 311 (inclou 217 fotografies obliqües). 

- Superfície coberta pels fotogrames dels vols: 10 970 962 ha. 
- Nombre de nuclis urbans fotografiats: 149 nuclis. 
- Quilòmetres de traça de carreteres (vials) : 234 km. 

Altres dades d 'interès 

- Adquisició i instal·lació dels equips necessaris per a l'observació de fase GPS en 
vol (a les dues aeronaus) dirigits a la determinació del recolzament cinemàtic 

en la triangulació aèria. Cada instal·lació està formada bàsicament per: antena 
receptora, amplificador, receptor GPS, PC portàtil, connexions entre els dife

rents components i amb les càmeres mètriques i la font elèctrica de l'avió/con
vertidor. Realització sistemàtica, a partir del juliol de 1993, de vols fotogramè
trics incloent la recollida de dades GPS. 

- Instal·lació definitiva, a l'avió Partenavia P-68, de la nova plataforma T-AS 
Stabilized Mount com a base de la càmera Zeiss RMK TOP 15. Amb aquest nou 
equip es millora la qualitat geomètrica dels vols. 

- Vols de proves a l'avió Partenavia P-68 per a l'estudi de l'operacionalitat del 
sistema T-Flight de navegació assistida. 

- Posada en marxa del sistema d'etiquetatge automàtic en vol de les pel·lícules 
exposades en la càmera Leica Wild RC-30. 

- Canvi de metodologia entorn de l'exposició fotogràfica en vol de les noves 
càmeres, amb sistemes d'exposició automàtica. 

- Manteniment i suport aeronàutic: 
• elaboració dels plans anuals de manteniment de les aeronaus, 
• suport a la instal·lació de nous equips als avions (GPS, T-Flight, etc.), 
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METRES DE PEL·LÍCULA EN COLOR REVELATS, 1993 

KODAK IRC 50-134 (43 m 2%) 

KODAK COLOR 2445 (353 m 16%) 

AGFA H-1 00 (1 287 m 60%) 

AGFA N-200 (457 m 21 %) 

Total metres: 2 140 

• ampliació del manteniment anual programat de les 1 000 a les 1 500 hores 
de vol (avió Partenavia P-68), 

• realització de la fase de revisió número S de l'avió Cessna Citation I. 
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2.1 Objectiu: 
Fotogrametria i 
geodèsia 

2. Línia estratègica: Suport i recerca 
tecnològica 

Objectius 

Posicionament de plataformes de sensors i navegació (Poc av): En el període 1993-1996 es pretén esta
blir un sistema equivalent per a determinar el posicionament de sensors digitals, desenvolupant un sis
tema que integri les dades GPS amb les dades de moviment de la plataforma obtingudes de sistemes 
giroscòpics o inercials. 

Sistemes de càlcul geodèsic i fo togramètric de xarxes Geo TeX: L'any 1994 finalitza rà la inclusió de la 
generació d'aproximacions inicials al programa ACX i durant el quadrienni 1993-1996 s'estendrà el sis
tema general de càlcul GeoTeX, posant èmfas i en les interfícies gràfiques d 'ajust a l'usuari, formats de 
dades, utilització per a la determinació del geoide i en relació amb les estacions fo togramètriques digita ls. 

Estacions fiducia ls per a ús del Global Positioning System (G PS): Dins de l'àmbit de les estacions 
fiducia ls per a ús del Global Positioning System (GPS), es preveu que el febrer de 1994 l'estació Ebre a 
l'Observatori de l'Ebre serà operativa. 

Posicionament d 'a lta precisió: Durant el període 1993-1996 s' implan ta rà programari extern per a 
processos de fase d 'alta precisió (0,1 ppm). 

Fotogrametria i sistemes fotogramètrics: Es té l'objectiu de proporcionar noves eines tecnològiques 
de producció, a partir de desenvolupaments propis que completen els sistemes de mercat disponibles. 

Fites assolides el 199 3 
- lnstal·lació d'un receptor Ashtech P-12 en cada avió de l'ICC. 
- Migració parcial del sistema GeoTeX a l'entorn PC. 
- Posada en producció de la restitució a través de sistemes fotogramètrics digitals. 

2.1.1 Subobjectiu: Sistemes de posicionament 

2.1.1.1 Posicionament de platafo rmes de sensors i navegació (PocNav) 
L'any 1993 s'ha iniciat la implementació d'tina cadena productiva amb l'objectiu 
d'aerotriangular amb dades GPS, substituint els punts de control terrestres per 
punts de control aeris donats per la informació GPS recollida en un receptor 
embarcat en l'avió. S'ha procedit a la instal ·lació d'un receptor Ashtech P-12 en 
cada avió. Aquests receptors, operats pels navegants, recullen dades GPS de la 
fase i els moments precisos en què es prenen les fotos. 

També s'ha analitzat el programa SKIP, que calcula els punts de control aeris 
a partir de les dades del receptor GPS embarcat en l'avió i les dades d'una estació 
fiducial GPS. S'ha començat a transferir el càlcul de punts de control aeris a 
topografia i aerotriangulació, on s'han calculat diversos vols a diferents escales. 
Els vols calculats amb SKIP s'han ajustat amb GeoTeX (Geodesia, Teledetecció i 
Xarxes) utilitzant només els punts de control terrestres indispensables. S'ha 
posat de manifest la precisió del mètode i el gran estalvi que es realitza quant a 
punts de control terrestres. 

El vol realitzat amb captura de dades GPS cinemàtiques va preparar-se per a 
aerotriangular amb 16 punts de recolzament; el nombre total de models a aero
triangular, incloses tres passades transversals, serà de 145. Amb el programa SKIP 
s'han calculat els punts de recolzament aeri (146 coordenades d'antena associa
des als centres de projecció). S'ha calculat, en els dos avions, el vector càmera
antena GPS en el sistema imatge, utilitzant mètodes de topografia clàssica. 
Aquest vector és necessari per a poder relacionar la posició de l'antena GPS amb 
la posició del centre de projecció de les fotografies . 

També s'ha treballat en un sistema d 'ajut a la navegació fotogramètrica, 
T-Flight, que consta d 'un mòdul que permet dissenyar vols fotogramètrics en un 
entorn CAD i un altre que permet navegar, sense la necessitat d'utilitzar el visor, 
mitjançant la posició donada en temps real pel receptor GPS embarcat en l'avió. 
S'han realitzat diversos vols de prova a diferents escales, i les perspectives 
d'aquest sistema són força positives. 
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2.1.1 .2 Sistemes de càlcul geodèsic i fotogramètric de xarxes Geo TeX 
El programari d'aquest sistema, compost del conjunt d'aplicacions informàtiques 
destinades a obtenir coordenades a partir d'observacions de posicionament, 
inclou observacions topogràfiques i geodèsiques tradicionals, posicions GPS i 
d'altres programes de producció de l'ICC que requereixen orientar imatges i/o 
determinar coordenades de punts. Una de les tasques relacionades amb GeoTeX 
ha estat la de mantenir i corregir el programari existent. Per exemple, s'ha millo
rat la sortida gràfica PostScript. Cal destacar que s'ha iniciat la inclusió de la 
generació d'aproximacions inicials al programa ACX -amb prioritat en el camp 
de les xarxes fotogramètriques-, que es preveu que es finalitzarà l'any 1994. A 
més, s'han afegit nous models d'observacions: fotogramètriques en coordenades 
geodèsiques, SPOT i LANDSAT. També s'ha realitzat part de l'entorn operatiu 
que permet l'explotació productiva d'aquest sistema (per exemple, programes de 
conversió de formats d'altres fabricants) i s'ha modificat el llenguatge AdiL per 
tal que als arxius de dades puguin identificar-se tant el sistema de referència com 
la projecció cartogràfica a què pertanyen. 

Tot i que el sistema GeoTeX encara no s'ha acabat, se n'ha instal·lat una ver
sió prèvia per a poder ser emprada per algunes àrees de l'ICC, per tal d'accelerar 
la transició de l'anterior programa d'ajust (AFO) utilitzat. 

S'ha fet un gran esforç en efectuar una migració parcial de GeoTeX a l'en
torn PC. Com a resultat d'aquesta activitat, els programes han sofert un procés 
d'estandardització que permetrà, quan el sistema hagi estat finalitzat, portar-lo 
completament a aquest tipus de plataformes. 

2.1.1 .3 Estacions fiducials per a ús del Global Positioning System (GPS) 
La missió de les estacions fiducials és la compilació de les dades de fase per a càl
culs de precisió centimètrica i la radiodifusió de correccions de posició en temps 
real per a aplicacions de navegació de precisió. 

Estacions fiducials GPS. S'ha treballat entorn del projecte de l'estació fiducial 
Ebre a l'Observatori de l'Ebre (instal·lació de connexió telefònica, preparació del 
conveni de col· laboració entre l'ICC i l'Observatori de l'Ebre per a l'establiment 
de l'estació de referència GPS, realització de proves amb el programari URS que 
permetran posar en operació l'estació, etc.). Es preveu que aquesta estació serà 
operativa el febrer de 1994. Fins ara, només ha operat per a petites campanyes 
geodèsiques com l'Eurogauge 93. Per això, durant 130 dies, ha estat operativa 
una estació de referència per als vols amb GPS a l'edifici de l'ICC del carrer de 
Bru si. 

S'han estat localitzant emplaçaments per a noves estacions fiducials: s'han 
iniciat contactes amb el Port Autònom de Barcelona i la Direcció General de 
Ports i Costes pel que fa a l'estació fiducial NE i s'ha preparat un conveni de 
col·laboració entre l'ICC i el Port Autònom de Barcelona per a l'establiment de la 
segona estació de referència GPS, que probablement serà al recinte del far del 
Cap de Creus; també s'han iniciat contactes amb l'ajuntament de Naut Aran per 
a estudiar els possibles emplaçaments de l'estació NW, que probablement se 
situarà a l'estació d'esquí de Vaquèira Beret. 

Finalment, s'han comprat dos receptors nous per a estacions fiducials i s'han 
canviat els antics receptors de camp per receptors tipus Trimble-4000SSE. 

Estacions mareogràfiques. Periòdicament es reben dades de l'estació mareogrà
fica de l'Estartit. S'ha participat en la reunió del Comité Permanente de Mareas, 
convocada als locals del Programa de Clima Marítima y Banco de Datos 
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Estació fiducial Ebre a l'Observatori de l'Ebre 

Oceanograficos (Ente Pública de Puertos del Estada) a Madrid, en la qual van 
participar membres de diverses institucions espanyoles per tal d'informar sobre 
la situació actual en les costes de l'Estat i estudiar possibles col·laboracions entre 
aquestes institucions. 

2.1 .1 .4 Posicionament d'alta precisió 
Correspon a serveis puntuals de posicionament d'alta precisió que l'ICC ofereix 
per a projectes especials. 

La primera realització, per encàrrec del Servei Geològic de Catalunya, ha 
estat les mesures de posició al Pirineu destinades a mesurar, al llarg dels anys, els 
moviments de l'escorça terrestre per a avaluar el potencial sísmic a Catalunya. 
Durant el període 1993-1996 s'implantarà programari extern per a processos de 
fase d'alta precisió (0,1 ppm). 
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PotSis: Potencialitat sísmica al Pirineu Oriental. Sistemes GPS. S'han revisat 
tots els vèrtexs que componen la micro-xarxa (12 punts). S'han establert tres 

senyals de referència i quatre de control altimètric per a cada punt de la xarxa. 
S'han observat aquests senyals de referència respecte de cada vèrtex principal i 

queda pendent el càlcul. 

2.1.2 Subobjectiu: Fotogrametria i sistemes fotogramètrics 
Correspon als desenvolupaments en les àrees de fotogrametria que tenen com a 
base imatges digitals i que estan destinats a automatitzar processos feixucs de 

fotogrametria o bé a proporcionar nous entorns de treball en substitució de l'an

tiga tecnologia òptica/mecànica de restitució. 
En l'àmbit de la restitució fotogramètrica, durant l'any 1993 s'ha seguit la 

línia de producció dels darrers anys, amb la combinació de la millora dels proces
sos productius i la incorporació d'eines tecnològiques cada vegada més sofistica

des. Un exemple de les noves incorporacions són les estacions fotogramètriques 
digitals per a la restitució de la sèrie topogràfica 1:5 000, que permeten treballar 

amb imatges digitals i sobreimposició (imatge més vector) que obren el camp de 

la tecnologia digital amb tots els seus possibles avenços: 
- Transferència automàtica de punts, cosa que elimina el punxat analògic; 
- Extracció automàtica de Models Digital del Terreny (MDT) a partir de correla-

ció d'imatges, i 
- Gestió general de les dades amb BD relacionals, integrant tots els projectes. 

Dins d'aquest objectiu, i pel que fa a l'any 1993, cal fer esment de la triangu

lació espacial d'imatges SPOT, l'escànner fotogramètric PS-1 i l'estació foto

gramètrica digital. 

2.1.2.1 Sistemes d'aerotriangulació automàtica i assistida 
Triangulació espacial d'imatges SPOT. Aquesta tasca és necessària per tal de 
poder rectificar un bloc d'imatges a partir de pocs punts de control sobre el 

camp. La idea bàsica vol repetir l'èxit de les tècniques d'orientació de blocs foto
gramètrics mitjançant les eines d'aerotriangulació. Aquest desenvolupament s'ha 

dut a terme des de dos enfocs diferents: 
- Els desenvolupaments de programari propis: millora en l'agilitat mitjançant el 

desenvolupament del programari que implementa un ajust mínim quadràtic a 
partir de les equacions d'observació SPOT i de lligam amb el Model 
d'Elevacions del Terreny (MET). 

- La utilització del programa GeoTeX, d'ajust general de xarxes de l'ICC, com a 
nucli base de desenvolupament al qual s'han incorporat noves observacions i 
paràmetres. 

A nivell de la producció, s'ha utilitzat la primera aproximació amb resultats 

satisfactoris en un bloc d'imatges d'Argentina i en un altre de Catalunya. 

2.1.2.5 Sistemes fotogramètrics digitals 
Escànner fotogramètric PS-1. S'ha continuat l'estudi dels paràmetres que gover

nen el seu funcionament . S'ha iniciat la producció de digitalització de fotogra
mes per a la restitució fotogramètrica digital, tasca per a la qual és una eina molt 
adient, gràcies a la seva molt alta precisió geomètrica. 

Estació fotogramètrica digital. El sistema de generació d'ortofotos digitals, ope

ratiu des de l'any 1988, ha continuat adaptant-se a les necessitats de producció 
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de l'Institut mitjançant les tasques rutinàries de manteniment. Com a novetat, 
cal dir que s'han donat els primers passos per acceptar imatges digitalitzades 
emprant el digitalitzador d'Intergraph I Zeiss PS-1. Això implica la capacitat de 
processar imatges emmagatzemades en format COT (continuous tone) . 

Addicionalment, s'ha realitzat un nou programa de rectificació que utilitza 
models d'elevacions del terreny amb estructura triangular, la qual cosa ha de 
contribuir a obtenir ortofotos amb una major qualitat geomètrica. Dins d'aquest 
àmbit, s'ha dissenyat i implantat un primer embrió del que haurà de ser el nou 
format estàndard de l'ICC pel que fa a l'emmagatzemament de dades amb 
estructura en malla (raster file). Per a fer mínimament operacional aquest progra
mari, s'han realitzat eines de conversió entre aquest i els altres formats emprats a 
l'Institut. 

S'ha posat en producció la restitució a través de sistemes fotogramètrics digi
tals. Per a això, s'han dissenyat les cadenes de producció i s'ha desenvolupat el 
programari de captura de dades del Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000. S'ha 
treballat en el maneig i la gestió de projectes fotogramètrics per a integrar totes 
les dades, en la rectificació d'imatges digitals per a la generació d'ortofotoimatges 
i s'han fet proves per a l'eliminació dels processos d'orientació de parells estere
oscòpics llegint directament les dades provinents d'aerotriangulació. 
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2.2 Objectiu: 
Cartografia 
automàtica 

SUPORT I RECERCA TECNOLÒGICA - CARTOGRAFIA AUTOMÀTICA 

Objectius 
Captura de dades assistida per ordinador: L'objectiu principal és el desenvolupament de sistemes i pro
grames de suport a la captura, verificació, estructuració i depuració de dades relacionades directament 
amb la producció cartogràfica. Es p retén capturar dades correctes i més estructurades per a bases car
togràfiques numèriques i que aplicacions posteriors es puguin realitzar de fo rma automàtica . 

Procés cartogràfic: Desenvolupament de sistemes i programes de suport a les activ itats relacionades 
amb l'automatització de processos manuals de la formació de cartografia, especialment quan aquesta 
s'adreça a la publicació. 

Edició cartogràfica : Es té la fi nalitat de donar suport a les activitats relacionades directament amb 
l'edició de cartografia i amb els sistemes de dibuix automàtic, vectorials i d'escombrat (raster). També 
inclou el suport als sistemes d'autoed ició i de cartografia de sobretaula. 

Fites assolides el 199 3 
- S'han processa t 12 400 arxius per tal de donar suport a la producció de cartogra fia bàsica. 
- Incorporació d'un nou equip de dibuix d'a lta qualitat, la impressora d' injecció de tin ta en colors 

Iris 3047 Ink jet Printer. 

2.2.1 Subobjectiu: Captura de dades assistida per ordinador 
Dins d'aquest objectiu s'han de destacar les dues línies següents: 
- El manteniment de programari per a la captura mitjançant restitució foto

gramètrica per a les escales següents: 1:500 2D, 1:1 000 2D i 3D, 1:2 000 2D i 

3D, 1:5 000 2D i 1:10 000 3D. 
- El manteniment del programari, en els entorns UNIX iPC, per al control de 

qualitat de les dades digitals: detecció i encuament d'errors i eines semiau

tomàtiques de correcció. 

2.2.1.1 Suport a la captura i estructuració de dades 
Com a tasques de suport a la producció de cartografia bàsica cal esmentar les 

següents: generació de menús d'eines bàsiques d'ús general (menús MicroStation 

de taula i de pantalla reduïts i adequats a les necessitats de la producció cartogràfica 

de l'ICC); correccions i millores de processos estàndard del programari 
MicroStation; desenvolupament d'aplicacions automàtiques que permeten el canvi 

de format, l'extracció d'informació, la substitució de caràtules, etc., principalment 

destinades al procés massiu de dades per a la distribució; processos per al canvi 

automàtic de codificacions d'arxius capturats amb el menú 1:1 000 3D a codifica

cions del menú 1:2 000 2D; manteniment i millora del programari de detecció i 

correcció d'arxius corruptes en format DGN de MicroStation. En aquests apartats 

convé destacar que durant l'any 1993 s'han processat de l'ordre de 12 400 arxius, 

dels quals 9 200 s'han corregit automàticament i els 3 200 restants, manualment. 

Pel que fa a la base cartogràfica numèrica 1:50 000, l'any 1993 s'ha treballat 

en la modificació del programari per a la captura de dades en versió 2.1; l'adap

tació del programari de digitalització, revisió i simbolització a noves versions de 

programari; la millora de l'aplicació amb la implementació d'utilitats que opti

mitzen la producció i milloren el producte cartogràfic, per exemple, encuament 

d'errors, utilització de taules de color que permeten distingir els diferents objec

tes, utilització d'imatges en color; els processos de poligonació: resolució d 'ani- 

uaments automàticament; els processos de connectivitat: eliminació de marques 

d'error innecessàries sobre el marc del full, pas del procés a mode batch; els pro

cessos de canvi de codificació de les dades restituïdes a 1:25 000 a la codificació 

de la base 1:50 000, i els processos per incorporar dades de França a la base 

1:50 000. 
En el projecte Mapa topogràfic de Catalunya 1:250 000 s'ha realitzat el de

senvolupament del programari per a la captura, edició i control de qualitat de les 
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dades de les capes següents: altimetria, hidrografia, comunicacions, nuclis 
urbans, elements puntuals i límits administratius. El menú de captura és vàlid 
sobre els entorns DOS (PC) i UNIX (estacions) . 

2 .2 .2 Subobjectiu: Procés cartogràfic 
Dins d'aquest programa s'inclouen les automatitzacions de les actuacions 
manuals interactives de simbolització i generalització cartogràfiques. 

En els processos de simbolització s'han implementat utilitats que optimitzen 
el temps d'edició interactiva i milloren el producte cartogràfic: utilització de geo
metries especials (arcs, cercles, corbes) com a eines de dibuix en temps de captu
ra, desenvolupament d'algorismes que permeten obtenir còpies paral·leles de 
trams de línia tridimensionals, alineacions d'illes de cases en casc urbà, alineació 
i equidistància de cases aïllades en urbanitzacions, ortogonalització d'edifica
cions, generació dels marges de vials a partir de l'eix. 

Amb les aplicacions de generalització es té com a objectiu l'aprofitament de 
bases de dades numèriques per a la generació automàtica, o quasi automàtica, 
d'altres bases o mapes a escales inferiors. Durant aquest any s'han començat a fer 
proves i s'ha iniciat l'anàlisi i l'estudi de paquets de programari de generalització 
cartogràfica. 

2.2.2.1 Simbolització cartogràfica 
Dels treballs duts a terme el 1993, cal destacar els relatius als projectes següents: 

Mapa Topogratico Nacional 1:25 000 (IGN). S'ha fet el manteniment del pro
gramari d'extracció de fulls i generació automàtica de corbes de nivell i s'han 
desenvolupat diversos processos de control de qualitat (eliminació d'elements 
duplicats, localització de cotes altimètriques amb textos erronis i generació de 
polígons de pendent superior al 80%). 

Base i mapa topogràfic de Catalunya 1:50 000. ParaJ.Jelament als treballs 
d'edició de fulls, s'han dut a terme els processos següents: modificacions en Ja 
normativa i en el disseny cartogràfics que milloren la base i la lectura final del 
mapa; modificació del programari per a permetre el procés de dades de la base 
1:50 000 en versió 2.1; adaptació del programari d'extracció comarcal i ajuda a 
l'edició manual a les noves versions de programari; generació dels marcs inte
riors, coordenades i malla UTM de les caràtules; automatització del procés que 
genera la banda magenta del límit comarcal; generació dels llistats de vèrtexs 
geodèsics de l'interior d'un tall comarcal; millores en els processos automàtics 
d'ombrejat; preparació i processament dels usos del sòl i l'ombra de muntanya. 

Punts d'Informació Turística (PIT) . S'ha modificat el programari per a permetre 
el procés de dades de la base 1:50 000 en versió 2.a; s'ha adaptat el programari 
d 'extracció comarcal i ajuda a l'edició manual a noves versions de programari; 
s'han generat els marcs interiors i les coordenades i malla UTM de les caràtules; 
s'han realitzat els processos automàtics d'extracció de la informació de la base 
dels mapes PIT que estan totalment inclosos en un mapa comarcal; s'ha modifi
cat la simbologia de sortida; s'han realitzat processos de dibuix automàtic per al 
control de qualitat del producte, i s'han millorat els processos automàtics de ras

terització, litografia i filmació. 
També s'han processat els usos del sòl i l'ombra de muntanya; s'ha realitzat 

el procés d'edició de la caràtula del mapa, i el muntatge digital de la llegenda i de 

Ja situació de la toponímia. 
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2.2.2.2 Generalització cartogràfica 
S'ha començat l'anàlisi i l'estudi de dos paquets de programari comercial de 
generalització cartogràfica: Change de Zeiss i Map Generalizer d'Intergraph. Amb 
les aplicacions de generalització es pretén aprofitar una base de dades numèrica 
per a la generació automàtica, o quasi automàtica, d'altres bases o mapes a esca
les inferiors. Durant l'any 1993 s'ha començat a fer proves per a l'obtenció del 
Mapa topogràfic de Catalunya 1:100 000 a partir de la base 1:50 000, i del Mapa 
topogràfic de Catalunya 1:25 000 i 1:10 000 a partir del Mapa topogràfic de 
Catalunya 1:5 000. 

2.2.3 Subobjectiu: Edició cartogràfica 

2.2.3.1 Edició de cartografia 
De l'any 1993 cal fer esment del treball dut a terme per al Mapa topogràfic 
1:5 000 amb les modificacions de la simbologia de sortida: gruixos de línia, per
centatge de trama de color, prioritats entre diferents elements, rebentats, màsca
res, reserves, etc.; processos de dibuix automàtic per al control de qualitat amb 
els plòters Calcomp i Iris 3047, i millores en els processos automàtics de rasterit
zació, litografia i filmació per la filmadora Optronics 5040. 

2.2.3.2 Autoedició i cartografia de sobretaula 
Dins d'aquest programa, aquest any s'ha desenvolupat una interfície per a tras
passar informació raster generada en altres entorns a l'entorn Macintosh, amb la 
qual cosa es completa el ventall d'interfícies disponibles. Actualment, pràctica
ment qualsevol informació digital generada en un entorn pot ser tra!lsferida a 
l'entorn Macintosh, la qual cosa permet utilitzar el fons digital de l'ICC o d'altres 
fonts externes per a la realització de treballs de cartografia de sobretaula, i dei
xant així només per a la realització de sèries cartogràfiques el desenvolupament 
de cadenes de producció automatitzada. 

2.2.3.3 Sistemes de dibuix automàtic 
Dibuix digital. S'ha dut a terme l'estudi de noves versions del programari 
MapPublisher d'Intergraph, que permet l'automatització de processos litogràfics; 
s'ha posat en producció el mòdul Collage que permet filmar en una sola sortida 
diferents dades vectorials (caràtules, llegendes, toponímia, etc.) amb més d'una 
imatge de fons (ortofotoimatge, ll~genda, etc.); s'ha posat en producció la utilitat 
que permet filmar trames maquinari usant les plaques ScreenBoard III A i B de la 
filmadora Optronics 5040; s'ha estudiat el programari d'lntergraph que a partir 
d'arxius en color Postcript pot generar les separacions de color en format 
Intergraph, per a enviar directament a filmar, o per integrar-les a les utilitats del 
programari MapPublisher (els resultats només són vàlids per a dimensions infe
riors a 5x5"); s'ha estudiat el programari d'lntergraph que permet el canvi de for
mat entre arxius en format Intergraph i format Handshake. Per tal d'adaptar el 
programa a les necessitats de l'ICC, s'ha optat per desenvolupar un traductor 
propi. Els arxius traduïts a format Handshake poden filmar-se en qualsevol filma
dora Scitex, ja que normalment els arxius que es filmen amb l'Optronics 5040 
són molt grans (per a una resolució de 25 Jl ocupen centenars de megabytes). 

Sistemes de dibuix. La producció de dibuixos ha experimentat un descens res
pecte de l'any anterior en nombre de sortides sobre poliester i pel·lícula, que 
s'explica per la incorporació d'un nou equip de dibuix d'alta qualitat, la impres
sora d 'injecció de tinta en colors Iris 3047 Ink]et Printer, que, en ser utilitzada 
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com a eina de proves de color i de control de qualitat, allibera la càrrega de la fil
madora làser Optronics 5040, la qual passa a dedicar-se exclusivament a filmar 
els fotolits definitius per a enviar a impremta. 

Cal destacar la sortida en paper, amb un total de 23 280 unitats. 
D'altra banda, s'ha substituït un dels dos plòters Calcomp electrostàtic per 

un plòter de tinta en color Hewlett Packard Design ]et 650C que, a més d'ésser 
més ràpid, no necessita tant de manteniment. 

Altres tasques desenvolupades l'any 1993 que cal destacar són les següents: 
- Traçadors Kongsberg: manteniment del programari d'automatització del pro

cés de creació dels arxius de dibuix automàtic i adaptació a les noves versions 
de programari. 

- Filmadora Optronics 5040: manteniment dels processos automàtics de dibuix 
automàtic i automatització dels processos per als projectes següents: Mapa 
comarcal de Catalunya 1:50 000, PIT 1:50 000 i 1:30 000. 

- Impressora Iris 3047: posada en funcionament de la impressora d'injecció de 
tinta en colors Iris 3047 (85 cm x 124 cm) que permet l'obtenció de proves de 
color de qualsevol arxiu raster (formats Intergraph, formats Macintosh, format 
TGA). Desenvolupament de processos de canvi de format dels arxius raster 
Intergraph a arxius raster Scitex. 

- Plòters Calcomp: desenvolupament d'una aplicació que permet l'automatitza
ció de la generació d'arxius de dibuix automàtic. 

- Plòters HP 650C: posada en funcionament de 3 plòters. Desenvolupament de 
programari per a l'automatització de la generació d'arxius de dibuix automàtic. 
Aquesta aplicació permet processar una gran quantitat d'arxius i emmagatze
mar-los en format HPGL2, i així estalviar als diferents operadors haver de 
generar l'arxiu de dibuix cada vegada que es vol imprimir. 

- Manteniment dels processos automàtics de rasterització de dades vectorials. 
Desenvolupament de processos de rasterització amb resolució de 100 ).1 per a la 
impressora Iris 3047, per als projectes següents: Mapa comarcal de Catalunya 
1:50 000, Mapa de Punts d'Informació Turística 1:50 000 i 1:30 000, 
Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000. 

EVOLUCIÓ DE LA PRODUCCIÓ DE DIBUIX DIGITAL 

15 785 

1991 1 664 
3 905 -o 

22 113 

1992 2 562 -4 031 
o 

23 280 
1 905 -3 428 -1993 

484 

Nombre de dibuixos o 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 

- PAPER - POLIÈSTER - PEL·LÍCULA - PROVES DE COLOR 
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2.3 Objectiu: Sistemes 
d'informació 

SUPORT I RECERCA TECNOLÒGICA - SISTEMES D' INFORMACIÓ 

Objectius 
Tecnologies de la in fo rmació: La finalitat general és adaptar contínuamen t els recursos informàti cs als 
requeriments de les aplicacions cartogràfiques a nivell de maquinari i de programari. 

Models de dades per a bases cartogràfiques: Disseny de bases de dades ca rtogrà fiques i temàtiques, 
tant des del punt de vista de la formali tzació de l'estructura de la informació que es captura, com per a 
optimitza r i automatitza r els processos de producció i d'edició. 

Aplicacions del sistemes d 'info rmació geogràfica: L'objectiu és el desenvolupament d 'aplicacions, 
in te rnes i externes, de sistemes d' informació geogràfica ll igats a les bases cartogràfiques numèriques. 

Fites assolides el 1993 
- S'ha desenvolupat una interfíc ie entre lntergraph i Arc/ lnfo per al traspàs i l'estructuració en aquest 

últim entorn del Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000. 
- Pel que fa a la conservació a llarg termini de l'a rxiu d' imatges de sa tèl·lit, s' ha iniciat l'anàlisi dels 

suports d'emmaga tzematge més adients en el futur. 
- Finalitzadó del disseny de la versió 2 de la Base Cartogràfica 1:50 000 i de la seva estructura en l'en

torn Arc/lnfo. 

2.3.1 Subobjectiu: Tecnologies de la informació 

2.3.1.1 Ordinadors i xarxes d'ordinadors 
L'estructura dels sistemes de cartografia de l'ICC es basa en quatre nivells: ordi
nadors personals, estacions de procés cartogràfic, servidors de perifèria especialit
zada i servidors d'arxius i bases de dades. El conjunt d 'aquests elements, connec
tats a xarxes locals, permet assoli r el dimensionament exacte dels elements de 
càlcul en funció de les necessitats específiques de cada tipus d'aplicació. 

Els requeriments de potència de càlcul de les aplicacions cartog1àfiques que 
es desenvolupen, que intenten aconseguir la màxima automatització alhora que 
dotar les dades del màxim grau d'intel·ligència possible, obliguen a actualitzar i 
millorar els recursos de càlcul i espai a disc de forma quasi contínua. 

Per aquest motiu, s'ha procedit a la instal·lació d 'estacions i programari 
diversos a les diferents xarxes que formen el món informàtic de l'ICC: 
- Xarxa informàtica Intergraph: instal·lació d'estacions i de nou programari. 
- Xarxa informàtica digital HW (maquinari) : instal-lació de maquinari i d'ordi-

nadors. 
- Xarxa informàtica digital SW (programari) : instal -lació de programari. 
- Xarxa informàtica PC HW: instal-lació de PC, plòters, etc. per a donar suport a 

diferents àrees i activitats de l'ICC (vols, distribució i vendes, estació foto
gramètrica digital, etc.). 

- Xarxa informàtica PC SW: preparació i instal-lació de programari, proves de 
sistemes operatius, generació dels CD-ROM Atles de Catalunya (versió PC), etc . 

2.3.1.2 Sistemes de programació orientats a objectes 
Quan l'any 1988 el sistema GeoTeX (Geodèsia i Teledetecció en Xarxes) va ser 
inicialment concebut, ja es van recollir en el seu disseny part dels principis bàsics 
postulats pel paradigma de l'Orientació a Objectes (00). Evidentment, no tots 
els principis van ser tinguts en compte, en part per desconeixement de la matei
xa 00 - en aquella època encara no s'havia imposat com a resposta a la tècnica 
clàssica de la programació estructurada- i en part per les limitacions de les eines 
llavors disponibles -els llenguatges de programació 00 tot just començaven a 
estar disponibles i no eren prou madurs per a suportar un sistema de la comple
xitat de GeoTeX. 

Al contrari, l'any 1992 aquesta tecnologia havia esdevingut no només molt 
popular (les vendes de compiladors de l'ara conegudíssim llenguatge de progra-
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mació C++ així ho demostraven) sinó també madura. Les activitats dutes a terme 
durant aquest període (avaluació de diferents llenguatges de programació que es 
tenien a l'abast, assistència a congressos relacionats amb el tema, etc.) així ho 
van confirmar. 

Convençuts de l'interès i sobretot de l'aplicabilitat de 1'00 al domini de siste
mes a crear per l'ICC, durant el present any s'ha continuat amb la tasca d'avalua
ció de les eines disponibles al mercat i amb la definició d'un projecte pilot per 
començar a aplicar-les-hi. Les línies de treball s'han dividit en dues de diferents: 
un altre cop llenguatges de programació i, a més, bases de dades 00. Respecte del 
primer punt s'ha triat i encarregat Eiffel. Quant a les bases de dades, s'ha iniciat 
un període d'estudi que inclou molts productes diferents, entre ells: 02 Engine, . 
ObjectStore, Versant, !tasca, UniSQL, Objectivity/DB i GemStone. La decisió sobre 
quin o quins d'aquests sistemes s'ha d'adquirir, es prendrà l'any 1994. 

2.3.1.4 Ofimàtica i sistemes personals 
S'ha dut a terme la instal·lació i connexió de terminals, instal·lació de sistemes, 
etc. a la xarxa informàtica Apple (HW). Pel que fa a la xarxa informàtica Apple 
(SW), s'h a realitzat la instal·lació de nous productes Macintosh als ordinadors de 
la xarxa. 

2.3.1.5 Emmagatzematge, control i distribució de dades 
i 2.3.1.6 Tecnologies de difusió d'informació 
S'han realitzat proves amb paquets informà.tics de nova adquisició; s'emmagatze
ma i/o es realitzen còpies de seguretat, de manera continuada, de la notable 
quantitat d 'informació que genera diàriament l'ICC, ja sigui mitjançant CD
ROM, cintes, etc. 

Conversió CD-ROM. Un dels problemes més preocupants relacionats amb l'ar
xiu d'imatges de satèl·lit disponibles a l'ICC és la seva conservació a llarg termi
ni. En aquest moment, aquestes imatges es troben duplicades en forma de cinta 
magnètica compatible amb ordinador (CCT) i en disc òptic WORM de DEC. 
Aquests dos tipus de suport són en procés de desaparició, la qual cosa ens plante
ja el problema de triar un nou suport de cara al futur. Com a alternatives imme
diates hom ha pensat en les cintes Exabyte i en el CD-ROM, per la qual cosa és 
en procés la còpia a aquests nous suports de tota la informació d'imatge de 
satèl·lit disponible. 

2.3.1.7 Llenguatges, càlcul visual i interfícies gràfiques 

Desenvolupament Motif. Dins d'aquesta línia, s'ha seguit amb la tasca d'adap
tació i millora dels programes que encara utilitzaven la interfase d'usuari 
DEC-Windows. En concret, s'ha ampliat força el programa de definició de costu
res pel mosaic, la representació dels arxius resultants de la classificació i la visua
lització d'imatges en una estació de treball de 24 bits per píxel. En aquests 
moments tots els programes que presenten interacció amb l'ususari ho fan mit

jançant l'estàndard Motif. 

2.3.1.8 lntel·ligència artificial: sistemes experts i xarxes neuronals 
En col· laboració amb el Departament de Teoria del Senyal de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, s'ha realitzat un projecte per estudiar les possibilitats 
d 'algunes tècniques que provenen del món de la intel·ligència artificial a fi de 
millorar els processos de classificació d'imatges multiespectrals, utilitzats en pro-
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jectes d'anàlisi dels usos del sòl. En concret, s'han estudiat les possibilitats de les 
xarxes neuronals, les quals simulen els processos d'aprenentatge del cervell, per 
tal de construir un classificador més eficient. En aquest cas, es va procedir a com
binar informació multiespectral amb dades provinents del SIG: precipitació plu
viomètrica, alçades, pendents i orientacions, distàncies a vies de comunicació i 
a la xarxa hidrogràfica. La inclusió d'aquesta informació va permetre millorar 
substancialment la qualitat de la classificació final. 

2.3.2 Subobjectiu: Models de dades per a bases cartogràfiques 

2.3.2.1 Models de dades per a bases topogràfiques 
Dins d'aquesta línia, s'ha finalitzat el disseny de la versió 2 de la Base Cartogràfica 
1:50 000 (BC-SOM), segons un model orientat a capes, i la seva estructuració en 
l'entorn Arc/lnfo. El diccionari de la base conté, dins dels temes d'altimetria, 
hidrografia, comunicacions, energia, edificacions i construccions, 52 objectes amb 
els corresponents atributs, que donen un total de 243 combinacions possibles. A 
part, conté també una capa de toponímia. En la seva estructura final en Arc/lnfo, 
la base està constituïda per 13 capes, algunes d'elles poligonals (edificacions, 
hidrografia superficial), altres amb estructura de xarxa (hidrografia, carreteres). 
Aquesta base és d'importància vital per als usuaris SIG dins del DPTOP i de la 
Generalitat, ja que conté la informació bàsica del territori, estructurada i depurada. 

Pel que fa a la base cartogràfica numèrica 1:5 000, s'ha començat a treballar 
en el seu disseny per a l'actualització, amb l'objectiu que es pugui utilitzar per a 
aplicacions de sistemes d'informació geogràfica. 

2.3.2.5 Modelització i classificació de les elevacions del terreny 
S'han continuat les tasques de manteniment de l'aplicació de gestió de les bases 
de dades de models d'elevacions del terreny de Catalunya. 

S'ha millorat el programa de triangulació restringida de Delaunay per tal que 
accepti línies de trencament del pendent i la triangulació queda limitada a l'en
volupant convexa dels punts. Aquest programa constitueix el nucli del que serà 
la nova base de dades altimètrica. 

S'han fet eines per a la detecció d'errors als models TIN i per a la lectura dels 
triangles generats per Modeler d'Intergraph i eines de visualització (corbes de 
nivell i ombrejats). 

S'han fet la proposta i l'anàlisi externa de la futura base de dades altimètrica, 
la que constituirà la versió 2.0, en què seran admissibles el model bilineal, l'hí
brid (bilineal amb línies de trencament de pendent) i el de triangles amb cares 
planes (TIN). Serà una base de dades orientada a objectes i per això s'han avaluat 
diferents bases de dades comercials. Es farà una partició de la superfície a mode
lar en triangles amb els quals s'estructuraran espacialment els diferents models 
topogràfics que es podran carregar. El concepte d'orientació a objectes facilitarà 
molt el refinament dels models definits i l'afegiment de models nous. 

2.3.3 Subobjectiu: Aplicacions dels sistemes d'informació geogràfica 
Correspon a aplicacions de sistemes d'informació geogràfica en els quals hi ha 
components alfanumèrics i temàtics lligats a les bases cartogràfiques numèriques 
i inclou el desenvolupament d'aplicacions internes i externes, ja siguin de tipus 
de projecte pilot o bé sistemes operacionals. 

En un altre àmbit, s'ha desenvolupat una interfície entre Intergraph i 
Arc/lnfo per al traspàs i estructuració en aquest últim entorn del Mapa topogràfic 
de Catalunya 1:5 000. 
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Control de dades de cultius mitjançant teledetecció 

2.3.3.1 Teledetecció i sistemes d'informació geogràfica 

S'està desenvolupant un sistema de control de les ajudes a les superfícies de cul
tius herbacis i farratgers mitjançant teledetecció dins del marc de la Política 
Agrària Comunitària (PAC). El sistema es basa en una aplicació interactiva desen
volupada en l'entorn Arc/lnfo que treballa amb els següents conjunts de dades: 
dades de les sol·licituds, cadastre de rústica, imatges SPOT i LANDSAT de dife
rents èpoques, ortoimatges 1:25 000 i enquestes de segments. Sintèticament, 
l'aplicació dóna eines que permeten, una vegada establert el lligam de les dades 
de les sol· licituds amb el cadastre de rústica a través del codi de parcel·la cadas
tral a què pertany cada parcel·la agrícola declarada, procedir a la localització 
d'aquesta sobre la imatge i així contrastar la informació que es declara amb la 
que es dedueix de la fotointerpretació, utilitzant imatges de diferents dates, de 
l'evolució temporal de les pràctiques agrícoles. A partir dels diagnòstics fets sobre 
les diferents parcel·les, s'obtenen llistats de declaracions a revisar mitjançant tre
ball de camp. 

Durant l'any 1993 s'ha treballat en el desenvolupament i s'han començat a 
fer proves, restant per al primer trimestre de l'any 1994la finalització de les pro
ves i el tancament del desenvolupament, a fi que el sistema pugui entrar en ope
ració en el segon trimestre. 

2.3.3.2 Sistemes d'informació geogràfica com a eina d'ajuda a la gestió 

de projectes 
S'ha continuat amb el manteniment de les aplicacions de generació d'índexs 
d'estat de projectes. 

En el cas concret del projecte de cartografia d'imatge de satèl·lit de la Repú
blica Argentina, s'està desenvolupant un sistema semiautomàtic d'ajut a la tria 
d'imatges i una aplicació de gestió del projecte. S'ha treballat, principalment, en 
el primer sistema, que s'ha desenvolupat en l'entorn Arc/lnfo i l'objectiu del 
qual és assistir de forma semiautomàtica el procés de selecció de les imatges dels 
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satèl·lits LANDSAT i SPOT que s'han d'adquirir per a la realització de les ortoi

matges (a escales 1:50 000, 1:100 000 o 1:250 000). Les dades amb què treballa 
el sistema són el catàleg d'imatges LANDSAT, amb informació de la data i de les 

característiques de les imatges; el catàleg SPOT, amb informació de la data i de 

les característiques de les imatges, i els talls 1:50 000, 1:100 000 i 1:250 000. 
L'aplicació parteix d'una zona d'estudi (fulls 1:50 000, 1:100 000 i 

1:250 000 q{te s'han de cartografiar) i d'un catàleg d'imatges (SPOT o LANDSAT), 

al qual s'apliquen unes condicions inicials de selecció sobre la data i les altres 

característiques de les imatges. A partir d'aquest conjunt d'imatges disponibles i 
del territori a ¡ecobrir, s'aplica un mecanisme de constrenyiment-relaxació de 

condicions sobre les característiques de les imatges o sobre condicions de super
posició entre imatges, amb la qual cosa es manté un subconjunt dinàmic d'i

matges candidatçs. D'aquest conjunt, es seleccionen-desseleccionen interactiva
ment imatges-solució fins que es recobreix totalment i de forma òptima la zona 

d'estudi. 
L'aplicació de gestió, encara no desenvolupada, haurà de permetre portar el 

control del projecte, mantenint una base de dades amb informació sobre l'estat 
de realització de cada full, la informació complementària de què es disposa, etc. 

Una de les sortides d'aquesta aplicació seran els mapes d'estat . 

2.3.3 .3 Alt res apl icacions 
Dins de l'àmbit de les bases geogràfiques i temàtiques, s'ha realitzat conjunta

ment amb l'empresa Software AG un projecte pilot amb l'objectiu de provar el 
programari Natural Geographics com a eina per dotar les aplicacions alfanumèri

ques de gestió desenvolupades amb-ADS sota IDMS d'utilitats de consulta gràfica 

i geogràfica combinades. Per al projecte pilot s'ha elegit l'aplicació existent sobre 

IDMS de "Serveis regulars de transport de viatgers" i s'ha utilitzat la BC-SOM, ver

sió 2, com a base de dades cartogràfica. 

Parcel·les de fruiters sobre una imatge orto 1 :5 000 
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Per altra banda, s'ha continuat amb el manteniment de l'aplicació del 
Sistema d'Informació del Servei d'Agents Rurals de versió S a versió 6 d' Arc/Info. 
S'hi ha afegit una utilitat que permet seleccionar l'àmbit geogràfic mitjançant 
una condició lògica sobre atributs i se n'ha millorat el mòdul de mobilitat. 
S'està finalitzant el control i la integració de la informació de l'inventari fructíco
la del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) . 
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2.4 Objectiu: 
Publicacions 
geocartogràfiques 

SUPORT I RECERCA TECNOlÒGICA - PUBliCACIONS GEOCARTOGRÀFIQUES 

Objectius 
L'objectiu d'aquest projecte és la difusió de treballs geocartogràfics d'interès científico-tècnic mitjançant 
la seva publicació. Segons el seu contingut i la periodicitat amb què s'editen, aquestes publicacions s'a
grupen en: publicacions bibliogràfiques, monografies tècniques i publicacions periòdiques. 

Fites assolides el 199 3 
- Finalització dels 41 volums comarcals de l'Inventari Cartogràfic de Catalunya. 
- S'han editat 763 fulls de cartografia bàsica, dos fulls de cartografia temàtica, cinc publicacions bibliogrà-

fiques, una monografia tècnica i set publicacions periòdiques. 

Les tasques referents a aquest projecte consisteixen, en general, en la preparació 
de publicacions, en la redacció i la revisió de textos, en la preparació i la realitza
ció de les il-lustracions i els mapes, en la correcció de compaginades de les diver
ses publicacions geocartogràfiques i en la realització i la impressió. 

A part, s'ha donat suport lingüístic (redacció i revisió) tant per a publica
cions com per a altres tipus de text de l'ICC (articles, informacions, fullets, etc.). 

2.4.1 .1 Publicacions bibliogràfiques 

Les publicacions bibliogràfiques es componen de llibres que acompanyen docu
ments cartogràfics i de monografies específiques. Algunes publicacions estan 
relacionades amb convenis especialment establerts per a difondre treballs sobre 
temes concrets. 

Dels projectes relacionats a continuació, agrupats per col-leccions, cal desta
car-ne la finalització dels 41 volums comarcals de l'Inventari Cartogràfic de 
Catalunya. 
- 1:250 000, 1:200 000, 1:50 000 i 1:25 000. Publicacions que acompanyen la 

cartografia editada a aquesta escala i proporcionen informació metodològica 
i complementària de la que es dóna al mapa en qüestió: 
• Mapa d'usos del sòl de Catalunya 1:250 000 (2a edició) 
• Mapa CORINE Land Cover de Catalunya 1:250 000 
• Mapa de la xarxa d'estacions meteorològiques de Catalunya 1:250 000 
• Tall geològic del Pirineu central 1:200 000 
• Mapa de vegetació de la vall de Ribes 1:50 000 
• Mapa de vegetació de les valls d'Espot i Boí 1:50 000 
• Mapa de vegetació de Catalunya 1:50 000 (full 255) 
• Mapa de sòls de Catalunya 1:25 000. Bellvís 

- Estudis. En aquesta col-lecció es publiquen llibres que analitzen temes concrets 
en relació amb la cartografia: 
• Inventari Cartogràfic de Catalunya: volums 19-20-21-22 
• Inventari Cartogràfic de Catalunya: volums 30-31-32-33-34 

- Monografies: Es tracta d'una col-lecció més àmplia on s'inclouen llibres dedi
cats a temes geocartogràfics en general, reculls de ponències, conferències, etc.: 
• III Curs d'història de la cartografia. La cartografia italiana. 
• Toponímia de l'antic terme d'Albarca 
• La geografia i la història de Mont-ral a través de la seva onomàstica 
• Macroforaminífers: estructura, paleoecologia i biostratigrafia 

- Tesis. Llibres que recullen tesis sobre temes geogràfics i cartogràfics: 
• Procés de transformació agrària en àrees rurals de muntanya 

- Altres. S'inclouen les col-laboracions parcials o totals entre l'ICC i altres insti
tucions per a la publicació de llibres externs: 
• Diccionari de cartografia 
• Text refós de les normes subsidiàries de la Cerdanya (Lleida) 
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lnternatio11al Cartographic Associatio11 (ICA) 
Associatio11 Cartograph.ique l11temationale (AC/) 

MAP MAKING TODAY 
Peresla~ I-Zalessky, Russia 

Aprll, 13th-18th, 1993 

® mUU1.Guk 
SOCIEOAO ESPAÑOLA DE CARTOGRAFIA Moscow lnsli tute of Engineers for Geodesy, 

FOTOGAAMETRfA Y TELEDETECCIÓN Aerial Surveying and Cartography 

U!\'IVERSITAT DE BARCELONA 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Polltica Temtorlal 

1 Obres PUbliques 
Institut Cartogràfic de Catalunya 

ACADEMY OF SCIENCES 
PROGRAM SYSTBiS INSTITlffE 

Monografia tècn ica: 

Map Making Today 

S'han editat els cinc llibres següents: Tall geològic del Pirineu central 
1:200 000, Mapa d'usos del sòl de Catalunya 1:250 000, Inventari Cartogràfic de 
Catalunya (volums 19-20-21-22), Inventari Cartogràfic de Catalunya (volums 30-
31-32-33-34), III Curs d'història de la cartografia. La cartografia italiana. 

2.4.1.2 Monografies tècniques 
L'objectiu de la publicació de monografies tècniques és la divulgació d'estudis 
tècnics relacionats amb la cartografia, per tal de fomentar la documentació cien
tífica de treballs, agrupant-los en una col-lecció i evitant-ne la dispersió. Els crite
ris, pel que fa a aquesta col-lecció, són els de publicar treballs actuals d'una 
manera àgil, ràpida i uniforme. 

L'any 1993 es va publicar Map Making Today, monografia en llengua angle
sa que recull les ponències presentades al curs amb el mateix nom. Aquest curs 
es va celebrar a Pereslavl-Zalessky (Rússia) l'abril de 1993 i el va organitzar 
l'Associació Cartogràfica Internacional (ICA). 

2.4.1.3 Publicacions periòdiques 
Es tracta de publicacions de caràcter institucional que s'editen periòdicament. 
Les tasques que s'hi relacionen són les mateixes que als apartats anteriors. 
Tot seguit es presenten les publicacions periòdiques realitzades al llarg de l'any 
1993. 

Revista Catalana de Geografia. Se n 'han publicat els números 20 i 21. Té la 
finalitat de ser un instrument d'investigació i de divulgació de tot allò relacionat 
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Publicació periòdica: 

Revista Catalana de Geografia, 

núm 21 

amb la geografia, la cartografia i tots els coneixements que s'hi relacionen. Va 
adreçada a un públic ampli, interessat en el coneixement cartogeogràfic o profes
sional d 'aquest camp. 

La Revista té una tirada de 3 000 exemplars, els quals són distribuïts per unes 
275 llibreries de Catalunya, en diversos quioscs de la província de Barcelona i 
a les botigues de l'ICC. El total de subscriptors a finals de 1992 és de 324 i, a més, 
participa en un total de 119 intercanvis amb revistes d'arreu del món. 
- Revista Catalana de Geografia núm. 20 (abril) 

S'obre amb la secció de Visions geogràfiques amb un article titulat "El carrer. 
L'espacialitat, el quotidià i el poder", de la professora i doctora del 
Departament de Geografia, de la Facultat de Filosofia, Lletres i Ciències 
Humanes de la Universitat de Sao Paulo, Ana Fani Alessandri Carlos. La secció 
de Geografia es compon de dos articles: un primer de Peter J. Larkham de 
l'Escola Politècnica de Planificació de Birmingham, sobre la renovació urbana 
catastròfica i gradual; i un segon sobre la renovació urbana i la revitalització 
de les zones portuàries centrat en la badia de Cardiff, l'autor del qual és Jussi 
S. Jauhiainen, del Departament de Geografia de la Universitat de Turku 
(Finlàndia). Seguidament es presenta a l'apartat de Cartografia un article con
junt de F. Dente, M.R. Toma, A. Farina i F. Vinelli, tots ells membres de l'em
presa Alenia de Roma, titulat "Descobrint com apareixerà Catalunya als ulls 
de l'ERS-1"; i un altre del professor de geografia de la Universitat de Girona, 
David Comas i Vila, que presenta un sistema d'informació geogràfica per a 
l'ordenació territorial de la Costa Brava. En aquest número apareix la secció 
Debats on Josep M. Mallarach i Carrera, llicenciat en geologia per la 
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Universitat de Barcelona, presenta una crítica amb el títol "Yellowstone com a 
antiparadigma per als espais protegits de Catalunya". 
La Revista es tanca amb les informacions sobre esdeveniments geogràfics i car
togràfics recents, amb el comentari bibliogràfic de quatre col·leccions geogràfi
ques i amb els resums en castellà i en anglès dels articles. 

- Revista Catalana de Geografia núm. 21 (setembre) 
A la secció de Visions geogràfiques, que obre la Revista tal com és habitual, 
Carme Massana i Calvete, professora titular d'economia política de la Facultat 
de Ciències Polítiqu~s de la Universitat de Barcelona, presenta el seu article 
"Quins estats units europeus?". Seguidament, i dins de la secció de Geografia, 
la doctora en geografia del Departament d'Art, Ciutat i Territori de la 
Universitat de Las Palmas, Silvia Sobral García, exposa el tractament de la 
informació en l'anàlisi del centre històric de la ciutat de Las Palmas de Gran 
Canaria; i els professors de geografia de la Universitat d'Utrecht, Coen Wessels 
i Jan Mansvelt Beck, presenten l'article "Llengua i aïllament a Catalunya". 
A la secció de Ciències de la Terra es publica l'article "Desplaçaments latitudi
nals de la vegetació al litoral mediterrani durant els darrers 8 500 anys. Un 
enfocament pol·línic i climàtic", d'Igor Parra Vergara, de l'Institut de Ciències 
de l'Evolució de Montpeller. 
Les informacions sobre reunions i congressos, l'anàlisi de quatre llibres de geo
grafia amb informació complementària del mapa que acompanyen i els 
resums en castellà i en anglès dels articles constitueixen l'habitual darrera part 
de la Revista. 

Durant l'any 1993 s'ha fet l'estudi per a portar a terme alguns canvis tant en 
la forma com en el contingut de l'actual Revista . L'objectiu és iniciar una nova 
etapa en què s'ampliïn l'abast, els objectius, la periodicitat i la difusió de la 
Revista. 

Altres 
Cal destacar les següents publicacions: Memòria de l'ICC 1992, Catàleg de Vols 
1993, Catàleg de Publicacions 1993, Anuari estadístic 1991 (DPTOP), Calendari 
1994. A més, s'ha de fer esment de l'edició de fulls informatius i de fullets sobre 
cicles de conferències, productes de l'ICC, etc. 
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2.5 Objectiu: 
Teledetecció 
i procés d'imatge 

SUPORT I RECERCA TECNOLÒGICA - TELEDETECCIÓ I PROCÉS D' IMATGE 

Objectius 
Aplicacions per a sèries cartogràfiques: En el quadrienni 1993-1996 es rea litzaran vols amb un sensor 
multiespectra l, dades GPS i an gles de moviment per a rea litza r l'orientació amb l'objectiu de resoldre els 
problemes de geometria. També es volarà amb tecnologia de captació de matrius CCD. 

Reconstrucció radiomètri ca d'imatges: La reconstrucció radiomètrica intenta caracteri tzar els efec
tes que sofreix la radiometria de la imatge. Es pretén no només la modelització de tot el procés, sinó 
també estudiar les sim pli ficac ions que cal introdui r per a convertir una metodologia experimental en 
un procés operacional ru tinari d'ús general. 

Extracció automàtica d' informació temàti ca: L'objectiu és l'ex tracció de classes temàtiques a partir 
de l'anàlisi multiespectral. Aquest objectiu es pretén assolir mitjançant classificadors basats en l'apre
nentatge de xa rxes neuronals que tenen com a avantatge la seva adaptació a qualsevol tipus de distri
bució de les dades multiespectrals originals. 

Sistemes per al tractament d'imatges i teledetecció: Es pretén millorar la interpretació visual d'imat
ges de sensors electroòptics mitjançan t proves tant en un sistema de procés d 'imatge basat en arqui tec
tura paral·lela com en un sistema de visualitzadó estereoscòpic. 

Fites assolides el 1993 
- S'han donat els p rimers resultats del procés de reconstrucció d'imatges en color a gran altura en presèn

cia de turbulències i molt de vapor d 'a igua a l'atmosfera. 
- S'han realitzat experiències amb classificadors basats en l'aprenentatge de xarxes neuronals. 

2.5.1 Subobjectiu: Aplicacions de sensors no fotogràfics actius i passius 
Els sensors no fotogràfics passius són sistemes òptico-electrònics que capten l'e
nergia electromagnètica reflectida per la Terra mitjançant una barreta o una 
matriu de sensors CCD. Per contra, els sensors actius 11il·luminen" primer la zona 
i després capten la imatge: l'exemple més clar és el radar. Una segona gran 
diferència és deguda a la banda de freqüència en què operen els sensors actius, 
que fa que la presència o absència de núvols no afecti el senyal retornat. Aquest 
avantatge ha fet que el radar sigui un dels sensors de què disposa el satèl·lit euro
peu de reconeixement ERS-1, així com que s'hagi desenvolupat una disciplina 
paral·lela a la fotogrametria, anomenada, en aquest cas, radargrametria, que s'ha 
aplicat en les zones humides de la Terra. Finalment, cal esmentar també que, 
depenent de la banda de freqüències, el radar penetra uns quants decímetres per 
sota de la superfície. 

2.5.1.1 Aplicacions per a sèries cartogràfiques 
Per a aplicacions cartogràfiques o de sistema d'informació geogràfica, l'únic 
requeriment que cal satisfer és la seva georeferenciació. En el cas dels sensors no 
fotogràfics, aquest tema presenta especials dificultats degut a la geometria del 
propi sensor o al mètode de captació. El cas més greu és el dels sensors de barre
ta, que formen la imatge línia a línia a mesura que l'avió va avançant, enlloc 
de captar tota la imatge de cop (com és el cas de la fotografia aèria i dels sensors 
basats en una matriu CCD). El resultat és que en lloc de tenir un únic conjunt 
de paràmetres d'orientació per a tota la imatge, se'n té un per a cada línia, afec
tats pel moviment de la plataforma de vol. 

En aquest apartat s'han de destacar les següents tasques: 
- Test OEEPE SAR: Hom ha participat en la primera fase del test OEEPE-GeoSAR, 

consistent a desenvolupar models de deformació per imatges del Radar 
d'Obertura Sintètica (SAR) del satèl·lit europeu ERS-1. Aquestes eines s'han 
aplicat a continuació per rectificar geomètricament una imatge de Frankfurt, 
que s'utilitza com a test, i avaluar la precisió d'aquesta correcció. La metodolo
gia va ser presentada al 11 GeoSAR Workshop" a Loipersdorf (Àustria) i la tasca 
feta per tots els participants del test va ser resumida a la uznd ERS-1 
Conference", a Hamburg. 
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- Interferometria: Aquest és un projecte nou que pretén desenvolupar eines 

informàtiques per poder extreure Models d'Elevació del Terreny a partir de les 

diferències de fase de dues imatges SAR de la mateixa zona. Si aquestes dues 

imatges es van prendre des de llocs no molt separats, es poden analitzar aques

tes diferències, tenint en compte que la fase està directament relacionada amb 

la distància del sensor a l'objecte observat. El conjunt d'eines desenvolupades 

s'ha aplicat a un grup d'imatges proporcionat pel grup FRINGES, dependent de 

l'Agència Espacial Europea, de diferents zones del món amb imatges del sensor 

SAR del satèl·lit ERS- ~. Una d'aquestes zones és situada al sud de Catalunya i 

servirà com a zona de test. 

2.5.1.2 Aplicacions per a l'extracció d'informació temàtica 
Fruit del recolzament de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació 

Tecnològica (CIRIT), s'ha iniciat un procés d'avaluació de sensors multiespectrals 

existents per tal d'adquirir un d'aquests sistemes i fer-lo volar amb els avions de 

l'ICC. Aquest nou sensor multiespectral aerotransportat és previst que doni un 

servei fins ara inexistent a Catalunya: proveir de dades multiespectrals "a la 

carta", en termes de dimensió del píxel resultant i de la distribució de bandes 

espectrals, ben entès, dins del rang de freqüències del visible i el proper infraroig. 

Una nova característica d'aquest nou sensor serà la de disposar de sistemes de 

posicionament i de mesura d'actitud que permetran la correcció geomètrica de 

les seves imatges i el seu tractament en el marc d'un SIG. 

Altres 
En el camp de l'animació d'imatges s'ha d~purat el programari per tal de passar 

l'explotació o producció de vídeos, amb la simulació de vol a partir d'ortoimat

ges digitals, sota el control de les unitats productives. Aquestes tasques inclouen 

la realització física i el càlcul de les traçades de vols simulats. 
- Àrea Metropolitana de Barcelona: 30 minuts d'animació sobre les 7 passades 

encomanades pel Pla Metropolità de Barcelona. 
- Illa de Livingston: A partir de l'ortoimatge 1:100 000 captada amb el satèl·lit 

SPOT i dins del Projecte Antàrtic Espanyol, s'ha fet una animació de 2 minuts 

30 segons en blanc i negre. 

Equipament emprat per a l'animació d'imatges 
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- TV3: S'ha iniciat un contacte per a la realització d'animacions per a la presen
tació de les prediccions meteorològiques a partir d'una base de dades altimètri
ca d'Europa, d'Espanya i, la de més definició, sobre Catalunya. 
S'ha continuat l'experimentació sobre zones noves en l'animació, com la super
posició d'imatges reals i obra futura i l'animació sobre cartografia numèrica. 

2.5.2 Subobjectiu: Procés d'imatges digitals 

2.5.2.1 Reconstrucció radiomètrica d'imatges 
S'han assolit els primers resultats del procés de reconstrucció d'imatges en color 
a gran altura en presència de turbulències i molt de vapor d'aigua a l'atmosfera, 
que utilitzen feixucs processos de reconstrucció d'imatges basats en models físics 
i estadístics. 

Reconstrucció d'imatges. A partir del conveni establert entre l'ICC i el Depar
tament d'Astronomia i Meteorologia de la Facultat de Físiques, s'han adaptat els 
algoritmes de reconstrucció del senyal dels telescopis espacials al cas de les foto
grafies aèries. Aquests algoritmes fan una estimació òptima de la dispersió de la 
llum (i, per tant, la degradació de la imatge) produïda per un seguit de factors: 
la turbulència atmosfèrica, el revelat, les distorsions de la cambra, el mostreig 
de l'escànner, etc. A partir d'aquesta estimació, un cop invertida, es calcula una 
"matriu d'enfoc" per corregir el problema. 

S'ha treballat per obtenir les millors matrius d'enfoc tant pel que fa a les 
imatges SPOT com per a les imatges d'avió provinents dels diferents conjunts 
emulsió-cambra-alçada-escànner, i s'ha obtingut sempre l'òptim entre temps de 
càlcul i millora radiomètrica. 

Millora d'imatges digitals. Dins la línia de millora de contrast de les fotografies 
aèries, s'ha adaptat el programa d'expansió local d'histogrames al cas de les foto
grafies en color 1:25 000 i en blanc i negre a escala 1:5 000. S'han modificat les 
funcions per tal d'evitar saturacions a les zones més clares de les imatges i s'han 
creat eines per tal de definir les taules que s'han d'aplicar en cada cas. 

El mosaic digital d'imatges és una de les tasques clau en el procés de producció 
de cartografia d'imatge. Per aquest motiu, s'ha procedit a l'optimització de les eines 
de mosaic, especialment per al cas d'ortofoto digital i, en concret, de tots els proces
sos que pretenen l'homogeneïtzació de les imatges que han de ser combinades. 

Mosaic digital d'imatges 
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2.5.2.3 Extracció automàtica d'informació temàtica 
Correspon als mètodes de classificació automàtica emprats normalment (classifi
cació supervisada i no supervisada) per extreure classes temàtiques a partir de 
l'anàlisi multiespectral. Aquests mètodes assumeixen distribucions estadístiques 
teòriques com a base, distribucions que molts cops no es compleixen. Durant el 
darrer any s'han realitzat experiències amb classificadors basats en l'aprenentatge 
de xarxes neuronals, amb resultats prou bons com per a continuar treballant en 
el tema. L'avantatge, un cop entrenada la xarxa, és la seva adaptació a qualsevol 
tipus de distribució de les dades multiespectrals originals. 

Altres possibilitats menys ambicioses passen per combinar informació de 
bases cartogràfiques amb la informació multiespectral a l'hora de fer l'anàlisi. Si 
bé això és relativament senzill (només cal introduir la informació topogràfica 
com a "ja classificada"), es vol avançar en la utilització de les tècniques dels siste
mes experts establint una base de coneixements de criteris de classificació i inter
pretació. 

S'han realitzat proves d'anàlisi textura! a partir de l'ortofoto digital 1:25 000 
en blanc i negre per tal d'obtenir una classificació dels temes principals: urbà, 
agrícola i forestal. Aquestes proves s'han dut a terme amb algoritmes existents 
basats en l'estudi de la dispersió dintre d'una finestra al voltant d'un píxel (sigma 
mínima), i en l'estudi de l'espectre de diversitat a partir de la discretització de la 
funció de densitat de la radiometria d'una finestra definida a l'entorn del punt. 
Aquestes proves h;m servit per aproximar-se al problema però no han donat lloc 
a una classificació millor. 

S'han desenvolupat eines per implementar els indicadors texturats bàsics a par
tir de les matrius de concurrència. La intenció és barrejar aquesta informació amb 
les imatges multiespectrals per tal de millorar la tasca de la classificació digital. 

2.5.2.4 Sistemes per al tractament d'imatges i teledetecció 
Una característica dels processos de tractament d'imatges és la gran quantitat 
d'operacions a realitzar (i que creixen a mesura que es desenvolupen algorismes i 
mètodes més sofisticats) i sobre una gran quantitat de dades. Fins al moment, els 
sistemes de procés continuen sent estàndards de mercat, tant en configuracions 
com en velocitat. Aquesta situació podria canviar radicalment si els processos a 
aplicar a les imatges fossin excessivament complexos (per exemple en el cas de 
la reconstrucció d'imatges aèries o radar). 

En segon lloc, cal seguir de prop el tema de la interpretació visual (sense 
suport de l'ordinador) d'imatges de sensors electroòptics: si per a millorar la 
interpretació calen imatges estèreo, la fotointerpretació s'haurà de fer en un 
entorn idèntic al de les estacions fotogramètriques digitals. La primera estació 
fotogramètrica digital de l'ICC integra tant el sistema de procés d'imatge basat 
en arquitectura paral·lela (300 milions d'operacions per segon), com un sistema 
de visualització estereoscòpica. 
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Laboratori 
i realització 
cartogràfica 

SUPORT I RECERCA TECNOLÒGICA - LABORATORI I REALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 

Objectius 
Pel que fa a les publicacions cartogràfiques i bibliogràfiques, l'objectiu prindpal és dur a terme els pro

cessos d'edició fins a la impressió dels documents. 
En l'apartat de fotografia es dóna suport a comandes externes i internes amb la realitzad ó de contactes 

i ampliadons. També es porten a terme reportatges fotogràfics. 

Fites assolides el 1993 
- Realització de 41 936 contactes, 1 301 proves de color i 2 324 ampliacions. 
- Realització i impressió de 175 documents cartogràfics, 611ibres, 2 revistes, 1 calendari i full ets diversos. 

L'àrea de realització cartogràfica participa en una gran part dels projectes de pro

ducció i dóna suport a la resta d'àrees de l'ICC en la realització de cartografia i 

publicacions bibliogràfiques. A més, du a terme les tasques de laboratori fotogràfic . 

Pel que fa a les publicacions bibliogràfiques, s'ha realitzat el procés d'edició, 

generalment en entorns digitals que permeten treballar amb diferents aplica

cions (de text, dibuix, gràfics, selecció i retoc de color, etc.) segons les necessitats 

de cada document. S'ha treballat en el disseny gràfic dels productes (format, 

tipografia, colors, paper, etc.), en la composició dels textos i en la preparació de 

la part gràfica (dibuixos i fotografies). Segons els dissenys i els continguts de cada 

publicació, s'han dut a terme les maquetes i la compaginació (muntatge digital) 

de les pàgines i, finalment, s'han fet les proves de preimpressió que permeten el 

control de qualitat final abans de la filmació i la impressió. 
Pel que fa a la producció cartogràfica, s'han realitzat les caràtules i les 

maquetes a partir dels dissenys cartogràfics establerts, s'han fet les composicions 

i els dibuixos de llegendes, fotografies, etc. A més, s'han dut a terme els muntat

ges i les proves de color necessaris i s'han controlat els treballs d'impressió, entre 

d'altres tasques. Per a projectes concrets, per exemple la sèrie Mapa topogràfic de 

Catalunya .1:50 000, s'ha realitzat el procés d'edició de la caràtula del mapa, des 

del muntatge digital de la llegenda i del text, amb l'escanneig i el retoc de la 

imatge de la coberta, fins al muntatge manual de les diferents pel-lícules del 

mapa per tal d'obtenir els fotolits finals, amb els quals es fan les proves de color 

i la maqueta que són la guia en el procés d'impressió i de manipulat que se 

segueix fins al lliurament del document cartogràfic al magatzem de l'ICC. 

Les tasques dutes a terme al laboratori fotocartogràfic són les de donar suport 

mitjançant la realització de contactes en paper o en pel-lícula i ampliacions 

fotogràfiques, tant per a comandes internes com per a comandes externes. A més 

s'han realitzat reproduccions d'estudi i reportatges fotogràfics diversos. 

QUADRE RES UM UNITATS 

Con tactes en pa per 28 907 

Contactes en pel·lícula 13 022 

Contranega tius 7 

Duplica ts en pel·lícula 208 

Proves de color 1 301 

Ampliacions en paper 2 259 

Ampliacions en pel·lícula mat 65 

Reduccions en paper 29 

Reduccions en pel·lícula mat 60 

Reduccions en pel·lícula autopositiva 156 

Estabilene 8 

Fulls hulano 117 

Poliester de muntatge 104 

En total, s' han utilitza t 2 280m de pel·lícula de film ació 
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Cicle de conferències sobre Història de Ja Cartografia 

3er curs 

LA CARTOGRAFIA 
ITALIANA 

17,18,19,20 i 21 de febrer de 1992 

Organitz:u per J'lnstitut Cartogràfic de Catalunya i el 
Dep!!nament de Geografia dc la Uni versitm Autbnoma de Barcelona 

Publicació bibliogràfica: 

111 Curs d'història de la cartografia . 

La cartografia italiana 

Cal destacar molt especialment les tasques referents a la preparació de mate
rial per a la seva impressió i al control dels processos d'impressió i de manipula
ció de les publicacions fins que són dipositades als magatzems de l'ICC. L'any 
1993 aquestes tasques s'han dut a terme per a les següents publicacions: 

Cartografia bàsica 
- Mapa hipsomètric de Catalunya 1:500 000 
- Mapa CORINE Land Cover de Catalunya 1:250 000 
- Mapa CORINE Land Cover de Catalunya 1:250 000 (ampliació llegenda europea) 
- Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000 (7 fulls) 
- Ortofotomapa del País Vasco 1:25 000 (87 fulls) 
- Mapa topogràfic del territori metropolità de Barcelona 1:2 000 (MMAMB) 

(59 fulls) 

Cartografia temàtl.ca 
- Tall geològic del Pirineu central 1:200 000 
- Mapa de sòls de Catalunya 1:25 000 (full de Bellvís 360-1-2) 
- Punts d'Informació Turística 1:30 000 (12 fulls) 
- Punts d'Informació Turística 1:50 000 (S fulls) 

Publicacions bibliogràfiques 
- Tall geològic del Pirineu central 1:200 000 (memòria) 
- Mapa de sòls de Catalunya 1:25 000 (full de Bellvís 360-1-2) (memòria) 
- Inventari Cartogràfic de Catalunya (2 volums) 
- La cartografia italiana. Cicle de conferències sobre història de la cartografia 
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Publicacions periòdiques 
- Calendari 1994. El món al segle XV I 

- Catàleg de Vols 1993 
- Revista Catalana de Geografia (números 20 i 21) 

Atles 
- CD-Atles de Catalunya 
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3.1 Objectiu: 
Distribució 
de productes 

3. Línia estratègica: Infraestructura 

Objectius 
L'objectiu prioritari d 'aquest programa és posar a l'abast del públic la producció ca rtogràfica reaHtzada 
a l' ICC i mi llorar, de manera continuada, el servei al client. Amb aquest propòsit, i per tal de donar faci
lita ts als clients, s' han obert diversos cen tres de venda. 

Com a pro jectes previstos hi ha la implementació de facilitats per a l'autovenda i l' increment de la 
promoció dels productes. 

Fites assolides el 7 99 3 
- S'ha obert al públic la botiga de Tarragona. 
- S'ha crea t una aplicació informàtica que permet una gestió independent i automatitzada dels estocs. 

Distribució de productes cartogràfics. Respecte de l'any passat, durant l'any 
1993 s'han incrementat les vendes en un 33,64% pel que fa a l'import total i en 
un 31,06% pel que fa al nombre de factures fetes. Aquest augment s'explica en 
bona part per l'increment del nombre de mapes comarcals 1:50 000 en distribució 
i la gran acceptació que té aquest producte. 

La següent taula reflecteix l'import, sense IV A, i el nombre de factures gene
rades per distribució durant 1993, considerant les següents àrees geogràfiques: 

FACTURACIÓ FETA PER DISTRIBUCIÓ 

PESSETES NRE. FACTU RES 

Comarques de Barcelona 6 167 906 525 

Comarques de Girona 3 811 484 199 

Comarques de Lleida 104 358 19 

Comarques de Tarragona 756 523 82 

Resta d'Espanya 179 962 17 

Estranger 130 884 6 

Total 11151117 848 

Venda de productes cartogràfics 
a) Venda al públic 

Tota la informació que l'Institut Cartogràfic de Catalunya posa a l'abast del 
públic es comercialitza a través de les seves botigues: cartografia impresa i 
en suport digital, publicacions bibliogràfiques i fotografies aèries. A més de 
la producció pròpia, a les botigues es pot trobar informació editada per altres 
organismes o editorials. 
Cal destacar durant l'any 1993 l'obertura d'un local a la ciutat de Tarragona, 
amb la qual cosa l'ICC compta ja amb un establiment a cada una de les capi
tals de província de Catalunya. Les dades de facturació de l'any 1993, sense 
comptar-hi l'IV A, són les que es mostren a la taula de la pàgina següent. 
Cal remarcar el gran augment de facturació aconseguit per les botigues de 
Girona i Lleida, que són cada cop més conegudes i estan aconseguint fer-se 
amb una clientela estable, i l'espectacular augment, en xifres relatives, de la 
facturació a crèdit, que ha estat propiciada per l'obertura de més comptes amb 
institucions i empreses i per l'aprofitament d'aquest servei per part de les lli
breries d'altres àrees, en especial de Girona. 
Pel que fa a la botiga de Barcelona en particular, l'augment de la facturació 
ha estat menor que el de l'any passat. Una disminució que s'explica en part 
per la pèrdua de clients d'altres àrees en favor de les respectives botigues. 
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FACTURACIÓ FETA PER VENDES 

PESSETES NRE. FACTURES AUGMENT 
1993 1992 FACTURACIÓ 

Vendes a Barcelona 42 111 240 18 314 16 558 10,61% 

Vendes a Girona 9 656 638 4 974 3 679 35,20% 

Vendes a Lleida 6 607 769 3 651 919 32,43%* 

Vendes a Tarragona 2 001 364 1 053 

Facturadó a crèdit 9 911 051 463 224 106,70% 

Total 70 288 062 28455 21 380 18,02°/o** 

* Com que la botiga de Lleida va obrir l'últim quadrimestre de l'any 1992, l'augment en el nombre de factu

res d'aquest cen tre s'ha ca lculat considerant que s'haguéssin fet 2 757 factures durant l'any 1992, és a dir, 

tres vegades més de les fetes realment (919) en el temps en que va estar oberta. 

** L'augm ent total en el nombre de factures s'ha ca lculat sense tenir en compte el centre de Tarragona (no 

existent l'any 1992), i fent l'extrapolació indicada al paràgraf anterior. 

Tot i aquest increment relatiu més baix, la botiga de Barcelona és encara el 
principal centre de vendes, amb una facturació quatre vegades superior a la 
del centre següent. A Barcelona s'atenen, a més, la majoria de comandes de 
material en suport digital, la pràctica totalitat de consultes i comandes per 
correu i gairebé totes les grans sol-licituds procedents d'institucions. 
Com a la resta de botigues, el perfil del client majoritari de Barcelona respon 
al d 'un particular (un 49,5% del total) o una empresa (un 40,3%) que_ com
pra cartografia impresa (un 63A%) i, en general, material procedent de l'ICC 
(un 79,1%) . 
Dins de la producció pròpia, resulta especialment interessant la venda de 
productes cartogràfics en format digital. Tot i que el seu volum de venda és 
molt modest encara, amb només un 0,15% del total de factures emeses, la 
cartografia digital té un pes específic i un interès considerable, ja que la seva 
proporció quant a la recaptació total és 13,5 vegades superior a la dada ante
rior. Les perspectives futures de vendes d'aquest material semblen bones, 
ja que aquest tipus de producte és objecte de moltes consultes per part dels 
clients. 
- A la botiga de Girona hi ha hagut un increment molt significatiu durant 

aquest any, tant a nivell de facturació al comptat (4 974 factures i 9 656 638 
pessetes, IVA a part) com a nivell de facturació a crèdit (142 albarans). L'any 
1993 marca un canvi qualitatiu i quantitatiu de la nostra presència a Girona 
relacionat amb fets com la disponibilitat de pràcticament la totalitat de fulls 
de les sèries d'ortofotomapa i de mapa topogràfic 1:5 000 i del mapa 
topogràfic comarcal 1:50 000, i amb la instal-lació d'un plòter i la disponi
bilitat de documentació en format digitaC que ha permès una agilitació 
molt important. També ha significat el començament de la consolidació de 
l'ICC en aquestes comarques. 

- A Lleida, després de l'obertura de la botiga la segona quinzena de setembre 
de l'any 1992, durant aquest any s'ha assolit l'objectiu d'acostar les produc
cions de l'Institut als habitants de les terres de Lleida. L'augment del conei: 
xement de l'existència de la nostra llibreria ha motivat una intensificació 
de les consultes i, consegüentment, de les vendes. En total s'hi han realitzat 
3 651 factures, amb un import global de 6 607 769 pessetes (sense incloure
hi l'IVA) . A més, s'hi han generat 43 albarans per a facturar a crèdit a clients 
amb compte. Els productes amb més sortida són l'ortofotomapa 1:5 000 i 
les ampliacions fotogràfiques . 
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Façana de la botiga de l' ICC, 

a Tarragona 

- La botiga de l'I CC a Tarragona es va obrir el 17 de maig de 199 3 al carrer 
d'Anselm Clavé núm. 1, ocupant un espai dins d'un edifici singular de l'any 
1859 que va ser restaurat el 1987. L'acceptació per part dels clients ha estat 
molt bona i s'ha aconseguit l'objectiu d'acostar els productes de l'ICC a les 
comarques de Tarragona. Prova d'això és la varietat de clients que s'ha atès 
durant aquests sis mesos i escaig: particulars, institucions, escoles, centres 
excursionistes, etc. El nombre de factures al comptat va ser de 1 053, en les 
quals el tipus de client majoritari ha estat el particular (75%); el mapa que 
ha tingut més sortida ha estat el Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000. 

Vista interior de la botiga de l' ICC, a Tarragona 
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b) Arxiu fotogràfic 
A l'arxiu fotogràfic es guarden els negatius corresponents als vols efectuats per 
l'ICC i se subministra al laboratori fotocartogràfic per tal de fer contactes i 
ampliacions encarregades pels clients de les quatre botigues (vendes) o per 
altres departaments de l'ICC (comandes internes). 
Les següents dades indiquen els totals de negatius i de vols enregistrats a 
finals de l'any 1993: 

Vols enregistrats durant l'any 1993 80 

Total de vols arxiva ts 987 

Negatius enregistrats durant l'any 1993 5 698 

Total de nega tius arxiva ts 159 35 7 

Cal esmentar que durant l'any 1993 s'ha publicat una nova edició del Catàleg 
de Vols que, per primera vegada, informa sobre el fons de fotografies en color 
i en infraroig color que existeix a l'ICC. Per posar a l'abast del públic aquesta 
informació, s'ha adquirit una reproductora de documents, que permetrà la 
seva comercialització. 

e) Magatzem de productes acabats 
Al magatzem es gestionen els estocs de les publicacions bibliogràfiques i de la 
cartografia impresa editada per l'ICC i se subministren aquests materials a les 
quatres botigues, a distribució i a altres departaments de l'Institut. També té 
assignada la recepció de material d'altres editors i la preparació de grans 
comandes institucionals. 
Durant l'any 1993 s'han començat a separar els estocs de material que, fins 
llavors, compartien el magatzem i la botiga de Barcelona. Per aconseguir-ho, 
s'ha creat a l'aplicació informàtica un nou centre de treball per al magatzem 
que permetrà una gestió independent i automatitzada dels seus estocs. 

Altres 
Presència d'estands als següents esdeveniments: 
- Setmana del llibre en català, del 24 de febrer al 5 de març, a les Drassanes de 

Barcelona. 
- ]ornades SPOT, els dies 22 i 23 de març, a Madrid. 
- II Congrés AESIG, del 2 al 4 de juny, a Madrid. 
- Fira Municipàlia, del 18 al 22 d'octubre, a Lleida. 
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3.2 Objectiu: 
Cartoteca 
de Catalunya 

INFRAESTRUCTURA - CARTOTECA DE CATALUNYA 

Objectius 

L'objectiu principal és l'augment continu dels fons de ca rtografia histò ri ca, de cartografia moderna i de 
la fo to teca. És previst que augmenti especialment a l'à rea geogràfica de Ca talunya i de la Pen ínsula Ibèrica 
(sencera o parcial). Per als altres països, augmentarà en fun ció de les ofertes del merca t nacional i inter
nacional. 

Fites assolides el 199 3 

- S'han incorporat a l'arxiu fotogràfic 7 992 negatius de vols de Ca talunya i 8 467 negatius de fotogra
fi es aèries verticals de zones de Catalunya dels anys cinquanta als anys vuitanta que comprenen 196 
vo ls fotogramètrics. 

- S'han registra t 864 llibres al fons bibliogràfi c. 
- Pel que fa al fons de cartografia històri ca i contemporània, s'han registrat un total de 28 752 ma pe . 

Activitats d'ordre intern. El primer cas afecta el procés d'aquisicions del mate
rial destinat a la biblioteca, a la col·lecció de mapes i a l'arxiu fotogràfic, i s'ha 
canalitzat via cinc opcions diferents: producció de l'ICC, compra, intercanvis, 
donatius i dipòsits. 

Pel que fa a la compra del diferent material, s'ha seguit la política d'exami
nar els catàlegs de llibreries, editorials i seccions de les cases de subhastes especia
litzades en el camp de la cartografia i procedents de la major part de països euro
peus, americans i d'altres continents. S'ha treballat amb uns 150 proveïdors. 

Els donatius han procedit bàsicament de persones privades o d'institucions 
com el Servicio Geografico del Ejército, l'Instituto Geografico Nacional i el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, amb un total de 216 peces. 
I, referent als exemplars en dipòsit, corresponen als que procedeixen del Dipòsit 
Legal i que en aquesta condició de dipòsit són custodiats a la Cartoteca de 
Catalunya (CTC). 

a) Arxiu fotogràfic 
S'han adquirit, mitjançant compra, 7 992 negatius de vols de Catalunya, que 
s'han inventariat i incorporat als fons generals. 

El. MÓN AL SEGLE XVI 

Calendari 1994. El món al segle XVI 
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Per a l'adquisició d'un fons de fotografies aèries de Catalunya dels anys cin
quanta als anys setanta, ha estat necessari visitar les empreses Geocarto SA i 
CETFA, totes dues de Madrid. S'ha inventariat el fons fotogràfic adquirit a 
l'empresa Geocarto SA. En total són 8 467 negatius de fotografies aèries verti
cals de zones de Catalunya dels anys cinquanta als anys vuitanta que compre
nen 196 vols fotogramètrics. 

b) Biblioteca de suport 
La biblioteca de suport de la Cartoteca funciona a partir dels processos d 'ad
quisició, registre i tractament tècnic (catalogació i classificació) . 

- Procés d'adquisició 

TIPUS DE MATERIAL PRODUCCIÓ PROCEDÈNCIA TOTAL 
DE L' ICC COMPRA INTERCANVIS DONATIUS DIPÒSITS 

Atles hjstò rics 24 24 

Atles contemporanjs 12 30 22 64 

Llibres histò rics 86 86 

Llibres/ca tàlegs 20 303 26 63 412 

Revistes 12 45 18 25 100 

Altres 30 30 

Total 44 488 44 140 716 

- Procés de registre 
S'han registrat 864 nous llibres que han passat a formar part de la 
Cartoteca. 

- Procés de tractament tècnic: catalogació i classificació 
• Catalogació automatitzada i procés tècnic complet de 1 447 documents 

bibliogràfics de la biblioteca de suport. Aproximadament la meitat corres
ponen a les noves adquisicions de l'any 1993 i la resta provenen de la 
conversió i l'absorció retrospectiva dels fons dels anys anteriors. 

• Manteniment i preparació per a la consulta de l'arxiu viu de "literatura 
grisa" (fullets i opuscles informatius, documentació de congressos i con
ferències , etc.). 

• El desembre de 1993 s'ha automatitzat el 35% dels documents de la 
biblioteca de suport amb el programa Sistema d'Informació per a Catàlegs 
Automatitzats de Biblioteca (SICAB). 

• El mes de maig es va assistir a la presentació del mòdul Catàleg-control 
d'autoritats del programa SICAB. De juny a setembre s'ha dut a terme el 
procés d'implementació del mòdul. És la segona biblioteca de la xarxa del 
SICAB en implementar aquest mòdul. Durant l'any s'hi han creat 6 625 
registres d'autoritats. 

• Elaboració del recull de bibliografia sobre cartografia per a la revista 
Bibliographia Cartographica, dirigida pel Dr. Lothar Zógner, de la 
Preussischer Kulturbesitz de Berlin. La Cartoteca de Catalunya té la 
corresponsalia de la revista per a l'estat espanyol. 

e) Cartografia històrica i contemporània 
També cal fer esment dels processos d 'adquisició, registre i tractament tècnic 
(catalogació i classificació). 
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- Procés d'adquisició 

TIPUS DE MATERIAL PRODUCCIÓ PROCEDÈNCIA TOTAL 
DE L' ICC COMPRA TERCANVIS DONATIUS DI PO SITS 

Mapes con temporanis 3 312 23 S39 140 1 sos 469 28 96S 

Mapes històrics 1 26S 9S 1 360 

Total 3 312 24804 140 1600 469 30 325 

La llista que es presenta a continuació correspon als mapes en sèrie d'àrees 
geogràfiques de les quals s'ha adquirit cartografia contemporània durant l'any 
1993. Aquestes adquisicions han significat bé l'aportació d'una sèrie nova, bé 
la continuació del cobriment en proporcions diferents -des d'una aportació 
molt àmplia fins a una de molt minsa- de les sèries ja existents. 

ÀREA ESCALES TOTAL FULLS ÀREA ESCALES TOTAL FULLS 
GEOGRÀFICA ADQUIRITS 1993 GEOGRÀFICA ADQU IRITS 1993 

Afganistan 1:200 000 124 1:50 000 (947) 
Albània 1:100 000 48 1:25 000 (69) 

Algèria 1:1 000 000 (17) 310 Gabon 1:200 000 11 
1:500 000 (38) 
1:200 000 (131) Iran 1:200 000 276 
1:100 000 (53) Iraq 1:200 000 88 
1:50 000 (71) Islàndia 1:50 000 17 

Aràbia Saudita 1:200 000 295 
Argentina 1:500 000 (101) s 037 Kerguelen, Illes 1:200 000 (1) 3 

1:250 000 (210) 1:100 000 (2) 

1:100 000 (1 745) 
1:50 000 (2 981) Letònia 1:50 000 218 

Berlín 1:200 000 18 Mauritània 1:200 000 40 

Burkina Faso 1:200 000 17 Mongòlia 1:200 000 313 

Camerun 1:200 000 34 icaragua 1:50 000 296 

Centrafricana, Rep. 1:200 000 23 Nova Caledònia 1:500 000 (1) 35 

Colòmbia 1:100 000 (630) s 763 1:200 000 (S) 

1:50 000 (198) 1:50 000 (29) 

1:25 000 (3 207) 
1:10 000 (1 728) Saint Paul , Illa 1:25 000 1 

Congo 1:200 000 17 Senegal 1:200 000 9 

Corea, RDP de 1:200 000 37 Síria 1:200 000 45 

Costa Rica 1:50 000 16 Sud-àfrica, Rep. de 1:50 000 19 

Crozet, Illes 1:200 000 (1) 2 Sudan 1:200 000 353 

1:25 000 (1) 

Cuba 1:200 000 33 Taiwan 1:50 000 79 

Togo 1:200 000 3 

Eslovènia 1:50 000 219 Tuamotou, Ill es 1:50 000 9 

Espanya 1:100 000 (82) 521 Turquia 1:200 000 158 

1:50 000 (439) 

- Cata lunya 1 :SO 000 (28) 3 124 URSS (a. 1992) 1:200 000 4 398 

1:25 000 (504) 
1:5 000 (2 262) Vietnam 1:250 000 40 

1:2 000 (330) 

- País Basc 1:25 000 118 Wallis i Futuna 1:25 000 

EUA 1:100 000 173 

Estònia 1:50 000 218 Xina 1:250 000 1 611 

Etiòpia 1:200 000 189 

Filipines 1:50 000 819 Món 1:500 000 (33) 135 

França 1:250 000 (2) 1 018 1:250 000 (102) 
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- Procés de registre 

Mapa topogràfic de la URSS a 

escala 1 :50 000. Correspon a la 

zona de Narba/Leningrad 

S'han registrat 28 752 mapes que corresponen a sèries o bé són peces soltes. 
- Procés de tractament tècnic: catalogació i classificació 

• S'ha continuat el procés de tractament tècnic dels mapes de la CTC: d'una 
banda les noves adquisicions i de l'altra la incorporació de fons retrospectius. 

• Ordenació, col·locació i pre-catalogació (fitxa i gràfics de fulls) de les noves 
adquisicions. 

• Catalogació automatitzada de 350 documents cartogràfics que corresponen 
aproximadament a 20 000 fulls. 

• També s'ha fet l'inventari dels fons cartogràfics antics de la companyia 
FECSA per preparar-ne la cessió en dipòsit per aquesta empresa a la CTC. 
En total són 901 fulls, la gran majoria manuscrits, que cobreixen les àrees 
geogràfiques on van treballar les antigues empreses que avui constitueixen 
la FECSA: Conques de la Noguera Pallaresa i la Noguera Ribagorçana, Segre, 
Ebre i Ter. Hi ha treballs des dels anys 20 fins als anys 80 d'aquest segle. 

• El mes de juny s'inventarià la donació del fons de l'enginyer Riudor feta per 
la seva família. Consta de 34 documents. 

• Trasllat del material corresponent a dues sèries: Projectes de cartografia vial 
fets per l'antiga delegació del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
(MOPU) a Catalunya, continuats més endavant per l'ICC i que afecten el perí
ode 1960-1985, i la sèrie Mapa Topografico Provincial de Barcelona a escales 
1:10 000, 1:5 000 i algunes zones a 1:2 000. Aquests foren elaborats pel 
Servicio Cartografico de la Diputación de Barcelona. En els dos casos es tracta 
de minutes, per tant de material manuscrit. Prèvia reordenació, necessària 
deguda al trasllat, es posà novament en condicions d'ésser consultat. 
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Activitats d'ordre extern. Pel que fa a la projecció externa i a les activitats que 
afecten la difusió i la promoció de la Cartoteca, es pot assenyalar l'atenció direc
ta al públic, l'assistència a conferències, congressos i cursos, així com diverses 
publicacions i la participació en exposicions. 
a) Atenció als usuaris 

Durant l'any 1993 han utilitzat els serveis de la Cartoteca de Catalunya 670 
usuaris, això és una mitjana de 3,5 persones per dia obert al públic. S'hi han 
consultat 2 453 documents. S'hi han realitzat 1 387 fotocòpies i 72 fotografies 
en diferents formats. D'altra banda, s'hi han organitzat 9 visites col-lectives, 6 
procedents de Catalunya i 3 de caire internacional, que sumen un total de 
109 visitants. 

b) Assistència a conferències, congressos i cursos 
Cal destacar la celebració del IV Curs sobre història de la cartografia, dedicat a 
la cartografia dels Països Baixos, i la col·laboració i la celebració del 59th 
Council and General Conference of IFLA, International Federation of Library 
Associations and Institutions. 

e) Publicacions diverses 
S'han realitzat publicacions internes a l'ICC, com la preparació del llibre sobre 
l'obra de l'autor flamenc Anton van Wyngaerde, i publicacions externes. 

d) Participació en diverses exposicions a nivell de donar en préstec mapes dels 
seus fons per a exposicions. 
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4. Línia estratègica: Educació i recerca 

Objectius 

Donat que alguns dels programes d'actuació de l' ICC estan relacionats amb disciplines científiques o 
tècniques corresponents a àrees del coneixement força avançades, es vol promocionar la formació de les 
persones responsables de les línies de treball de ca ire innovador. Aquesta formació es recolza i dirigeix 
a objectius concrets de previsible aplicació pràctica. 

Fites assolides el 199 3 
- Realització de projectes de caire ex perimental relacionats amb temes i programes de desenvolupament 

intern. 
- Organització del congrés 17a. Conferència Cartogràfica Internacional (ICA/AC!). 

Assistència a conferències, congressos i cursos 
L'ICC ha estat present en conferències, congressos i cursos, amb presentació de 
ponències en alguns d'ells . Cal destacar-ne els següents: 

Conferències i congressos 

- Curs de doctorat "Historia urbana de la Catalunya moderna a través de su car
tografía". Universidad Autónoma de Madrid, 27 de gener. Presentació de la 
conferència "Las ciudades catalanas en la edad moderna" (M. Galera). 

- Presentació de la conferència "La gestió de projectes mitjançant eines automa
titzades" a. Navarro). Universitat de les Illes Balears, 2 de febrer. 

- Ameri can Congres s on Surveying and Map ping/ Ameri can Society fot 
Photogrammetry and Remate Sensing (ACSM/ ASPRS). New Orleans (EUA), 
14-20 febrer. 

- Cicle de conferències "El CASI (Compact Airborne Spectrographic Imager), un 
sensor per a la monitorització del territori", seminari de la Institució Catalana 
d'Història Natural. Barcelona, 16-18 de febrer. 

- Curs "Estada actual de la cartografía en España. Perspectiva s de futura". 
La Laguna, 1-5 de març. Presentació de les conferències "La cartografia en el 
Institut Cartogràfic de Catalunya" (M. Galera) i "Bases para la creación de una 
cartoteca en la Universidad de La Laguna" (M. Galera) . 

- Congrés "Metodi e procedure avanzate di modellizzazione e trattamento dei 
dati GPS", organitzat per l'International Centre for Mechanical Sciences. 
Udine, 21-23 de març. 

- Congrés d'Aurensa. Madrid, 22-23 de març. 
- Congrés "SPOT, una nueva tecnología para el conocimiento del territorio" . 

Madrid, 22-23 de març. Presentació de la conferència "Animación de imagenes 
de satélite" (V. Palà). 

- "2nd International Symposium on Differential Satellites Navigation Systems". 
Amsterdam (Holanda), 27 de març-3 d'abril. 

- "IV European Conference and Exhibition on Geographical Information 
Systems (EGIS)" . Gènova (Itàlia), 29 de març-1 d'abril. 

- Congrés MARI, París (França), 5-10 d'abril. 
- Jornades Map Making Today, organitzades per la Sociedad Española de 

Cartografía, Fotogrametría y Teledetección, el Moscow Institute of Engineers 
for Geodesy, Aerial Surveying and Cartography, la Russian Federation 
Academy of Sciences Program Systems Institute, la Universitat de Barcelona 
i l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Pereslavl-Zalessky (Rússia), 13-18 d'abril. 
Presentació de les conferències "Present and future mapping in Catalonia" 
a. Miranda), "Map production at the ICC: Framework and methods" 
a. L. Colomer), "Experiences and results of the GPS aerial triangulation. 
Test Urgell" (1. Colamina, M. Hemandez-Pajares, ]. Talaya, A. Térmens), 
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"Digital photogrammetric systems at the ICC" (1. Colamina, J. Navarro, 
M. Torre), "Computer-assisted photogrammetry for map production" 
a. L. Colomer), "Map publishing/desktop publishing tools for map series: 
Some examples" a. L. Colomer). 

- "11 Conferencia Nacional de Usuarios de Arc/lnfo". El Escorial, 21-23 d'abril. 
Presentació de la ponència "BC-SOM: Referencia espacial para los SIG" 
(A. Lleopart). 

- Jornades tècniques d'atles regionals, organitzades pel Departament de 
Geografia de la Universitat d ' Alcala de Henares. Madrid, 26-27 d'abril. 
Presentació de la conferència "Los atlas electrónicos. El ejemplo del Atlas de 
Cataluña" a. Massó). 

- "Reunió científica dels Quatre Motors d'Europa". Lió, 30-31 d'abril. 
Presentació del pòster "Digital-Image Animation" (R. Arbiol, V. Palà, 
C. Franquesa i F. Pérez). 

- 16a Conferència Cartogràfica Internacional. Colònia (Alemanya), 1-9 de maig. 
- Conferència "International Intergraph Graphics Users Group (IGUG)". 

Huntsville, 1-8 de maig. 
- Congrés "Geotecnia". Colònia, S-8 de maig. 
- Jornada sobre Bases de dades geogràfiques a Catalunya, organitzada per la sec-

dó catalana de l'Asociación Española de Sistemas de Información Geografica 
(AESIG). Barcelona, 11 de maig. Participació en l'organització i presentació de 
l'estudi "Disponibilitat de dades geogràfiques digitals al territori català" 
(A. Lleopart). 

- Seminari conjunt entre el Consell Superior d'Investigacions Científiques 
(CSIC) i el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) "T2ledetecció 
i gestió del territori". Barcelona, 18 de maig. Presentació de la ponència "Bases 
de dades d'ocupació del sòl i sistemes d'informació geogràfica" (X. Baulies). 

- ESRI User Conference. Palm Springs (EUA), 24-28 de maig. 
- "GEOSAR Workshop". Loipersdorf (Àustria), 26-28 de maig. Presentació de 

la conferència "ERS-1 SAR rectification based on orbital and elevation data" 
(V. Palà i J. Corbera) . 

- Congrés Radar. Graz (Àustria), 23-31 de maig. 
- "2° Congreso Los sistemas de información geografica en el umbra! del siglo 

XXI" de l' Asociación Española de Sistemas de Información Geografica (AESIG) . 
Madrid, 2-4 de juny. 

- 12th Annual Symposium IMCOS. Londres (Anglaterra), 10-16 de juny. 
- Congrés "Object-Expo Europe" . Londres, 12-16 de juny. 
- Congrés "lmages Processing: Theory and Applications". San Remo (Itàlia), 

12-16 de juny. 
- Congrés de la International Society for Photogrammetry and Remate Sensing 

(Commission I) (ISPRS) "Digital sensors and systems" . Trenta (Itàlia), 21-25 de 
juny. Presentació de la conferència "Operational issues in GPS aerial triangula
tion. Digital sensors and systems" (I. Colamina). 

- lSa Conferència Internacional d'Història de la Cartografia. Chicago, 21-25 de 
juny. Presentació de les comunicacions "Two views of Barcelona (1535)" 
i "A project of a topographical map from a regional government: the 
Geographic Map of Catalonia" (M. Galera iM. C. Montaner) . 

- 6th A VHRR Data U sers' Meeting. Belgirate (Itàlia), 28 de juny. 
- Congrés de la ISPRS "Sensors Platforms and Imagery". Trenta (Itàlia), 

19-25 de juny. 
- Congrés Urban and Regional Information Systems Association (URISA). 

Atlanta (EUA), 20-27 de juliol. 
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- IAG General Meeting. Beijing (Xina), 2-22 d'agost. 
- Seminari CARS. Aguascalientes (Mèxic), 4-13 de setembre. Presentació 

de la ponència "Ortoimagenes digitales en el ICC" (R. Arbiol) . 
- "I Congreso Macintosh y Educación", organitzat per Séneca Software. 

Barcelona, 7 de setembre. Presentació de la ponència "CD-Atles de Catalunya" 
(E. Camps). 

- 44a edició de la Photogrammetric Week. Stuttgart (Alemanya), 18-25 de setem
bre. Presentació de la ponència "First experiences using digital photogramme
tric stereo workstation at the ICC" a. L. Colomer). 

- "XVI Congreso Brasileiro de Cartografia" . Rio de janeiro (Brasil), 4-8 d'octubre. 
Presentació de la conferència "Ortoimagenes digitales en el ICC, II generación" 
(R. Arbiol i]. Romeu) . 

- Conferencia: "La producción de cartografia digital en el ICC" a. L. Colomer). 
Vitoria, 8-9 d 'octubre. 

- Seminari "Systèmes d'Information Géographique et Régions européennes". 
Toulouse (França), 19-21 d'octubre. Presentació de la ponència "Cartographic 
data disponibility in Catalonia. The use of this data in Gis: an example in the 
Agricultura! Department" (A. Lleopart). 

- "Jornada de divulgació informàtica: Multimedia", organitzada pel Col·legi 
jesús i Maria. Barcelona, 23 d'octubre. Presentació de la ponència "CD- Atles 
de Catalunya" (E. Camps) . 

- "Jornades de mineria i d'explotació dels georecursos". Manresa, 25 d'octubre. 
Presentació de la conferència "Aplicacions del Global Positioning System (GPS) 
a la topografia " (1. Colamina,]. Talaya, A. Térmens) . 

- Conferència europea d 'usuaris d'Intergraph EGUG'93. Londres (Anglaterra), 
1-4 de novembre. Presentació de les conferències "Digital Orthophoto Systems 
at the ICC" (M. Pla) i "Practica! Experiences with the Intermap 6487 Digital 
Photogrammetric Workstation" (M. Torre). 

- "Jornada Toponímia i Senyalització", organitzada pel Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques i per l'Institut d'Estudis Catalans. Barcelona, 3 de 
novembre. Presentació de la ponència "Aplicacions a la senyalització i mate
rials de suport" (A. Lleonart). 

- "V Reunión Científica de la Asociación Española de Teledetección". Las Palmas 
de Gran Canaria, 10-12 de novembre. Presentació de les conferències "Mejoras 
en la corrección geométrica de imagenes Landsat-TM y SPOT-HRV mediante 
el uso combinada de modelos digitales de elevaciones y procedimientos no 
orbitales" (X. Pons iV. Palà), "Estimación de superfícies cultivadas en la 
Comunidad Autónoma de Catalunya mediante estimadores de regresión múl
tiple" (F. Gonzalez-Alonso, R. Arbiol, ]. M. Cuevas, ]. Romeu), "Mapa 
1:500 000 de los incendios forestales de Catalunya (1986-1990)" (0 . Viñas, 
M. Viña), "La campaña CASI en Cataluña: Evaluación de un sensor multies
pectral aerotransportado para la monitorización del territorio" (X. Baulies, 
R. Arbiol, C. Franquesa. V. Palà, O. Viñas), "Aplicación del sensor CASI 
(Compact Airborne Spectrographic Imager) en el analisis de la calidad micro
biológica y fisico-química del agua litoral" (X. Baulies,]. R. Vidal, X. Pons), · 
"Aplicaciones del sensor CASI en la realización de inventarios forestales: aspec
tos metodológicos y resultados" (X. Pons i X. Baulies) i "Mapa Corine-Land 
Cover de Catalunya 1:250 000. Metodología y fases de realización" 
(M. joaniquet, A. Pineda. A. Tardà, X. Baulies). 

- jornades d'estudi de la documentació d'arquitectura i urbanisme, organitzades 
per la demarcació de Girona del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya. 
Girona, 18-19 de novembre. Presentació de la conferència "L'Institut 
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Cartogràfic de Catalunya, règim jurídic i organització. La Cartoteca de 
Catalunya, centre de documentació de l'ICC: fons, conservació i difusió" 
(M. Galera) . 

- Conferències "Elements teòrics i pràctics per a la didàctica de la història de 
Barcelona", organitzades pel Museu d'Història de la Ciutat. Barcelona, 2 de desem
bre. Presentació de la conferència "La cartografia de Barcelona" (M. Galera) . 

- GISDATA Specialist Meeting on Generalization. Compiegne (França), 
15-18 de desembre. 

Cursos 

- "Introduction to the computer design of parametric surfaces" (Brian Barsky, 
Universitat de Berkeley), Universitat Politècnica de Catalunya, 11 de gener .. 

- "Geometric continuity, Rational E splines" (Brian Barsky, Universitat 
de Berkeley), Universitat Politècnica de Catalunya, 13 de gener. 

- "Introducció a l'orientació als objectes", organitzat per KP-Informàtica, cele
brat al Centre de Transferència de Tecnologia de la Universitat Politècnica 
de Catalunya, 18-22 de gener. 

- "Algoritmes de representació de superfície" (Dr. Lluís Pérez Vidal), Universitat 
Politècnica de Catalunya, 25 de gener-24 de maig. 

- "Presentación del programa ESPRIT", organitzada pel CIDEM i el CDTI, 
Barcelona, 10 de febrer. 

- "Anàlisi orientada a objectes", organitzat per KP-Informàtica, al Centre 
de Transferència de Tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya, 
15 de febrer. 

- "Construcción y dominio de la calidad del software", organitzat per l'OPL-TT, 
Madrid, 23-25 de gener. 

- Curs d'entrenament sobre el sistema gràfic Phocus i el programari de generalit-
zació Change a l'empresa Cari Zeiss, Oberkochen (Alemanya), 1-12 de març. 

- Curs de Digital"Windows NT", Madrid, 24-25 de març. 
- Curs "Graticos en la Ciencia", Madrid, 29 de març-2 d'abril. 
- "Variational principies in curve and surface design" (Hans Hagen, Universitat 

de Kaiserslautern) , Universitat Politècnica de Catalunya, 21 de maig. 
- Curs de gravimetria, Universitat de Barcelona, 27 de maig. 
- Curs sobre conversió retrospectiva, organitzat pel Col·legi de Bibliotecaris-

documentalistes de Catalunya, Barcelona, 1-10 de juny. 
- Curs "Qualitat total", organitzat per l'Associació de Tècnics d'Informàtica, 

Barcelona, 7-10 de juny. 
- Curs "El patrimoni fotogràfic a les col· leccions públiques", organitzat per la 

Fundació "la Caixa", Barcelona, 21 de setembre-26 d'octubre. 
- "Primer taller de conservació de documents de gran format", organitzat per 

la demarcació de Lleida del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, Lleida, 
1-2 d'octubre. 

- Master en Ciencias Ambientales, Salamanca, 5 d 'octubre. Presentació 
de "La teledetección y los mapas de usos del suelo: la experiencia del Instituta 
Cartogratico de Cataluña" (X. Baulies). 

- Curs "Recull de noms de lloc", organitzat pel Consell Comarcal de la Selva, 
Santa Coloma de Farners, 16 d'octubre. 

Articles i altres publicacions 
- Baulies, X., Pons, X.: "Approach to forestry inventory and mapping by means 

of m ultispectral airborne data", a International Journal o( Remate Sensing. 
Remate Sensing Society. Londres, Regne Unit. En premsa. 
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- Camps, E.: "Estada actual de la cartografía en Cataluña. El Inventario 
Cartografico de Cataluña", a Mapping, núm. 11, pàg. 14-22. Estudio Grafico 
Madrid, SL. Madrid, 1993. 

- Camps, E. , Martí, V.: "CD-Atles de Catalunya", a I Congreso Macintosh y 
Educación. Barcelona, 1993. "Experiencias y proyectos con Apple Macintosh", 
pàg. 41-54. Séneca Software. Vilanova del Vallès, 1993. 

- Colomer,]. L.: "Map production at the ICC: Framework and methods" , a Map 
Making Today, pàg. 57-71. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona, 1993. 
Conferències organitzades per la International Cartographic Association (ICA) 
i presentades a Pereslavl-Zalessky, Rússia, 13-18 abril 1993. 

- Colomer,]. L.: "Computer-assisted photogrammetry for map production", 
a Map Making Today, pàg. 127-133. Institut Cartogràfic de Catalunya. 
Barcelona, 1993. Conferències organitzades per la International Cartographic 
Association (ICA) i presentades a Pereslavl-Zalessky, Rússia, 13-18 abril 1993. 

- Colomer,]. L.: "Map publishing/desktop publishing tools for map series: some 
examples", a Map Making Today, pàg. 147-154. Institut Cartogràfic de 
Catalunya. Barcelona, 1993. Conferències organitzades per la International 
Cartographic Association (ICA) i presentades a Pereslavl-Zalessky, Rússia, 
13-18 abril1993. 

- Colomer, ]. L.: "First experiences using digital photogrammetric stereo works
tation at the ICC", a Photogrammetric Week'93, pàg. 185-195. Fitsch/Hobbie 
Eds. Wichmann. Karlsruhe, 1993. 

- Colamina, 1.: "GPS and photogrammetry: adjustrnent and analysis", a Actes 
del curs Metodi e Procedure A vanzate di Modellizzazione e Trattamento dei Dati 
GPS, pàg. 251-272. Centro Internazionale di Scienze Meccaniche. Udine, 
21 -23 de març de 1993. 

- Colamina, 1.: "A note on the analytics of aerial triangulation with GPS aerial 
control", a Photogrammetric Engineering and Remate Sensing, volum 59, núm. 11, 
pàg. 1619-1624. American Society for Photogrammetry and Remate Sensing. 
Falls Church, Virgínia, 1993. 

- Colamina, 1., Hernimdez-Pajares, M., Taiaya, ]., Térmens, A.: "Experiences 
and results of the GPS aerial triangulation Test Urgell", a Map Making Today, 
pàg. 73-84. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona, 1993. Conferències 
organitzades per la International Cartographic Association (ICA) i presentades 
a Pereslavl-Zalessky, Rússia, 13-18 abril1993. 

- Colamina, 1., Navarro,]., Torre, M. : "Digital photogrammetric systems at the 
ICC", a Map Making Today, pàg. 107-117. Institut Cartogràfic de Catalunya. 
Barcelona, 1993. Conferències organitzades per la International Cartographic 
Association (ICA) i presentades a Pereslavl-Zalessky, Rússia, 13-18 abril1993. 

- Corbera,]., Calvet, ]. , Ballester, N., Granada, F., Palà, V.: "Cartography of ice 
fluctuations on Livingston and Greenwich Islands, South Shetland, between 
1956 and 1991", a Antarctic Science, Blackwell Scientific Publications, 
Cambridge University Press. Londres, Regne Unit. En premsa. 

- Galera, M.: "La cartografia de les ciutats catalanes: 1563-1800", a Treballs 
de la Societat Catalana de Geografia, núm. 33-34, pàg. 201-217. Societat 
Catalana de Geografia. Barcelona, 1993. 

- Galera, M.: "Història de la cartografia. 11 curs: La cartografia italiana (Barce
lona, 17-21 de febrer de 1992)", a Documents d'Anàlisi Geogràfica, núm 22, 
pàg. 161-170. Barcelona, 1993. 

- Galera, M.: "El patrimoni cartogràfic: passat i present dins l'àmbit mallorquí", 
a Bolletí de la Societat Arqueològica Lul-liana, núm 48, pàg. 200-208. Societat 
Arqueològica Lul-liana. Palma de Mallorca, 1993. 
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- Galera, M.: "Selecció de mapes de Catalunya", a Atlas Històric i Geogràfic 
de Catalunya, pàg. 449-472, col·leccionable. Diari Avui. Barcelona, setmanes 
del 4 d 'abril al 18 d'abril de 1993. 

- Galera, M.: "L'Institut Cartogràfic de Catalunya, règim jurídic i organització. 

La Cartoteca de Catalunya: Centre de documentació de l'ICC: Fons, conserva

ció i difusió", a fornades d'estudi de la documentació d'arquitectura i urbanisme 
(Girona: COAC, 1993), pàg. 36-75. 

- Grellet, B., Mio, 0 ., Carbon, D., Colamina, I., Cushing, M., Fleta, ]., Goula, X., 

Granier, Th. , Michel, C., Souriau, A.: "Étude des déformations actuelles en 
relation avec l'activité sismique des failles - réseau GPS (Global Positioning 
System) dans l'Est des Pyrénées", a Troisième Colloque National: Génie 
Parasismique et Aspects Vibratoires dans le Génie Civil. Domaine de Saint-Paul, 
24.3.93-26.3.93 . En premsa. 

- Lleopart, A., Ponsa, ]. i Serra, C.: "BC-SOM: Referencia espacial para los SIG", 
a Mapping, núm. 11, pàg. 26-32. Estudio Gratico Madrid, SL. Madrid, 1993. 

- Massó, ].: "CD-Atles de Catalunya", a Serie Geogrézfica, núm. 3, pàg. 93-109. 
Departamento de Geografía, Universidad de Alcala de Henares, 1993. Número 

monogràfic que correspon a les ponències presentades a les jornades 
Tècniques d 'Atles Regionals. 

- Miranda, ]. : "Present and future mapping in Catalonia", a Map Making Today, 
pàg. 21-31. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona, 1993. Conferències 
organitzades per la International Cartographic Association (ICA) i presentades 

a Pereslavl-Zalessky, Rússia, 13-18 abril1993. 
- Montaner, M. C. : "Organization of Seminars on the History of Cartography, 

as Promotion for the Cartoteca de Catalunya", a ERLC, volum 3, núm. 1, 
pàg. 64-66. 

- Montaner, M. C.: "Els treballs cartogràfics de l'exèrcit francès a Catalunya: 
l'entrada dels cent mil fills de Sant Lluís i l'establiment del "Bureau topogra

phique de Barcelone" (1823-1828)", a Treballs de la Societat Catalana de 
Geografia, núm. 33-34, pàg. 243-250. Societat Catalana de Geografia. 
Barcelona, 1993. 

- Montaner, M. C. , Nadal, F. : "El projecte de divisió administrativa de la 
Mancomunitat i els estudis sobre comarcalització de Catalunya: 1907-1919", 
a Geografia i Territori, pàg. 95-115. (Obra homenatge al prof. L. Casassas). 
Universitat de Barcelona. Barcelona, 1993. 

- Monte, E., Pajares, M. H., Arbiol, R., Florís,]., Hernaez, I.: "Kohonen's maps 
for classification of remotely sensed satellite images". Proceedings de la 
International Conference on Signa! Processing'93. Praga, 21 -23 d'abril, 
pàg. 1307-1309. 

- Palà, V.: "Animación de imagenes de satélite", a Mapping, núm. 11, pàg. 34-35. 
Estudio Gratico Madrid SL. Madrid, 1993. 

- Palà, V., Corbera,] ., Pérez, F.: "Geocodificación de imagenes SAR del satélite 
ERS-1", a Revista de Teledetección, núm. 2, pàg. 32-36. Asociación Española de 
Teledetección. Madrid, 1993. 

- Palà, V., Pons, C. : "Incorporation of Relief Polynomial-based Geometric 
Corrections", a Photogrammetric Engineering and Remate Sensing. American Society 

for Photogrammetry and Remate Sensing. Falls Church, Virgínia. En premsa. 

- Viñas, 0 ., Baulies, X. : "1 :250 000 land-use map of Catalonia using multitem
poral Landsat TM data", a International fournal o( Remate Sensing. Remate 
Sensing Society. Londres, Regne Unit. En premsa. 
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Pòster ICA/AC! 

Organització de congressos 
Cal fer especial menció de l'organització de la 17 a Conferència Cartogràfica 
Internacional (ICA/ACI) que se celebrarà a Barcelona del 3 al 9 de setembre de 
1995. Aqu est congrés aplegarà uns 2 000 assistents d'arreu del món relacionats 
amb la cartografia, sense deixar de banda la resta de les ciències de la Terra. A 
nivell internacional, és l'Associació Cartogràfica Internacional l'encarregada de 
l'organització, essent a nivell espanyol la Sociedad Española de Cartografia, 
Fotogrametría y Teledetección i, localment a Barcelona, l'Institut Cartogràfic de 
Catalunya. 

Elaboració de documents tècnics 
De tota la documentació tècnica que s'ha generat a l'ICC durant l'any 1993, cal 
destacar el treball dut a terme en relació a la Llei de Geodèsia. Amb la col·labora
ció del Servei Jurídic del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 
s'ha elaborat el pro jecte de Llei sobre els Senyals Geodèsics per a regular el règim 
jurídic dels senyals geodèsics que integren la xarxa geodèsica utilitària de 
Catalunya a fi de permetre'n la instal -lació i la reconstrucció, la conservació i la 

utilització. 
A més, cal citar l'elaboració d'articles tècnics i les corresponsalies de personal 

de l'ICC amb els quals es donen a conèixer les tècniques i els projectes realitzats 

a l'Institut Cartogràfic de Catalunya . 
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Biblioteca tècnica 
A la biblioteca tècnica de l'ICC, de suport per al desenvolupament dels projectes, 
es compta amb un fons aproximat de 3 950 volums referents a cartografia, foto
grametria, teledetecció, geodèsia, topografia i informàtica. Dins d'aquest fons es 
destaca la col-lecció de proceedings (uns 500) i la de publicacions periòdiques (uns 
350 títols). 

El procés de catalogació del fons bibliogràfic està automatitzat. Les notícies 
bibliogràfiques surten en format ISBD (Descripció Bibliogràfica Internacional 
Normalitzada), la qual cosa permet un possible intercanvi d'informació amb 
altres institucions. 

Actualment, la base de dades bibliogràfiques de la Biblioteca tècnica està 
integrada al programa SICAB (Sistema d'Informació per a Catàlegs Automatitzats 
de Biblioteca) del Departament de Cultura. 

Serveis 
- L'adquisició del fons bibliogràfic és centralitzada a la Biblioteca, la qual cosa 

suposa portar un control únic del material bibliogràfic amb què es compta, 
tant de monografies com de publicacions periòdiques. 

- Consulta on-fine del fons bibliogràfic propi així com també de les altres bases 
de dades connectades al SICAB. 

- Amb periodicitat mensual es confecciona un "Butlletí de Sumaris" que permet 
demanar, en qualsevol moment, fotocòpies dels articles que interessen, abans 
de rebre la revista. 

- Així mateix, es porta a terme un circuit de revistes que comporta la circulació 
periòdica de les publicacions seriades entre les persones o les seccions que ho 
desitgen, per tal de mantenir-se al dia en el camp de la informació especialitzada. 

- Per optimitzar la tasca de la biblioteca, hi ha un acord amb la British Library of 
Document Supply Center per tal de poder obtenir qualsevol reproducció de 
documents o articles apareguts a diverses publicacions que no es reben a 
l'Institut. 

- A partir de 1992 la biblioteca compta amb diversos CD-ROM de legislació, de 
bibliografia, etc. 
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Convenis 

Els convenis s'ordenen tal com figuren en l'arxiu de convenis de l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya, seguint l'ordre del seu número de registre. 

207. 12 de febrer de 1993. Conveni amb el Consell Comarcal de l'Urgell per a 
la realització de la cartografia topogràfica digital a escala 1:5 000 correspo
nent a la comarca de l'Urgell. 

208. 1 d'abril de 1993. Conveni amb la Diputació de Barcelona per tal que 
pugui utilitzar la cartografia digital a escala 1:5 000 3D produïda per l'ICC 
corresponent a la província de Barcelona. 

209. 16 d'abril de 1993. Conveni entre la Universitat de Geodèsia i Cartografia 
de Moscou, el Departament de Geografia Humana de la Universitat de 
Barcelona, l'Institut de Programació de Sistemes i l'Institut Cartogràfic de 
Catalunya per a la realització de seminaris sobre problemes cartogràfics, 
l'organització de publicacions de material amb edicions periòdiques russes 
i catalanes, l'ampliació de les formes de col·laboració (intercanvi d'espe
cialistes, períodes de pràctiques, participació en conferències, etc.) i la rea
lització conjunta de treballs científics. 

210. 28 d'abril de 1993. Conveni amb el Consell Comarcal de l'Anoia per a rea
litzar la cartografia topogràfica comarcal a escala 1:50 000 corresponent a 
la comarca de l'Anoia. 

211. 10 de març de 1993. Conveni amb la Direcció General de Producció i 
Indústries Agroalimentàries per a finalitzar l'Inventari Fructícola de 
Catalunya a la demarcació de Lleida. 

212. 30 d'abril de 1993. Conveni amb el Departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya per tal que la Direcció General de Serveis de 
Telecomunicació i els consells comarcals del Pallars Jussà, el Montsià, el 
Baix Penedès, l'Alt Penedès, el Baix Ebre i el Barcelonès puguin utilitzar 
la planimetria de la cartografia digital a escales 1:5 000 2D i 1:50 000 dels 
territoris corresponents produïda per l'ICC. 

213. 14 de maig de 1993. Conveni amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà 
per a la confecció de la cartografia topogràfica comarcal a escala 1:50 000 
corresponent a la comarca del Pallars Jussà. 

214. 21 d'abril de 1993. Conveni amb la Direcció General de Producció i 
Indústries Agroalimentàries per a realitzar el projecte de Superfícies i Pro
duccions Agrícoles mitjançant tècniques de percepció remota, en cereals 
d'hivern i d'estiu, en l'àmbit territorial de Catalunya. 

215. 17 de juny de 1993. Conveni amb el senyor Paul Alexander Orssich per 
a la realització de l'obra Cartografia baleàr. 

216. 2 de juny de 1993. Conveni amb la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona (MMAMB) per a la realització de la cartografia 
digital a escala 1:2 000 de 9 281 hectàrees dels municipis de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
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217. 28 de juliol de 1993. Conveni amb l'empresa Randonnées Pyrénéennes 
per a definir el marc general de la col·laboració entre l'ICC i Randonnées 
Pyrénéennes en matèria cartogràfica. 

218. 28 de juliol de 1993. Conveni amb l'empresa Randonnées Pyrénéennes 
per a la realització del primer full del Recobriment cartogràfic transfronte
rer dels Pirineus, a escala 1:50 000, concebut com una sèrie de mapes 
temàtics destinats a cobrir la totalitat del vessant sud dels Pirineus. 

219. 14 de setembre de 1993. Conveni amb el Consell Comarcal del Maresme 
per a la realització de la cartografia topogràfica digital a escala 1:5 000 2D 
corresponent a la comarca del Maresme. 

220. 6 de juliol de 1993. Conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per 
a la realització de la cartografia topogràfica comarcal a escala1:50 000 
corresponent a la comarca del Maresme. 

221. 1 de setembre de 1993. Conveni amb l'Institut Politècnic Escoles 
Professionals Salesianes de Barcelona-Sarrià pel qual l'Institut Cartogràfic 
de Catalunya acull dos estudiants de Formació Professional d'Arts 
Gràfiques en condició d'estades de pràctiques tecnològiques. 

222. 13 de setembre de 1993. Conveni amb la Societat d'Onomàstica per a 
publicar conjuntament el llibre La geografia i la història de Mont-ral a tra
vés de la seva onomàstica, d'Eugeni Perea. 

223. 30 de setembre de 1993. Conveni amb el Centre de Lectura de Reus per a 
fomentar la col·laboració en matèria d'informació cartogràfica entre amb
dues institucions. 

224. 13 d'octubre de 1993. Conveni marc amb l'Instituta Geogrcí.fico Militar 
xilè per a la col·laboració en matèries cartogràfiques. 

225. 15 d'octubre de 1993. Conveni amb el Gobierno de Navarra per a la realitza
ció d'un vol fotogramètric en blanc i negre, a escala 1:40 000, de 454 992 ha. 

226. 18 d'octubre de 1993. Conveni amb el Departament de Medi Ambient per 
a la cessió de diverses bases de dades digitals. 

227. 16 de novembre de 1993. Conveni amb el Consell Comarcal del Vallès 
Occidental per a la realització de la cartografia topogràfica comarcal a 
escala 1:50 000 corresponent a la comarca del Vallès Occidental. 

228. 15 de desembre de 1993. Conveni amb l'Ajuntament de Granollers per a 
la realització de la cartografia digital a escala 1:500 del sòl urbà del terme 
municipal de Granollers i de la cartografia digital a escala 1:1 000 de la 
resta del terme municipal de Granollers. 

229. 17 de desembre de 1993. Conveni amb la Federació d'Entitats Excursio
nistes de Catalunya i amb Senders de Catalunya pel qualla Federació lliu
ra a l'ICC la informació relativa al traçat dels senders de gran recorregut de 
la Xarxa de Senders de Catalunya i els refugis de la Xarxa de refugis. 
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230. Desembre de 1993. Conveni marc amb el Ministerio del Ambiente y de los 
Recursos Naturales Renovables de la República de Venezuela per a la realit
zació d'actuacions d'interès comú dins de l'àmbit de les respectives com
petències. 

231. 22 de desembre de 1_993. Conveni amb el Departament de Geografia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona pel qual es doten quatre beques a 
estudiants d'aquesta Universitat per a la realització de treballs cartogràfics 
com a ampliació dels estudis de cartografia. 

232. Desembre de 1993. Conveni amb el Servicio Autónomo de Geografia y 
Cartografia Nacional de Venezuela per a la transferència d'alta tecnologia 
en matèria d'ortofotomapes digitals de l'ICC a Cartografía Nacional i la 
cobertura cartogràfica mitjançant ortofotomapes digitals corresponent a 
la carta 1:250 000 NC-19-8 (1 076 000 ha). 

233. 4 de novembre de 1993. Conveni amb la Comunitat Econòmica Europea 
per a l'estudi Methodology for the execution of plot measurements, dis
tances and surfaces in relation with the requirements of the integration 
system. 

234. 2 de desembre de 1993. Conveni amb elConsell Comarcal del Tarragonès 
per a la realització de la cartografia topogràfica comarcal a escala 1:50 000 
corresponent a la comarca del Tarragonès. 

237. 10 de desembre de 1993. Conveni amb el Departament de Geografia 
Humana de la Universitat de Barcelona pel qual es doten cinc beques a 
estudiants d'aquesta Universitat per a la realització de treballs cartogràfics 
com a ampliació dels estudis de cartografia. 

244. 21 d'octubre de 1993. Conveni amb el Consell Comarcal de l'Alt Urgell 
per a la realització de la cartografia topogràfica comarcal a escala 1:50 000 
corresponent a la comarca de l'Alt Urgell. 
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Publicacions 

Cartografia bàsica 

Cof.fecció 1:400 000 - 7:500 000 

- Mapa hipsomètric de Catalunya 1:500 000. Barcelona 1993. RGC núm. 53, 

any 1993. DL B. 24 234-93 . 76 x 60 cm. 

Cof.fecció 1:250 000 

- Mapa CORINE Land Cover de Catalunya 1:250 000. Barcelona 1993. RGC 

núm. 18, any 1992. DL B. 12 154-93. 115 x 129 cm. 

- Mapa CORINE Land Cover de Catalunya 1:250 000 (Ampliació de la llegenda 

europea). Barcelona 1993. RGC núm. 49, any 1993. DL B. 27 372-93. 

115 x 129 cm. 

Col·lecció 1:50 000 

- Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000. Durant l'any 1993 se n'han publicat 

8 fulls (Bages, Garraf, Garrotxa, Maresme, Osona, Ripollès, Vallès Occidental i 

Vallès Oriental-3a edició-). 

Cof·fecció 1:25 000 

- Euskal A.E. Ortoirudimapa. Ortofotomapa C.A. País Vasco 1:25 000 (87 fulls). 

Barcelona 1993. SO x 85 cm. 

Cof.fecció 1:5 000 

- Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 (4 280 fulls). Barcelona 1986-1993. 

59 x 48 cm. Durant l'any 1993 se n'han elaborat 607 fulls. 

Cof.fecció 1:2 000 

- Mapa topogràfic del territori metropolità de Barcelona 1:2 000. Mancomunitat 

de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (495 fulls). Barcelona 1993. 

59 x 84 cm. Durant l'any 1993 se n'han elaborat 59 fulls. 

Cartografia temàtica 

Col·lecció 1:200 000 

- Tall geològic del Pirineu central1:200 000. Departament de Política Territorial 

i Obres Públiques. Servei Geològic de Catalunya. Barcelona 1993 . 

DL B. 25 837-93. 160 x 120 cm. 

Cof.fecció 1:25 000 

- Mapa de sòls de Catalunya 1:25 000. Bellvís 360-1-2 (65-28). Departament 

d'Agricultura, Ramaderia i Pesca . Direcció General de Producció i Indústries 

Agroalimentàries. Barcelona 1993. DL B. 30 620-93. 69 x 127 cm. 

Publicacions bibliogràfiques diverses 

Cof·fecció 1:200 000 

- Tall geològic del Pirineu central 1:200 000. Departament de Política Territorial 

i Obres Públiques. Servei Geològic de Catalunya. Barcelona 1993. 

DL B. 31 952-93. 25 x 14 cm. 
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Cof·fecció 1:25 000 
- Mapa de sòls de Catalunya 1:25 000. Bellvís 360-1-2 (65-28). Departament 

d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Direcció General de Producció i Indústries 
Agroalimentàries. Barcelona 1993. DL B. 31 951-93. 25 x 14 cm. 

Col·fecció Estudis 

- Inventari Cartogràfic de Catalunya. Barcelona 1993. 21 x 15 cm. Durant l'any 
1993 se n'han publicat 2 volums (Ribera d'Ebre 19, Baix Ebre 20, Mon tsià 21, 
Terra Alta 22; Garrigues 30, Noguera 31, Segarra 32, Segrià 33, Urgell 34). 

Cof.fecció Monografies 

- La cartografia italiana. Cicle de conferències sobre Història de la cartografia. 
3er curs. Barcelona 1993. ISBN 84-393-2514-2. DL B. 17 424-93.24 x 17 cm. 

Publicacions periòdiques 

Cof·fecció Calendaris 

- Calendari 1994. El món al segle xv1. Barcelona 1993. DL B. 30 613-1993. 
54 x 80 cm. 

Cof.Jecció Insti tucional 

- Catàleg de Vols 1993. Barcelona 1993. ISBN 84-393-2985-1. DL B. 15 977-93. 
24x17cm. 

Cof·fecció Revistes 

- Revista Catalana de Geografia. Barcelona 1993. ISSN 0210-6000. 
DL B. 44 779-78. 27 x 20 cm. Durant l'any 1993 se n'han publicat dos núme
ros (núm. 20, abril 1993; núm. 21, setembre 1993). 

Atles 

- CD-Atles de Catalunya . Barcelona 1993. 13 x 14 cm. (Manual: 
DL B. 15 976-93. 28 pàgines.12 x 12 cm). 
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Viatges 

Viatges 

Gener 

LLOC: Madrid 
DATES: 26-28 de gener 
PERSONES: I. Ticó 
(Servei de Programes d'Actuació 
Cartogràfica) 
Recerca de dades de delimitació 
municipal. 

LLOC: Madrid 
DATES: 27-28 de gener 
PERSONES: M. Galera 
(Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Reunió per a la preparació del congrés 
IFLA'93. 

LLOC: Madrid 
DATES: 29 de gener 
PERSONES: D. Muñoz (Gerència) 
Recollida de negatius. 

LLOC: Viena (Àustria) 
DATES: 30 de gener-7 de febrer 
PERSONES: M. Galera 
(Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Realització d'un treball sobre 
Wyngaerde. Preparació de la conferèn
cia Chicago'93. 

Febrer 

LLOC: Madrid 
DATES: 2 de febrer 
PERSONES:]. Miranda (Direcció) 
i]. Massó (Servei de Programes 
d'Actuació Cartogràfica) 
Visita a una exposició cartogràfica 
i reunió de la Sociedad Española de 
Cartografía, Fotogrametría 
y Teledetección. 

LLOC: Madrid 
DATES: 3 de febrer 
PERSONES:]. Ventura (Gerència) 
Recollida de fotografies aèries 
i visita a la Secretaría Técnica 
del Consejo Superior Geografico. 

LLOC: Poblet 
DATES: 4 de febrer 
PERSONES: R. Masip i F. X. Alvaro 
(Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita al Monestir de Poblet per al pro
jecte de fotogrametria terrestre. 

LLOC: Girona 
DATES: 9 de febrer 
PERSONES:] . Miranda (Direcció), 
]. Sendra (Gerència),] . Massó (Servei 
de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
i R. Masip (Servei de Producció 
Cartogràfica) 
Reunió a la Diputació de Girona. 

LLOC: Pamplona 
DATES: 10 de febrer 
PERSONES:]. Miranda (Direcció) 
i J. Sendra (Gerència) 
Visita a l'empresa Trabajos 
Catastrales SA. 

LLOC: Tarbes (França) 
DATES: 10-11 de febrer 
PERSONES:]. Massó 
(Servei de Programes d'Actuació 
Cartogràfica) 
Reunió sobre el Mapa turístic dels 
Pirineus. 

LLOC: la Bisbal d'Empordà 
DATES: 12 de febrer 
PERSONES:]. Miranda (Direcció), 
]. Sendra (Gerència),]. Massó (Servei 
de Programes d'Actuació Cartogràfica), 
R. Masip (Servei de Producció) 
i b. Sanchez (Direcció) 
Presentació del Mapa comarcal del 
Baix Empordà a escala 1:50 000. 

LLOC: Madrid 
DATES: 12 de febrer 
PERSONES: ]. Ventura (Gerència) 
Recollida de negatius. 
Visita a la Secretada Técnica 
del Consejo Superior Geogratico. 

LLOC: !e Bourget (França) 
DATES: 21-23 de febrer 
PERSONES: S. Santeularia (Gerència) 
Manteniment del reactor de l'ICC. 
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LLOC: Girona 
DATES: 22 de febrer 
PERSONES: A. Güell (Servei de 
Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Reunió amb l'Associació Senders 
de Gran Recorregut. 

LLOC: Madrid 
DATES: 23-28 de febrer 
PERSONES: C. García 
(Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Adquisició de material per a la 
Cartoteca de Catalunya. 

LLOC: Tarragona 
DATES: 24 de febrer 
PERSONES:]. Sendra (Gerència) 
Visita a la botiga de l'ICC. 

LLOC: Tolosa de Llenguadoc (França) 
DATES: 24-25 de febrer 
PERSONES: I. Ticó i E. Camps (Servei 
de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Assistència a la lSa Sessió de Treball 
de la Comissió de Cartografia 
de la Comunitat de Treball 
dels Pirineus. 

LLOC: Tenerife 
DATES: 26 de febrer-? de març 
PERSONES: M. Galera 
(Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Adquisició de material 
per a la Cartoteca de Catalunya. 

LLOC: Estocolm (Suècia) 
DATES: 27 de febrer-I de març 
PERSONES: I. Colomina 
(Servei de Geodèsia) 
Reunió amb motiu del Projecte Esprit. 

Març 

LLOC: Madrid 
DATES: 2-3 de març 
PERSONES: I. Colomina, A. Térmens 
i]. Talaya (Servei de Geodèsia) 
Visita a l'Instituto Geogratico 
Nacional. 

LLOC: Madrid 
DATES: 3 de març 
PERSONES: R. Masip 
(Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita a l'Instituto Geografico 
Nacional. 

LLOC: Luxemburg 
DATES: 8-9 de març 
PERSONES: R. Arbiol 
(Servei de Teledetecció i Procés 
d'Imatge) 
Lliurament de l'informe final 
del Projecte d'Estadístiques Agràries. 

LLOC: Sant Cugat del Vallès 
DATES: 9 de març 
PERSONES: F. Conforto 
(Servei de Sistemes i Centre de Càlcul) 
Presentació de Hewlett-Packard. 

LLOC: Lleida 
DATES: 10 de març 
PERSONES:]. Miranda (Direcció) 
i R. Masip (Servei de Producció 
Cartogràfica) 
Reunió al Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria, Gerència 
Territorial de Lleida. 

LLOC: Madrid 
DATES: 10 de març 
PERSONES: A. Térmens 
(Servei de Geodèsia) 
Reunió sobre mareògrafs 
a l'Ente Público de Puertos. 

LLOC: el Pont de Suert 
DATES: 10-11 de març 
PERSONES: M. D. Cabré 
(Servei de Producció Cartogràfica) 
Control dels treballs topogràfics. 

LLOC: Madrid 
DATES: 11 de març 
PERSONES: X. Baulies 
(Servei de Teledetecció i Procés 
d'Imatge) 
Assistència a una reunió 
del Ministerio de Agricultura. 
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LLOC: Tarbes (França) 
DATES: 16-17 de març 
PERSONES:]. Sendra (Gerència) 
Reunió a l'empresa Randonnées 
Pyrénéennes. 

LLOC: Madrid 
DATES: 23 de març 
PERSONES:]. Miranda (Direcció) 
i]. Sendra (Gerència) 
Reunió sobre el projecte d'Argentina. 

LLOC: Madrid 
DATES: 24 de març 
PERSONES: A. Muñoz 
(Servei de Programes d'Actuació 
Cartogràfica) 
Visita a Nenúfar. 

LLOC: Lió (França) 
DATES: 29-31 de març 
PERSONES: R. Arbiol 
(Servei de Teledetecció i Procés 
d'Imatge) 
Representació de Catalunya 
a la reunió dels Quatre Motors 
d'Europa. 

LLOC: Madrid 
DATES: 30 de març 
PERSONES:]. Ventura (Gerència) 
Visita als Laboratoris Lafot. 

LLOC: l'Ampolla-el Perelló 
DATES: 30-31 de març 
PERSONES: X. Pont i M. Torres (Servei 
de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Realització de treballs de camp 
de delimitació a l'Ampolla i el Perelló. 

Abril 

LLOC: París (França) 
DATES: 5-10 d'abril 
PERSONES:]. Miranda (Direcció) 
Visita al secretari general de l'ICA/ ACI 
i a l'empresa Matra. 

LLOC: Vitoria 
DATES: 13-14 d'abril 
PERSONES:]. Massó i I. Ticó (Servei de 
Programes d'Actuació Cartogràfica) 

Reunió de la Subcomissió 1:25 000 de 
la Comunitat de Treball dels Pirineus. 

LLOC: Olot 
DATES: 14 d'abril 
PERSONES:]. Ventura (Gerència) 
Reunió amb el director del Parc 
Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa. 

LLOC: Pamplona 
DATES: 15 d'abril 
PERSONES:]. Massó i I. Ticó (Servei de 
Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Reunió amb el Gobiemo de Navarra . 

LLOC: Girona 
DATES: 16 d'abril 
PERSONES:]. Miranda (Direcció) 
i]. Sendra (Gerència) 
Assistència a l'acte d'inauguració 
d'un Punt d'Informació Turística. 

LLOC: Buenos Aires (Argentina) 
i Santiago de Xile (Xile) 
DATES: 29 d'abril-I de maig 
PERSONES:]. Sendra (Gerència) 
Recerca de contactes 
per a nous projectes. 

LLOC: Girona 
DATES: 21 d'abril 
PERSONES:]. Miranda (Direcció), 
]. Massó (Servei d~ Programes 
d'Actuació Cartogràfica) i R. Masip 
(Servei de Producció Cartogràfica) 
Reunió a la Diputació de Girona. 

LLOC: Madrid 
DATES: 26 d'abril 
PERSONES:]. I. Augé 
(Servei de Teledetecció i Procés 
d'Imatge) 
Reunió a Tracsatec. 

LLOC: Lleida 
DATES: 28 d'abril 
PERSONES: R. Arbiol i]. I. Augé (Servei 
de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Visita al Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria, Gerència 
Territorial de Lleida. 
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LLOC: Palma de Mallorca 
DATES: 28 d 'abril 
PERSONES: F. X. Giménez (Servei de 
Producció Cartogràfica) 
Visita al Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria, Gerència 
Territorial de Palma de Mallorca. 

Maig 

LLOC: Tarragona 
DATES: 14 de maig 
PERSONES:]. Miranda (Direcció) 
i]. Sendra (Gerència) 
Visita a la botiga de l'ICC. 

LLOC: Madrid 
DATES: 15 de maig 
PERSONES: C. García 
(Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Adquisició de material per a la 
Cartoteca de Catalunya. 

LLOC: Girona 
DATES: 26 de maig 
PERSONES:]. Miranda (Direcció), 
]. Sendra (Gerència) i]. Massó (Servei 
de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Reunió a la Diputació de Girona. 

LLOC: Gironès, Baix Penedès i Segrià 
DATES: 26 de maig 
PERSONES: ] . I. Augé i A. M. Tardà 
(Servei de Teledetecció i Procés 
d'Imatge) 
Realització de treballs de camp. 

LLOC: Poblet 
DATES: 28 de maig 
PERSONES: F. X. Alvaro i M. À. Ortiz 
(Servei de Producció Cartogràfica) 
Realització d'un reportatge fotogràfic 
del Monestir de Poblet. 

j uny 

LLOC: Nova York (EUA) 
DATES: 3-6 de juny 
PERSONES: R. Roset 
(Servei de Sistemes i Centre de Càlcul) 
Adquisició de programari. · 

LLOC: Madrid 
DATES: 4 de juny 
PERSONES: E. Martínez (Gerència) 
Recollida de fotografies aèries. 

LLOC: Buenos Aires (Argentina) 
DATES: 7-14 de juny 
PERSONES: V. Palà (Servei de 
Teledetecció i Procés d'Imatge) 
i A. Térmens (Servei de Geodèsia) 
Realització de tasques relacionades 
amb el projecte d'Argentina. 

LLOC: Lleida 
DATES: 9 de juny 
PERSONES:]. I. Augé i A.M. Tardà 
(Servei de Teledetecció i Procés 
d'Imatge) 
Realització de treballs de camp. 

LLOC: Sant Cugat del Vallès 
DATES: 10 de juny 
PERSONES: ] . Sendra (Gerència) 
Reunió a l'ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès. 

LLOC: Londres (Anglaterra) 
DATES: 10-16 de juny 
PERSONES: M. Galera 
(Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Entrevista amb el Sr. Paul Orssich. 

LLOC: Tarragona 
DATES: 11 de juny 
PERSONES:]. Miranda (Direcció) 
i]. Sendra (Gerència) 
Reunió a la Diputació de Tarragona. 

LLOC: Madrid 
DATES: 15 de juny 
PERSONES:]. Sendra (Gerència) 
Reunió a la Dirección General 
de Política Comercial. 

LLOC: Charleston (EUA), Buenos Aires 
(Argentina) i Caracas (Veneçuela) 
DATES: 21 de juny-8 de juliol 
PERSONES:] . Miranda (Direcció) 
i]. Sendra (Gerència) 
Visita a Smartech (Charlestone). 
Projecte d'Argentina (Buenos Aires). 
Projecte de Veneçuela (Caracas). 
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LLOC: Chicago, Washington, Reston 
i Nova York (EUA) 
DATES: 25 de juny-2 de juliol 
PERSONES: M. Galera 
i M. C. Montaner 
(Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Visita a les cartoteques de la Library 
of Congress del Geological Survey de 
Washington i de la New York Public 
Library. Visita al USGS de Reston. 

LLOC: Girona 
DATES: 22 de juny 
PERSONES: J. I. Augé i A. M. Tardà 
(Servei de Teledetecció i Procés 
d'Imatge) 
Realitzacio de treballs de camp. 

LLOC: Lleida, Amposta, Tarragona 
i Garraf 
DATES: 29 de juny 
PERSONES: M. Joaniquet 
(Servei de Teledetecció i Procés 
d 'Imatge) 
Realització de treballs de camp. 

j uliol 

LLOC: Andorra 
DATES: 2 de juliol 
PERSONES: J. Massó (Servei de 
Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Reunió de la Subcomissió 1:25 000 de 
la Comunitat de Treball dels Pirineus. 

LLOC: Madrid 
DATES: 12 de juliol 
PERSONES: J. Massó (Servei de 
Programes d'Actuació Cartogràfica) 

Assistència a la reunió de la Sociedad 
Española de Cartografía, 
Fotogrametría y Teledetección. 

LLOC: Madrid 
DATES: 13 de juliol 
PERSONES: J. Talaya (Servei de 
Geodèsia) 
Reunió projecte AT GPS AZI~UT. 

LLOC: Madrid 
DATES: 14 de juliol 
PERSONES: S. Santeularia (Gerència) 
Revisió de l'avió. 

LLOC: Lleida 
DATES: 16 de juliol 
PERSONES: J. Sendra (Gerència) 
Visita a la botiga de l'ICC. 

LLOC: Sant Martí Sesgueioles 
DATES: 16,19 i 20 de juliol 
PERSONES: X. Pont i M. Torres (Servei 
de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Realització de treballs de camp 
de delimitació. 

LLOC: Madrid 
DATES: 16 de juliol 
PERSONES: M. C. Montaner 
(Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Visita a l'empresa Geocarto SA 
per a l'adquisició d'un fons de fotogra
fies aèries de Catalunya dels anys cin
quanta als setanta. 

LLOC: Califòrnia (EUA) 
DATES: 20-27 de juliol 
PERSONES: J. L. Colomer 
(Subdirecció General Tècnica) 
Visita a l'empresa ETAK (Califòrnia) . 

LLOC: Girona 
DATES: 27 de juliol 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), 
J. Sendra (Gerència), J. Massó (Servei 
de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
i D. Sanchez (Direcció) 
Presentació del Mapa comarcal 
del Gironès a escala 1:50 000. 

LLOC: Prades (França) 
DATES: 28 de juliol 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), 
J. Sendra (Gerència) i J. Massó (Servei 
de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Signatura del conveni amb 
Randonnées Pyrénéennes. 
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LLOC: Banyoles 
DATES: 29 de juliol 
PERSONES:]. Miranda (Direcció), 
]. Sendra (Gerència),]. Massó (Servei 
de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
i D. Sanchez (Direcció) 
Presentació del Mapa comarcal 
del Pla de l'Estany a escala 1:50 000. 

Agost 

LLOC: Toledo 
DATES: 2-3 d'agost 
PERSONES: A. Muñoz (Servei de 
Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Impressió del mapa 1:250 000 
en relleu. 

Setembre 

LLOC: Madrid 
DATES: 7 de setembre 
PERSONES:]. Miranda (Direcció) 
Reunió de la Sociedad Española 
de Cartografía, Fotogrametría 
y Teledetección. 

LLOC: Tarragona 
DATES: 8 de setembre 
PERSONES:]. Massó (Servei de 
Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Presentació de la botiga de l'ICC 
al conseller de PT i OP. 

LLOC: Madrid 
DATES: 14 de setembre 
PERSONES:]. Sendra (Gerència) 
Entrevista a la Dirección General de 
Política Comercial. 

LLOC: Mataró 
DATES: 14 de setembre 
PERSONES:]. Miranda (Direcció), 
]. Sendra (Gerència),]. Massó (Servei 
de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
i D. Sanchez (Direcció) 
Presentació del Mapa comarcal 
del Maresme a escala 1:50 000. 

LLOC: Girona 
DATES: 15 de setembre 
PERSONES:]. Sendra (Gerència) 
Visita a la botiga de l'ICC. 

LLOC: Lleida 
DATES: 22 de setembre 
PERSONES: ]. Massó (Servei de 
Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Presentació de la botiga de l'ICC 
al conseller de PT i OP. 

LLOC: Lleida 
DATES: 22 de setembre 
PERSONES: I. Fabrellas i]. Ponsa 
(Subdirecció General Tècnica) 
Realització de treballs de camp. 

LLOC: Vielha 
DATES: 27 de setembre 
PERSONES:]. Ventura (Gerència) 
Reunió amb la coordinadora 
del Parc Nacional d' Aigüestortes 
i l'Estany de Sant Maurici. 

LLOC: Lleida 
DATES: 28 de setembre 
PERSONES: A. Lleopart i]. Ponsa 
(Subdirecció General Tècnica) 
Realització de treballs de camp. 

Octubre 

LLOC: Madrid 
DATES: 5 d'octubre 
PERSONES:]. Massó (Servei de 
Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Reunió sobre el projecte 
del Mapa de carreteras de España. 

LLOC: Mollerussa 
DATES: 5 d'octubre 
PERSONES: F. X. Giménez (Gerència) 
Visita a la seu del Consell Comarcal 
del Pla d'Urgell. 

LLOC: Girona 
DATES: 6 d'octubre 
PERSONES:]. Massó (Servei de 
Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Reunió a la Diputació de Girona. 
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LLOC: Girona 
DATES: 7 d'octubre 
PERSONES:]. Sendra (Gerència) 
Visita a la botiga de l'ICC. 

LLOC: el Prat de Llobregat 
DATES: 13 d'octubre 
PERSONES: F. Conforto 
(Servei de Sistemes i Cen_tre de Càlcul) 
Visita a l'hangar de l'ICC. 

LLOC: Madrid 
DATES: 13 d'octubre 
PERSONES: I. Colamina 
(Servei de Geodèsia) 
Reunió amb membres 
de l'Instituta Geografico Nacional. 

LLOC: Madrid 
DATES: 15 d'octubre 
PERSONES:]. Miranda (Direcció) 
Reunió amb el director de l'Instituta 
Geografico Nacional. 

LLOC: Madrid 
DATES: 19 d'octubre 
PERSONES:]. I. Augé 
(Servei de Teledetecció i Procés 
d'Imatge) 
Reunió PAC 94. 

LLOC: Madrid 
DATES: 20 d'octubre 
PERSONES: M. I. Guillèn (Gerència) 
Revisió de l'avió. 

LLOC: Pamplona 
DATES: 22-27 d'octubre 
PERSONES:]. Martí i S. Santeularia 
(Gerència) 
Vol de Navarra 1:40 000. 

LLOC: Madrid 
DATES: 25 d'octubre 
PERSONES:]. Massó (Servei de 
Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Assistència a una reunió 
de la Sociedad Española 
de Cartografía, Fotogrametría 
y Teledetección. 

Novembre 

LLOC: Madrid 
DATES: 3 de novembre 
PERSONES:]. Miranda (Direcció) 
Reunió al Ministerio de Defensa. 

LLOC: Olot 
DATES: 3 de novembre 
PERSONES:]. Ventura (Gerència) 
Reunió amb la direcció 
del Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa. 

LLOC: Bilbao 
DATES: 10-11 de novembre 
PERSONES:]. Massó (Servei de 
Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Assistència a l'exposició de cartografia 
del País Basc i reunió 
amb els representants de Navarra. 

LLOC: Girona 
DATES: 15 de novembre 
PERSONES:]. Miranda (Direcció), 
] . Massó (Servei de Programes 
d'Actuació Cartogràfica) i D. Sanchez 
(Direcció) 
Reunió a la Diputació de Girona. 

LLOC: Manresa 
DATES: 18 de novembre 
PERSONES:]. Miranda (Direcció), 
]. Sendra (Gerència), ]. Massó (Servei 
de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
i D. Sanchez (Direcció) 
Presentació del Mapa comarcal 
del Bages a escala 1:50 000 

LLOC: Olost-Oristà 
DATES: 18-19 i 23-26 de novembre, 
30 de novembre-2 de desembre 
PERSONES: X. Pont iM. Torres (Servei 
de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Realització de treballs de camp 
de delimitació. 

LLOC: Madrid 
DATES: 23 de novembre 
PERSONES: A. Lleopart 
(Subdirecció General Tècnica) 
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Assistència a la reunió del Comité 
Técnico de Normalización AEN/CTN 
148 ulnformación Geografica Digital" 
d'AENOR (Asociación Española 
de Normalización y Certificación). 

LLOC: Madrid 
DATES: 24 de novembre 
PERSONES:]. Miranda (Direcció) 
Assistència a l'assemblea extraordinà
ria de la Sociedad Española 
de Cartografia, Fotogrametría 
y Teledetección. 

LLOC: Saragossa 
DATES: 25 de novembre 
PERSONES: I. Ticó (Servei de 
Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Reunió de la Comissió de Cartografia 
de la Comunitat de Treball 
dels Pirineus. 

LLOC: Lleida 
DATES: 29 de novembre 
PERSONES:]. Miranda (Direcció) i 
]. Sendra (Gerència) 
Reunió amb el regidor d'Urbanisme. 

Desembre 

LLOC: Tarragona 
DATES: 16 de desembre 
PERSONES:]. Sendra i B. Chueca 
(Gerència) 
Visita a la botiga de l'ICC i reunió 
al Consell Comarcal del Baix Penedès. 

LLOC: Girona 
DATES: 20 de desembre 
PERSONES:]. Miranda (Direcció) i 
]. Sendra (Gerència) 
Presentació d'un llibre. 

LLOC: Madrid 
DATES: 21 de desembre 
PERSONES: M. C. Montaner 
(Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Visita a l'empresa CETFA per a l'adqui
sició d'un fons de fotografies aèries de 
Catalunya dels anys cinquanta 
als anys setanta i visita al Museo Naval 
i a la Biblioteca Nacional, per a docu
mentar-se per a una exposició sobre 
cartes nàutiques. 
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1. Línia estratègica: 
Producció 
cartogràfica 

Compliment del Pla Plurianyal 

El Pla Plurianyal de l'Institut Cartogràfic de Catalunya del quadrienni 1993-1996 
va ser presentat al Consell Rector en la sessió del 9 de juny de 1993. Aquest és el 
segon pla quadriennal que regeix les activitats de l'ICC i es troba inserit en el Pla 
Estratègic 1989-2000. Si el primer Pla Plurianyal (1989-1992) tenia com a objec
tius prioritaris cobrir una etapa d'urgència, en aquest segon Pla Plurianyal es pre
tén, en primer lloc, garantir les cobertures cartogràfiques amb ortofotomapa i 
mapa topogràfic 1:5 000 i 1:10 000 de tot el territori, ortofotomapa 1:25 000 en 
blanc i negre i en color, i cobertura del mapa topogràfic comarcal de Catalunya 
1:50 000; en segon lloc té l'objectiu d'apropar al ciutadà tots els suports digitals 
de cadascuna de les sèries i, finalment, aconseguir que la tecnologia desenvolu
pada per l'ICC s'expandeixi directament o indirectament, amb l'ús de productes 
generats per a d 'altres administracions. 

En aquest Pla Plurianyal, les activitats de l'ICC es porten a terme seguint un 
doble criteri: 
- Complir les directrius i les prioritats institucionals contingudes en l'article tercer 

de la Llei 11/1982 de creació de l'ICC, on es determina un ordre de prioritats. 
• Servei als departaments de la Generalitat de Catalunya, especialment al 

Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
• Coordinació amb l'administració local, els ajuntaments, les diputacions i 

els consells comarcals mitjançant convenis de col-laboració específica. 
• Coordinació amb els organismes d'anàloga finalitat a nivell estatal. 
• Servei a d'altres entitats públiques o particulars, tenint preferència les priori

tats anteriors. 
• Cartoteca de Catalunya i difusió de cartografia. 

- La demanda institucional i pública prioritzada per: 
• Sèries cartogràfiques a escales determinades. 
• Cobertures territorials específiques. 
• Vols fotogramètrics a escales diverses. 
• Recolzament geodèsic. 
• Altres productes. 

1.1 Objectiu: Cartografia bàsica 
Amb la finalització l'any 1992 de sèries com l'Ortofotomapa de Catalunya 
1:5 000 i 1:25 000, els esforços de l'ICC durant l'any 1993 s'han adreçat, dins de 
l'apartat de cartografia bàsica, a la continuació de sèries encara en procés i, espe
cialment, a l'estudi i la preparació de noves edicions actualitzades. 

S'ha dut a terme el disseny cartogràfic i el desenvolupament dels processos 
d'homogeneïtzació dels fulls del Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000; a més, 
s'ha estudiat i establert la normativa cartogràfica que s'aplicarà en una segona 
edició d'aquesta sèrie. Pel que fa al Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000, s'ha 
treballat en la normativa i en el disseny cartogràfics, en la realització de proves i 
en el plec d'especificacions de la maqueta. 

Per al Mapa topogràfic de Catalunya 1:50 000 en format comarcal, cal desta
car que al final de l'any 1993 s'havien publicat els fulls corresponents a 15 
comarques. L'any 1995, dins d'aquest Pla Plurianyal, es té previst finalitzar els 
fulls de les 41 comarques; a més, d'alguns fulls s'han començat a fer actualitza
cions i reedicions. 

De la sèrie topogràfica 1:100 000 i el Mapa topogràfic 1:250 000 s'ha de fer 
esment del treball realitzat en els processos de definició de normativa i de dis
seny cartogràfic. En el segon cas, s'ha preparat també la informació digital dispo
nible i s'ha treballat en l'àmbit de la toponímia (selecció dels topònims, estudi i 
proposta de tipografia). 
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Quant a la cartografia ortofotogràfica, es troba en fase de treball la normati
va i el disseny cartogràfics per a la preparació de la segona edició de 
l'Ortofotomapa de Catalunya a escala 1:5 000 (format 8x8) . S'han fet les prime
res proves per a l'edició en color de l'Ortofotomapa de Catalunya a escala 
1:25 000, a més de desenvolupar tasques d'optimització de les eines existents i 
de treballar en el disseny de la maqueta i en el control de qualitat d'imatges. 

En la taula següent es resumeix la producció pel que fa a les sèries cartoto
pogràfiques: 

CARTOGRAFIA PLA PLURIANYAL (HA) (1993-1996) REALITZAT 1993 (HA) 

Vial a esca la 1:1 000 24 000 5 412,0 

Per a urbanisme a esca la 1:1 000 16 000 3 709,5 

Per a urbanisme a esca la 1:2 000 8 000 645,0 

Urbana a esca la 1:500 6 800 1 177,0 

Urbana a esca la 1:1 000 25 000 4 066,0 

Urba na a esca la 1:2 000 10000 1 524,0 

Metropoli tana a esca la 1:2 000 16 500 1 708,0 

Cartogra fia per a pro jectes específ ics 4 500 

Fotogrametria arquitectònica 20 monuments 4 monuments 

S'han restituït 664 917 ha de cartografia territorial a escala 1:5 000 i 75 000 ha 
del Mapa topogràfic 1:25 000. 

1.2 Objectiu: Bases cartogràfiques numèriques 
Les diferents bases amb informació geocartogràfica de l'ICC han continuat el 
procés d'estructuració i s'han completat amb dades noves i/o actualitzades. 

Pel que fa a la base cartogràfica numèrica 1:50 000, s'han prosseguit les tas
ques de generació d'informació de base per a l'actualització; també s'ha desenvo
lupat el programari de control de qualitat. 

La base d'elevacions de Catalunya, finalitzada l'any 1992, s'ha completat 
amb informació de les àrees adjacents d'Aragó i de França. 

La base de toponímia veurà ampliada i millorada la seva informació amb 
l'inici d'una segona fase de recull de camp que té com a objectiu la densificació 
d'àrees amb toponímia irregular o poc densa. L'any 1993 s'ha treballat en 335 
fulls de l'Ortofotomapa 1:5 000. 

La base de límits administratius ha estat objecte del manteniment necessari. 
Finalitzada la recuperació d'actes de delimitació municipal, s'ha acabat també la 
memòria del projecte de recopilació dels expedients de delimitació de l'IGN. 

1.3 Objectiu: Xarxes geodèsiques 
En aquest camp, i pel que fa a les xarxes geodèsiques, cal destacar que s'han 
mesurat 817 bases GPS i s'han construït 208 vèrtexs de la xarxa utilitària de 
Catalunya. 

L'any 1993 s'ha dut a terme la redacció de l'avantprojecte de llei de senyals 
geodèsics, que té com a objectiu regular el règim jurídic dels senyals que integren 
la xarxa utilitària de Catalunya pel que fa a la seva instal-lació, conservació i uti
lització. 

Quant als treballs relatius al geoide de Catalunya, s'ha completat l'avaluació 
de la campanya Deflex'91, en què s'ha obtingut una precisió de 0,7" per al geoi
de UB91. 
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1.4 Objectiu: Sèries i mapes temàtics 
L'any 1993, i com a continuació de la col·laboració entre el DPTOP, el 
Departament de Comerç, Consum i Turisme, i el Departament de Cultura, s'ha 
continuat amb la publicació dels fulls dels Punts d'Informació Turística; s'han 
publicat 12 fulls a escala 1:30 000 i 5 fulls a escala 1:50 000. De la resta de 
mapes temàtics previstos en el Pla, s'han publicat dos fulls també en el marc 
de col·laboracions amb altres organismes: Tall geològic del Pirineu central 
1 :ZOO 000 (Servei Geològic de Catalunya) i Mapa de sòls de Catalunya 
1:25 000. Bellvís 360-1-2 (65-28) (Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
Pesca). 

En l'àmbit de les sèries d'usos i cobertes del sòl, s'ha treballat en la tercera 
edició del Mapa d'usos del sòl de Catalunya 1:250 000. 

Els temes relatius a les bases d'usos i cobertes del sòl queden reflectits als tre
balls de l'any 1993 amb els projectes d'estadístiques agràries, PAC i detecció i 
quantificació d'incendis forestals. En aquests projectes, la utilització de la infor
mació procedent d'imatges de satèl·lit ha contribuït als estudis i a les anàlisis 
duts a terme per altres departaments i organismes. 

Respecte dels projectes d'atles, aquests no han donat lloc a cap publicació 
durant l'any 1993 tot i que s'ha estat treballant en la preparació de dos atles 
comarcals (Val d'Aran i Baix Llobregat), un atles de Catalunya (Catalunya en 
cent mapes) i l'Atles de l'Euroregió. En l'apartat d'atles temàtics, s'han dut a 
terme tasques relacionades amb dos projectes: l'Atles climàtic de Catalunya i 
l'Atles d'urbanisme de la Costa Brava. 

1.5 Objectiu: Vols fotogramètrics 
En l'apartat de vols de gran altura s'ha realitzat el vol de Catalunya 1:60 000 i 
s'han volat 1 140 000 ha del vol de Catalunya 1:40 000 amb doble càmera, pre
vist de realitzar durant els anys 1993 i 1994. 

Pel que fa als vols a altura mitjana, s'han volat 972 912 ha de la segona sèrie 
del vol de Catalunya 1:22 000 que es durà a terme durant els anys 1992-1996. 

Quant a les cobertures territorials específiques, els 15-20 vols de planejament 
previstos per a cada any, l'any 1993 s'han vist superats en realitzar-se 37 pro jec
tes. Igualment, les previsions de fer 15-20 vols per a cartografia de vialitat s'han 
assolit, amb la realització de 19 projectes. 

De vols per a nuclis urbans, en el Pla Plurianyal es preveu Ja finalització dels 
vols dels nuclis de Girona en color, projecte que s'ha completat l'any 1993. A 
més, s'ha dut a terme el vol de 121 nuclis a escales 1:8 000 i 1:15 000 de nuclis 
de més de 2 000 hab. 

També s'ha finalitzat el vol1:5 000 en color de Ja Mancomunitat de munici
pis de l'Àrea metropolitana de Barcelona. 

Cal fer especial esment de la línia de treball relativa a vols amb captadors 
no fotogràfics. L'any 1993 s'han adquirit i instal·lat equips d'observació de fase 
GPS en vol i s'han realitzat vols fotogramètrics que inclouen la recollida de 
dades GPS. 

2.1 Objectiu: Fotogrametria i geodèsia 
Pel que fa al posicionament de plataformes de sensors i navegació (PocNav), el 
fet més destacable és que el juliol de 1993 va començar a funcionar el recolza
ment aeri GPS de vols fotogramètrics. 

En l'àmbit dels sistemes de càlcul geodèsic i fotogramètric de xarxes, s'ha 
començat a treballar amb el sistema GeoTeX en l'entorn de producció. Ja es 
generen aproximacions inicials i s'han millorat algunes funcionalitats. 
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S'ha operat una estació fiducial permanent GPS amb caràcter pseudo-opera
cional. S'han efectuat els treballs d'instal-lació d'una estació a l'Observatori de 
l'Ebre; es preveu que serà operativa el febrer de 1994. 

Pel que fa al posicionament d'alta precisió, s'ha de destacar la monumenta
ció dels senyals de seguretat de la xarxa PotSis. 

En el camp de la triangulació d'imatges espacial d'imatges SPOT, cal destacar 
el desenvolupament de programari per a agilitar el procés. 

En relació amb els sistemes fotogramètrics digitals, cal esmentar que s'ha 
estès el sistema Orto per a la realització d'ortofotos a partir de models del relleu 
basant-se en triangles; s'ha realitzat, també, la nova generació de formats d'ar
xius raster de l'ICC. 

2.2 Objectiu: Cartografia automàtica 
Cal fer esment dels desenvolupaments adreçats al manteniment i a la millora de 
programari, tant pel que fa al suport a la captura i estructuració de dades com a 
la simbolització cartogràfica. 

Quant a la generalització cartogràfica, s'ha començat l'anàlisi de programari 
comercial i s'han fet les primeres proves. 

També s'ha donat el suport de desenvolupament per a l'automatització dels 
processos d'edició de cartografia i per a l'ús dels sistemes de dibuix disponibles. 
D'altra banda, pel que fa a l'autoedició i la cartografia de sobretaula, s'ha dut a 
terme el desenvolupament de més interfícies per al traspàs d'informació raster a 
l'entorn Macintosh. 

2.3 Objectiu: Sistemes d 'informació 
Les actuacions portades a terme en aquest objectiu es desenvolupen en tres grans 
àmbits: tecnologies de la informació, models de dades per a bases cartogràfiques 
i aplicacions dels sistemes d'informació geogràfica. 

Pel que fa a les tecnologies de la informació, s'han actualitzat i millorat els 
recursos de càlcul i espai a disc, i s'han instal-lat estacions i programari diversos a 
les diferents xarxes d'ordinadors. Així mateix, s'han instal-lat estacions i progra
mari a sistemes personals i s'han dut a terme treballs adreçats a l'emmagatzemat
ge i la realització de còpies de seguretat en CD-ROM, cintes, etc. Cal destacar 
també, quant als sistemes de programació orientats a objectes, que s'ha conti
nuat l'avaluació de les eines disponibles al mercat i s'ha definit un projecte pilot 
per a començar a aplicar-los; i, en el camp de la intel-ligència artificial, s'han 
estudiat les possibilitats de les xarxes neuronals per a millorar els processos de 
classificació d'imatges multiespectrals. 

Pel que fa als models de dades per a bases cartogràfiques, es destaquen: la 
finalització del disseny de la versió 2 de la Base Cartogràfica 1:50 000 segons un 
model orientat a capes i la seva estructuració en l'entorn Arc/lnfo; el desenvolu
pament dels processos d'automatització de les actuacions manuals interactives 
de simbolització i generalització cartogràfiques, i el manteniment i la millora de 
l'aplicació de gestió de les bases de dades de models d'elevacions del terreny. 

Finalment, cal fer esment de les aplicacions dels sistemes d'informació 
geogràfica. D'aquest any es destaquen les referents a teledetecció i SIG, amb el 
projecte de Política Agrària Comunitària (PAC), a més del desenvolupament 
habitual dels SIG com a eina d'ajuda a la gestió de projectes. 

2.4 Objectiu: Publicacio ns g eocartogràfiques 
El nombre de publicacions que s'editen cada any ve determinat especialment per 
dos factors: els documents cartogràfics que sovint es complementen amb llibres i 



157 

3. Línia estratègica: 
Infraestructura 

COMPLIMENT DEL PLA PLURIANYAL 

les col·laboracions que s'estableixen amb altres organismes. Durant l'any 1993, 
s'ha treballat en una quantitat notable de publicacions, de les quals s'han editat 
cinc llibres (dos d'ells acompanyant cartografia temàtica), una monografia tècni
ca i set publicacions periòdiques. 

2.5 Objectiu: Teledetecció i procés d'imatge 
Per a l'any 1993 s'havia previst la realització d 'un vol de proves del sensor mul
tiespectral de barreta (CCD) embarcat en l'avió Cessna per tal d'avançar en la 
resolució dels problemes de geometria, utilitzant dades GPS i dels angles d'acti
tud mesurats amb un giroscopi per tal d'ajustar un model de deformació. 
Diverses qüestions sorgides en fases prèvies de treball han fet que aquesta activi
tat s'hagi ajornat fins a l'any 1994. 

Respecte de les aplicacions per a l'extracció d'informació temàtica, l'any 
1993 s'ha iniciat l'avaluació dels sensors multiespectrals aerotransportats per tal 
d'adquirir el sistema que permeti realitzar els estudis previstos. 

S'ha treballat també en la reconstrucció radiomètrica d'imatges, tant per a 
fotografies aèries com per a imatges captades per sensors electroòptics. Pel que fa 
a les fotografies aèries, els temes oberts de reconstrucció són la caracterització de 
la radiometria de la imatge i el procés de digitalització de negatius, la calibració 
del color, l'eliminació de l'efecte d'enfosquiment en els extrems del fotograma, 
la millora local d'imatges, els mosaics automàtics i la calibració de les sortides 
tramades sobre film. Quant a les imatges captades per satèl·lit, també s'ha treba
llat per obtenir les millors matrius d'enfoc i s'ha procedit a l'optimització de les 
eines de mosaic, tasca clau en el procés de producció de cartografia d 'imatge. 

S'ha continuat treballant en la fusió de senso.rs; en concret, en la fusió d'i
matges SPOT pancromàtiques i TM. S'ha arribat a determinar la millor metodo
logia per a aquesta transformació. S'ha resolt el problema de la correcció geomè
trica d'imatges del Radar d'Obertura Sin tètica (SAR), definint un model de 
deformació geomètrica i utilitzant el Model d'Elevacions del Terreny. 

Un altre tema en què s'ha avançat ha estat la utilització de les tècniques dels 
sistemes experts, establint una base de coneixements de criteris de classificació i 
interpretació. Això ha estat utilitzat en l'entrenament d'una xarxa neuronal que 
combina informació multiespectral i informació extreta del SIG, per tal de classi
ficar els usos del sòl de la imatge. 

Finalment, cal fer esment que l'ICC ha adquirit la primera estació foto
gramètrica digital, la qual permet la interpretació visual (sense suport de l'ordi
nador) d'imatges de sensors electroòptics. Aquesta estació integra el sistema de 
procés d'imatge basat en arquitectura paral·lela i un sistema de visualització este
reoscòpica que permet la millora de la interpretació visual. 

3.1 Objectiu: Distribució de productes 
De l'apartat de distribució de productes, cal fer esment especial de l'obertura de la boti
ga de Tarragona, amb la qual l'ICC ja disposa de quatre centres de venda al públic. 

D'altra banda, en relació amb les accions comercials especificades al Pla 
Plurianyal, s'ha iniciat la publicació de fulls informatius sobre determinats pro
ductes de l'ICC; l'any 1993 s'ha editat el primer dedicat al Mapa comarcal de 
Catalunya 1:50 000. Igualment, s'ha publicat el Catàleg de Vols 1993 i el Catàleg 
de Publicacions 1993 de l'ICC. 

3.2 Objectiu: Cartoteca de Catalunya 
Els fons de la Cartoteca de Catalunya han continuat augmentant. Pel que fa a la 
cartografia històrica (fins a l'any 1900), el fons s'ha incrementat amb l'adquisició 
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de 1 360 documents; tal com s'indica al Pla, s'ha dedicat una atenció especial als 
documents referents a Catalunya i a la Península Ibèrica . 

Quant a la cartografia moderna, s'han adquirit 28 965 documents de carto
grafia contemporània. L'horitzó 500 000, que es preveu assolir en un 50% durant 
el quadrienni 1993-1996, s'ha assolit en aproximadament un 30 %. Es dedica 
especial atenció a la producció cartogràfica actual de l'Europa de l'Est, Amèrica 
del Nord i del Sud. 

Pel que fa a la catalogació informatitzada, s'h a dut a terme per a 350 docu
ments cartogràfics, que corresponen aproximadament a 20 000 fulls. 

4.1 Objectiu: Estudis i programes de recerca 
El personal de l'ICC ha assistit a 48 congressos, conferències i jornades, celebrats 
arreu del món; s'ha contribuït a l'organització d'alguns d'ells i s'h i han presentat 
40 ponències. Pel que fa a cursos que completen la formació en les àrees de 
coneixement implicades en l'elaboració de cartografia, s'ha assistit a· un total de 
18 cursos. 
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1. Pla Estratègic, 
Tecnològic i Productiu 
de l'ICC 

Pla Estratègic de l'Institut Cartogràfic 
de Catalunya 1989-2000 

El present Pla resumeix i tracta de sintetitzar la planificació estratègica, produc
tiva i tecnològica de l'Institut Cartogràfic de Catalunya en el període 1989-2000. 
Es presenten i s'avaluen l'objectiu general, les línies estratègiques, els objectius, 
subobjectius i accions que componen les línies mestres d'actuació i que servei
xen de guia a totes les activitats de l'ICC. 

1.1 El Pla Estratègic. Conceptes i beneficis 
[1] El present Pla Estratègic és un esforç ordenat per a produir i facilitar la 

presa de decisions i accions per a conformar i guiar l'activitat de l'ICC. 
[2] Com a planificacíó estratègica a llarg termini, es contempla l'aparició i 

comprensió de noves tendències, discontinuïtats i noves oportunitats 
tecnològiques, més que una pura extrapolació del present. 

[3] L'avenç tecnològic dins de l'àmbit de les ciències de la Terra és tan mul
tidisciplinari, ràpid i innovador que cal adoptar una actitud estratègica, 
més omnicomprensiva i menys normativa, orientada a una innovació 
sistemàtica adaptable. 

[4] Aquest Pla Estratègic pretén obtenir els següents beneficis: 
De caràcter extern: 

- Clarificar i explicar el futur institucional. 
- Ajudar a la presa de decisions pressupostàries (anyals i quadrianyals). 
- Ésser adaptatiu als canvis d'entorn i d'operativitat. 
- Ajudar a la solució de problemes organitzatius i institucionals. 

De caràcter intern: 
- Facilitar la comunicació. 
- Estimular la participació. 
- Integrar les activitats tecnològiques. 
- Incrementar la sinergia de les accions. 
- Ordenar les decisions i les accions. 

[5] Aquest Pla Estratègic s'ha gestat per a ésser sotmès, enriquit i coordinat 
per les següents instàncies i organismes: 

- Departament de Política Territorial i Obres Públiques del Govern de 
la Generalitat de Catalunya (DPTOP) . 

- Consell Rector i Comissió Tècnica de l'ICC. 
- Intervenció General i Sindicatura de Comptes de la Generalitat. 
- Consejo Superior Geognífico de España. 

1.2 Etapes del Pla 
[6] Aquest Pla, per raons administratives, té una execució que es divideix en 

etapes amb una doble sincronia: l'anyal, per raons pressupostàries, i la 
quadrianyal, per raons de planificació a mig termini. La planificació qua
drianyal es divideix en tres etapes: 1989-1992, 1993-1996 (actualment en 
execució) i 1997-2000. 

[7] L'elaboració del primer pla quadrianyal va realitzar-se durant el segon 
semestre de 1988 i la planificació estratègica en el període 1989-1990. 

1.3 Contingut del Pla 
[8] El Pla Estratègic, Tecnològic i Productiu de l'ICC es configura en: 

- Un objectiu central. 
- Quatre línies estratègiques. 
- Deu objectius específics. 
- Vint-i-tres subobjectius. 
- Seixanta accions-projectes. 
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Configuració del Pla Estratègic, Tecnològic i Productiu de l'ICC 1989-2000 
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i les línies 
estratègiques del Pla 
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[9] L'objectiu central del Pla és un objectiu polític que s'inscriu dins de les 
competències de l'ICC i de la tradició cartogràfica de la història de 
Catalunya i, a la vegada, respon a les mancances que la cartografia bàsi
ca, temàtica i derivada ha tingut a Catalunya i la manca de docència i 
recerca reglada de les ciències i tècniques connexes amb la cartografia a 
Catalunya. 

[10] Les quatre línies estratègiques són les branques que condueixen a com
plir l'objectiu central. De fet, són els canals claus d'actuació concatenats 
i ordenats per precedència. Són les idees vertebradores en termes d'ex
pressió i execuciÓ del Pla. Aquestes línies estratègiques és poden veure en 
l'esquema anterior. 

[11] Els objectius específics i subobjectius corresponen ja a nivells propers a les 
estructures o serveis orgànics que els duran a terme. De fet, són les recer
ques, projectes de sèries cartogràfiques i d'altres que tenen un sentit de 
completitud o unicitat. 

[12) Els subobjectius són agrupacions d'accions i/o project~s, mesures o instru
ments que s'han de dur a terme per assolir els objectius específics de cada 
línia estratègica. 

[13] L'esquema explicatiu del Pla és a la pàgina 162. 
[14] Les propostes d'acció o projectes van acompanyades de fitxes sintètiques 

descriptives amb el següent contingut genèric: a) descripció, b) justificació, 
e) connexió amb l'objectiu, d) terminis de realització. 

[15] Com es pot veure, les dades concretes de les fitxes no són absolutament 
homogènies. El motiu principal és que les accions o projectes no ho són. 
En alguns casos són projectes força avançats en 1a seva previsió i/o realit
zació i, per tant, sense problemes de quantificació o configuració. 
D'altres poden ésser accions que encara no tenen la maduresa dels pro
jectes. 

[16] El Pla Estratègic de l'ICC ha estat concebut per l'equip directiu de l'ICC, 
responsable últim de la seva execució material amb l'ajut de les instàn
cies descrites al paràgraf [5]. 

1.4 Significació del Pla 
[17] El compliment del present Pla significarà, una vegada superat amb èxit, 

l'aproximació de Catalunya als estàndards de disponibilitat d'informació 
cartogràfica que són comuns a les regions europees avançades. 

[18] Comportarà la consolidació de l'ICC com a institució productora, tec
nològica i docent, tres vessants clau de la seva activitat vers la societat 
de Catalunya. 

[19] La factibilitat del Pla es recolza, també, en el seu propi contingut. És un 
Pla ambiciós però, alhora, meditat i reflexionat de tal manera que les 
mesures que es proposen tenen, certament, nivells diferents de velocitat 
en la seva implementació, però es troben ben fonamentades en el treball 
continuat de l'ICC d'ençà el 1982. 

[20] En darrer terme, la mateixa realització del present Pla significa el compli
ment d'una de les fites a assolir, com és la consolidació i creixement de 
la informació, productes i serveis cartogràfics que és l'objectiu central del 
Pla. 

2.1 Objectiu general 
[21] Catalunya és una nació en el marc de la Constitució Espanyola amb un 

Estatut d'Autonomia que li adjudica un gran volum de competències 
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polítiques i administratives en les més diverses activitats, especialment 
en l'àmbit de la política territorial i les obres públiques. La superfície de 
Catalunya (32 000 krn2

) i la seva població (més de 6 000 000 de ciuta
dans) ens situen en l'àmbit d'una regió europea de tipus mitjà i les seves 
variables macroeconòmiques la col-laquen en un dels primers llocs 
d'Espanya i del sud d'Europa. 

[22] Sempre que hi ha hagut autogovern a Catalunya en aquest segle (Man
comunitat del 1924 i Estatut Republicà del 1932), una de les primeres 
mesures ha estat crear un servei geogràfic o cartogràfic. La darrera recu
peració nacional amb l'Estatut de 1979 va produir la creació d'un Servei 
Cartogràfic l'any 1979 i la de l'Institut Cartogràfic de Catalunya l'any 
1982 per Llei 11/82 del Parlament de Catalunya. 

[23] La recuperació del dèficit acumulat és el nord que guià el Parlament de 
Catalunya en dotar-se de la institució cartogràfica necessària perquè fos 
l'eina que emprés el Govern de la Generalitat per a l'esmentada recuperació, 
l'hi donà una fórmula jurídica moderna de caràcter comercial, industrial i 
financer la qualli permet llibertat d'acció i capacitat d'autofinançament. 

[24] Les línies estratègiques estan ordenades segons les prioritats encara que 
formen un tot que conforma el Pla. Les línies números 1 i 2 s'autorecol
zen ja que l'ICC, com a institució, realitza una recerca tecnològica fina
lista destinada a recolzar la producció cartogràfica. Les línies estratègi
ques números 3 i 4 són relativament independents. 

2.2 Primera línia estratègica: Producció cartogràfica 
[25] És la prioritària on cal, fonamentalment, cobrir els dèficits cartogràfics 

existents. La priorització s'executa seguint la seqüència MTC 1:5 000 
orto i línia, 1:25 000 ortofoto i projectes cartotopogràfics per a donar 
servei al DPTOP i a l'Administració Local. 

[26] El Pla Estratègic preveu una implantació total de les sèries 1:5 000, 
1:10 000, 1:50 000 i 1:100 000 sobre tot el territori de Catalunya, amb 
reedicions actualitzades en les àrees on es necessiti. 

[27] La realització del Mapa geològic depèn de les dades a lliurar pel Servei 
Geològic de Catalunya. 

[28] Els vols generals tenen cadències d'actualització de dos anys (escales 
1:70 000) i quatre anys (escales 1:22 000); els altres vols són programats 
globalment en els plans quadrianyals i, especialment, en el pla anual. 

2.3 Segona línia estratègica: Recerca tecnològica 
[29] La simbiosi producció-desenvolupament és un criteri bàsic en l'avenç de 

l'ICC. La posada en producció d'eines desenvolupades amb mitjans propis 
dóna potència, versatilitat, economia i increment als estàndards productius. 

[30] El desenvolupament de sistemes de programari propis en la geodèsia i 
fotogrametria digital conduirà, a la fi del Pla, a comptar amb una 
instal-lació de producció totalment digital en substitució del parc d'este
reoplòters analògics i analítics actuals. 

[31] Produir la informació cartogràfica amb intel·ligència topològica, serà una 
constant evolutiva en el desenvolupament del Pla; amb un doble objec
tiu: facilitar-ne la publicació i traslladar la informació cartogràfica pro
duïda a entorns de sistemes d'informació geogràfica. 

[32] Es potenciarà la sinergia fotogrametria digital- procés d'imatge amb 
l'horitzó de facilitar la fusió de dades entre els mons de la teledetecció 
espacial, els sistemes d'informació i la fotogrametria aèria. 
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[33] S'experimentaran diversos sensors electroòptics aeris amb criteris foto
gramètrics i cartogràfics, així com l'obtenció d'informació georeferencia
da de sensors passius i actius. 

2.4 Tercera línia estratègica: Infraestructura 
[34] S'aproparà la distribució, el coneixement i l'ús dels productes cartogrà

fics al territori català. 
[35] Es transformaran en productes públics les bases digitals de les escales 

1:5 000 i 1:50 000 amb la definició d'estàndards que això comporta. 
[36] Es potenciarà la 'compilació del fons de cartografia moderna i contem

porània de la Cartoteca de Catalunya. 

2.5 Quarta línia estratègica: Docència i recerca 
[3 7] Lligat a la disponibilitat dels edificis en fase de projecte i a partir de 

1996, es posarà en marxa el pla d'estudis de l'Escola d'Enginyeria 
Geogràfica inserida en la Universitat Politècnica de Catalunya. 

[38] L'Escola d'Enginyers Geògrafs organitzarà inicialment departaments amb 
laboratoris que mantindran programes de recerca propis. 

3.1 Quadre resum d'estratègia, objectius, subobjectius i accions 
Línia estratègica número 1: Producció cartogràfica 

- Objectiu específic número 1: Cartografia bàsica 
- Subobjectiu número 1: Sèries de cartografia topogràfica 

1.1 Sèrie MTC 1:5 000 
1.2 Sèrie MTC 1:10 000 
1.3 Sèrie Mapa comarcal 1:50 000 
1.4 Sèrie MTC 1:100 000 
1.5 MTC 1:250 000 

- Subobjectiu número 2: Sèries de cartografia, Ortofoto 
2.1 Ortofotomapa 1:5 000 
2.2 Ortofotomapa 1:25 000 (C) 
2.3 Ortofotomapa 1:50 000 
2.4 Ortofotomapa 1:100 000 (C) 

- Subobjectiu número 3: Projectes cartogràfics 
3.1 Projectes de vialitat 1:1 000 
3.2 Projectes d'urbanisme 1:1 000 
3.3 Projectes de ciutats 1:500 i 1:1 000 
3.4 Projectes metropolitans 1:2 000 

- Objectiu específic número 2: Cartografia temàtica 
- Subobjectiu número 4: Sèries temàtiques 

4.1 Sèries temàtiques 1:250 000 
4.2 Mapa d'usos del sòl 1:100 000 
4.3 Mapa geològic 1:100 000 

- Objectiu específic número 3: Vols fotogramètrics 
- Subobjectiu número S: Cobertura global de Catalunya 

5.1 Vols de gran altura b/n 1:70 000 
5.2 Vols de gran altura color 1:70 000 
5.3 Vols de gran altura IRC 1:70 000 
5.4 Vols ortofoto b/n 1:22 000 

- Subobjectiu número 6: Cobertures territorials específiques 
6.1 Vols planejament 1:10 000 
6.2 Vols vials 1:5 000 
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6.3 Vols dels nuclis urbans 1:5 000 
6.4 Vols metropolitans 1:8 000 b/n i color 

Línia estratègica número 2: Recerca 'tecnològica 
- Objectiu específic número 4: Geodèsia cartogràfica 

- Subobjectiu número 7: Sistemes de posicionament 
7.1 Xarxes geodèsiques 
7.2 Càlcul geodèsic 
7.3 Sistemes GPS 

- Subobjectiu número 8: Fotogrametria matemàtica 
8.1 Sistemes d'aerotriangulació 
8.2 Base de dades MDT 
8.3 Sistemes de correlació d'imatges 

- Subobjectiu número 9: Desenvolupament de sistemes fotogramètrics 
9.1 Sistemes ortofotogràfics 
9.2 Estacions fotogramètriques digitals 

- Objectiu específic número 5: Cartografia automàtica 
- Subobjectiu número 10: Fotomecànica digital 

10.1 Fotomecànica digital sèries 1:5 000 
10.2 Fotomecànica digital sèries 1:10 000 
10.3 Fotomecànica digital sèries 1:25 000 

- Subobjectiu número 11: Sèries cartogràfiques 
11.1 Sistemes de simbolització automàtica 
11.2 Generalització cartogràfica 

- Subobjectiu número 12: Sistemes de Map Publishing 
12.1 Cartografia topogràfica 
12.2 Ortofotomapes 

- Objectiu específic número 6: Sistemes d'Informació Geogràfica 
- Subobjectiu número 13: SIG amb model cartogràfic 

13.1 Estructures SIG topogràfiques 
13.2 Estructures SIG temàtiques 

- Subobjectiu número 14: Publicacions cartogeogràfiques 
14.1 Revista Catalana de Geografia 
14.2 Atles i microatles per a la difusió de la informació geogràfica 

- Objectiu específic número 7: Teledetecció 
- Subobjectiu número 15: Sistemes de producció cartogràfica 

15.1 Sèries ortoimatges espacials 
15.2 Sèries temàtiques 
15.3 Sèries experimentals 

- Subobjectiu número 16: Sensors no convencionals 
16.1 Sistemes electroòptics aeris 
16.2 Sistemes actius 

Línia estratègica número 3: Infraestructura 
- Objectiu específic número 8: Distribució de productes 

- Subobjectiu número 17: Xarxa de distribució 
17.1 Lleida, Girona, Tarragona 

- Subobjectiu número 18: Productes digitals 
18.1 MTC 1:5 000 
18.2 MCC 1:50 000 

- Objectiu específic número 9: Cartoteca de Catalunya 
- Subobjectiu número 19: Cartografia històrica 
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19.1 Programa d'adquisicions 
19.2 Catàlegs catalans 

- Subobjectiu número 20: Cartografia moderna 
20.1 Horitzó 500 000 
20.2 Catalogació informàtica 

- Subobjectiu número 21: Fototeca 
21.1 Fototeca, catalogació i accés 
21.2 Sistemes de conservació i reproducció digital 

Línia estratègica númer'o 4: Docència i recerca 
- Objectiu específic número 10: Escola d'Enginyeria Cartogràfica 

- Subobjectiu número 22: Docència superior 
22.1 Creació de l'escola i la inserció universitària 
22.2 Departaments docents en Geodèsia, Fotogrametria i Teledetecció 

- Subobjectiu número 23: Laboratori, recerca i desenvolupament 
23.1 Programes de recerca en Geodèsia, Fotogrametria i Teledetecció 

3.2 Fitxes definitòries de les accions del Pla (1) 
Projecte 1.1 Sèrie Mapa topogràfic de Catalunya 1 :S 000 
Descripció: Publicació de 4 200 fu lls que donen cobertura global. 
justificació: Mapa base d'ús econòmic, multidisciplinari i base mètrica digital. 

Connexió amb l'Objectiu: Prioritari, bàsic per als avantprojectes de tot ordre. 
Terminis de realització: Implantació 89-93, actualització 94-99. 

Projecte 1.2 Sèrie Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000 
Descripció: Publicació dels 1 050 fulls que donen cobertura global. 
justificació: Mapa derivat de 1'1:5 000, d'ús general. Sèrie nacional impresa. 

Connexió amb l'Object iu: Complementa la cobertura a escales mitjanes. 

Terminis de realització: Implantació 92-94, actualització 95-99. 

Projecte 1.3 Sèrie Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000 
Descripció: Publicació impresa dels 41 fulls del Mapa topogràfic comarcal. 

just ificació: Mapa d'àmbit geogràfic comarcal. Sèrie nacional impresa. 
Connexió amb l'Objectiu: Prioritari, gran importància geogràfica i administrativa. 

Terminis de realització: Implantació 91-93, actualització 94-99. 

Projecte 1.4 Sèrie Mapa topogràfic de Catalunya 1:100 000 
Descripció: Publicació impresa dels 27 fulls que donen cobertura global. 

justificació: Sèrie topogràfica nacional impresa. 
Connexió amb l'Object iu: Mapa base a petita escala. 
Terminis de realització: Implantació 93-95, actualització 96-99. 

Projecte 1.5 Mapa topogràfic de Catalunya 1:250 000 
Descripció: Mapa geogràfic del territori de Catalunya en un full. 
justificació: Base cartogràfica de la sèrie de cartografia derivada. 
Connexió amb l'Objectiu: Mapa oficial de Catalunya . 
Terminis de realització: Actualització 93, 97. 

Projecte 2.1 Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000 
Descripció: Publicació dels 6 400 fulls que donen cobertura global. 
justificació: Mapa base d'ús econòmic, multidisciplinari. 
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Connexió amb l'Object iu: Prioritari, bàsic com a complement del Mapa topogrà
fi c de Catalunya. 
Terminis de realització: Implantació 87-93, actualització 94-99. 

Projecte 2.2 Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000 
Descripció: Publicació dels 304 fulls que donen cobertura global. 
Justificació: Mapa base d'ús econòmic. Bàsic per a l'actualització d'escales petites. 
Connexió amb l'Objectiu: Prioritari. 
Terminis de realització: Implantació 91-92 (b/n), actualització 93-95 (color). 

Projecte 2.3 Ortofotomapa de Catalunya 1:50 000 
Descripció: Publicació dels 84 fulls que donen cobertura global. 
Justificació: Realització amb imatges espacials satèl·lit SPOT-1 i SPOT-2. 
Connexió amb l'Objectiu: Cobertura ràpida ortofotogràfica a petita escala. 
Terminis de realització: Implantació 89-90 (b/n), actualització 92-95 (color) . 

Projecte 2.4 Ortofotomapa de Catalunya 1:100 000 
Descripció: Publicació dels 27 fu lls que donen cobertura global. 
justificació: Realització a partir d'imatges espacials LANDSAT-5. 
Connexió amb l'Objectiu: Cobertura ràpida infraroig color. 
Terminis de realització: Implantació 89-90 (IR), actualització 92-93 (color) . 

Projecte 3.1 Projectes de vialitat 1:1 000 
Descripció: Producció de traçats cartogràfics tridimensionals. 
justificació: Donar servei als sistemes de disseny assistit d'obra civil del DPTOP. 
Connexió amb l'Objectiu: Servei institucional. 
Terminis de realització: Producció de 10 000 hectàrees anyals. 

Projecte 3.2 Projectes d'urbanisme 1:1 000 
Descripció: Producció de cartografia digital 2D. 
Justificació: Donar bases mètriques per al plan ejament del DPTOP. 
Connexió amb l'Objectiu: Servei institucional. 
Terminis de realització: Producció de 3 000 hectàrees a escala 1:1 000 anyals. 

Projecte 3.3 Projectes de ciutats 1:500 i 1:1 000 
Descripció: Producció de cartografia digital 2D. 
justificació: Donar bases mètriques per a l'Administració Local. 
Connexió amb l'Object iu: Servei institucional. 
Terminis de realització: 3 000 hectàrees a escala 1:500 i 1:1 000 anyals. 

Projecte 3.4 Projectes metropolitans 1:2 000 
Descripció: Producció de cartografia urbana digital 2D alta densitat. 
Just ificació: Dotar de bases mètriques les àrees metropolitanes. 
Connexió amb l'Objectiu: Servei institucional. 
Terminis de realització: Producció de S 000 hectàrees anyals. 

Projecte 4.1 Sèries temàtiques 1:250 000 
Descripció: Sèrie temàtica nacional impresa. 
Justificació: Donar expressió a variables mètriques específiques globals. 
Connexió amb l'Objectiu: Servei institucional. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla amb cadència 2/3 anys. 
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Projecte 4.2 Mapa d'usos del sòl de Catalunya 1:100 000 
Descripció: Publicació dels 27 fulls d'usos i ocupació del territori. 
Justificació: Publicació de la informació projecte CORINE. 
Connexió amb l'Objectiu: Cartografia bàsica d'ús multidisciplinari. 
Terminis de realització: Implantació 91-93, actualització 94-96. 

Projecte 4.3 Mapa geològic de Catalunya 1:100 000 
Descripció: Publicació del mapa base del Servei Geològic de Catalunya. 
Justificació: Sèrie nacional impresa. 
Connexió amb l'Objectiu: Servei institucional. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 5.1 Vols de gran altura b/n 1:70 000 
Descripció: Vol fotogramètric de cobertura global i per al control territorial. 
Justificació: Compilar l'Ortofotomapa de Catalunya b/n i el Mapa topogràfic 
1:25 000. 
Connexió amb l'Objectiu: Prerequisit per al projecte 2.2. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla, cada 2-3 anys. 

Projecte 5.2 Vols de gran altura color 1:70 000 
Descripció: Vol fotogramètric de cobertura global i per al control territorial. 
Justificació: Per a la compilació de l'Ortofotomapa de Catalunya en color i 
Mapa topogràfic 1:25 000. 
Connexió amb l'Objectiu: Prerequisit per al projecte 2.2. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla cada 2-3 anys. 

Projecte 5.3 Vols de gran altura en infraroig color (IRC) 1:70 000 
Descripció: Vol fotogramètric de cobertura global i per al control territorial. 
Justificació: Per a la fotointerpretació de la vegetació amb fins cartogràfics 
i temàtics. 
Connexió amb l'Objectiu: Ajut als aspectes temàtics del Mapa topogràfic 
1:25 000. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla, cada 2-3 anys. 

Projecte 5.4 Vols ortofoto b/n 1:22 000 
Descripció: Vol fotogramètric de cobertura global i per al control territorial. 
Justificació: Per a la compilació de l'Ortofotomapa de Catalunya 
i el Mapa topogràfic 1:5 000. 
Connexió amb l'Objectiu: Prerequisit per al projecte 3.2. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla, cada 4 anys. 

Projecte 6.1 Vols planejament 1:10 000 b/n 
Descripció: Vols fotogramètrics de cobertura parcial. 
Justificació: Per a la compilació de cartografia digital 2D. 
Connexió amb l'Objectiu: Prerequisit per al projecte 3.2. 
Terminis de realització: El mateix que el projecte 3.2. 

Projecte 6.2 Vols vials 1:5 000 b/n 
Descripció: Vols fotogramètrics de cobertura parcial. 
Justificació: Per a la compilació de cartografia vial 3D. 
Connexió amb l'Objectiu: Prerequisit per al projecte 3.1. 
Terminis de realització: El mateix que el projecte 3.1. 
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Projecte 6.3 Vols dels nuclis urbans 1:5 000 b/n i color 
Descripció: Vols fotogramètrics de cobertura parcial. 
Justificació: Per a la compilació de cartografia de ciutats 1:1 000 i 1:500. 
Connexió amb l'Objectiu: Prerequisit per al projecte 3.3. 
Terminis de realització: El mateix que el projecte 3.3. 

Projecte 6.4 Vols metropolitans 1:8 000 b/n i color 
Descripció: Vols fotogramètrics de cobertures parcials. 
justificació: Per a la compilació de cartografia d'àrees metropolitanes. 
Connexió amb l'Objectiu: Prerequisit per al projecte 3.4. 
Terminis de realització: El mateix que el projecte 3.4. 

Projecte 7.1 Xarxes geodèsiques 
Descripció: Implantació de xarxes geodèsiques territorials recolzades en les estatals. 
justificació: Realització de projectes cartogràfics de petita i gran escala. 
Connexió amb l'Objectiu: Prerequisit per als projectes 3.3, 3.4 i d'altres. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 7.2 Càlcul geodèsic 
Descripció: Dotar l'ICC de sistemes de càlcul que permetin la compensació 
geodèsica. 
justificació: Conèixer i desenvolupar sistemes complets de càlcul geodèsic 
d'ús cartogràfic. 
Connexió amb l'Objectiu: Prerequisit per al projecte 7 .1. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 7.3 Sistemes GPS 
Descripció: Dotar-se dels sistemes d'observació necessaris per a la implantació 
de xarxes. 
justificació: Autosuficiència en l'observació i càlcul permetent desenvolupa
ments experimentals. 
Connexió amb l'Objectiu: Prerequisit per als projectes 7.1 i 7.2. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 8.1 Sistemes d'aerotriangulació 
Descripció: Desenvolupament i ús de sistemes d'aerotriangulació fotogramètrica. 
justificació: Desenvolupament propi que permet la implantació de sistemes 
de producció propis. 
Connexió amb l'Objectiu: Prerequisit per al projecte 9.1. 
Terminis de realització: Operacional des de 1989, en desenvolupament continuat. 

Projecte 8.2 Bases de dades MDT 
Descripció: Estructures de dades que emmagatzemen la descripció analítica 
del relleu. 
justificació: Estructures de control mètric i operacional del MDT. 
Connexió amb l'Objectiu: Prerequisit per als projectes 9.1 i 9.2. 
Terminis de realització: Operacional des de 1989, en desenvolupament continuat. 

Projecte 8.3 Sistemes de correlació d'imatges 
Descripció: Desenvolupament del sistema de correlació per a l'obtenció de MDT. 
Justificació: Reduir substancialment l'esforç de compilació dels MDT fotogràfi
cament. 
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Connexió amb l'Object iu: Obtenció d'altimetria 3D de qualitat. 
Terminis de realització: En desenvolupament al llarg del programa. 

Projecte 9.1 Sistemes ortofotogràfics 
Descripció: Sistemes de rectificació de models fotogramètrics produint ortofoto. 
just ificació: Sistemes digitals d'alt rendiment amb disseny i desenvolupament 
propi. 
Connexió amb l'Objectiu: Eliminació de sistemes analògics amb tecnologia pròpia. 
Terminis de realització: _Operacional des de 1989, en desenvolupament continuat. 

Projecte 9.2 Estacions fotogramètriques digitals 
Descripció: Implantació d'estacions de restitució fotogramètrica sobre models 
digitals. 
just ificació: Implantació d'una línia de producció totalment digital. 
Connexió amb l'Objectiu: Increment de la integració, la precisió i l'alt rendiment. 
Terminis de real ització: 1992 implantació, desenvolupament al llarg del Pla. 

Projecte 10.1 Fotomecànica digital sèries 1:5 000 
Descripció: Sistema digital de mecanització de tota la fotomecànica cartogràfica . 
justificació: Reducció del cost material i ocupacional amb increment del rendiment. 
Connexió amb l'Objectiu: Producció massiva de 8-10 fulls diaris. 
Terminis de realització: Operacional 1990, en desenvolupament continuat. 

Projecte 10.2 Fotomecànica digital sèries 1:10 000 
Descripció: Sistema digital de mecanització de tota la fotomecànica cartogràfica. 
justificació: Reducció del cost material i ocupacional amb increment del rendiment. 
Connexió amb l'Objectiu: Producció massiva de 8-10 fulls diaris. 
Terminis de realització: Operacional 1992, en desenvolupament continuat. 

Projecte 10.3 Fotomecànica digital sèries 1:25 000 
Descripció: Sistema digital de mecanització de tota la fotomecànica cartogràfica. 
justificació: Reducció del cost material i ocupacional amb increment del rendiment. 
Connexió amb l'Objectiu: Producció massiva de 8-10 fulls diaris. 
Terminis de realització: Operacional 1993, en desenvolupament continuat. 

Projecte 11 .1 Sistemes de simbolització automàtica 
Descripció: Desenvolupament del programari per a la generació de mapes a par
tir de BCN. 
justificació: Ús de bases cartogràfiques numèriques comunes per a sèries diverses. 
Connexió amb l'Objectiu: Publicació de les sèries nacionals impreses. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 11.2 Generalització cartogràfica 
Descripció: Generació d'escales inferiors a partir de BCN properes. 
justificació: Estalvi substancial de compilació de MDT i BCN per a escales derivades. 
Connexió amb l'Objectiu: Obtenir escales derivades 1:10 000 i 1:100 000. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 12.1 Cartografia topogràfica. Map Publishing 
Descripció: Sistemes de publicació de cartografia topogràfica digital. 
justificació: Anàlisi i parametrització del disseny cartogràfic i la seva filmació 
de bases. 
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Connexió amb l'Objectiu: Publicació de les sèries nacionals impreses. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 12.2 Ortofotomapes. Map Publíshing b/n i color 
Descripció: Sistemes de publicació cartogràfica digital. 
Justificació: Anàlisi i parametrització del disseny cartogràfic i la seva filmació 
de bases. 
Connexió amb l'Objectiu: Publicació de les sèries nacionals impreses. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 13.1 Estructures SIG topogràfiques 
Descripció: Donar bases cartogràfiques digitals amb topologia orientades vers el SIG. 
justificació: Compilar bases numèriques d'ús multidisciplinari en projectes SIG. 
Connexió amb l'Objectiu: Servei institucional. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 13.2 Estructures SIG temàtiques 
Descripció: Donar les bases mètriques temàtiques orientades vers el SIG. 
justificació: Compilar bases numèriques d'ús multidisciplinari en projectes SIG. 
Connexió amb l'Objectiu: Realització de projectes específics. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 14.1 Revista Catalana de Geografia 
Descripció: Publicació relativa a les ciències geocartogràfiques. 
justificació: Òrgan d'expressió tècnica de l'ICC i d'altres autors. 
Connexió amb l'Objectiu: Fòrum de difusió del coneixement cartogeogràfic. 
Terminis de realització: Tres números per any. 

Projecte 14.2 Atles i microatles 
Descripció: Publicació de monografies en forma de llibre i digital de les comarques. 
justificació: Donar unitats d'informació cartogeogràfica en format comarcal. 
Connexió amb l'Objectiu: Servei institucional a les comarques. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 15.1 Sèries ortoimatges espacials 
Descripció: Desenvolupament de sistemes de producció d'ortocartografia a partir 
de sensors d'observació espacials. 
justificació: Generació ràpida d 'ortoimatges multiespectrals. 
Connexió amb l'Objectiu: Complement de les sèries cartogràfiques nacionals. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 15.2 Sèries temàtiques 
Descripció: Desenvolupament de sistemes d'anàlisi i classificació d'imatges espacials. 
justificació: Possibilitar l'anàlisi sin òptica i estadística d'alt rendiment. 
Connexió amb l'Objectiu: Generació de sèries temàtiques de cobertura global. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 15.3 Sèries experimentals 
Descripció: Estudi de sensors experimentals. 
Justificació: Mantenir el desenvolupament i l'estudi de nous sensors. 
Connexió amb l'Objectiu: Desenvolupament tecnològic mantingut. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla. 
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Projecte 16.1 Sistemes electroòptics aeris 
Descripció: Desenvolupament de sistemes electroòptics. 
justificació: Ús sobre plataformes aèries amb rendiments superiors als espacials. 
Connexió amb l'Objectiu: Aplicació a projectes de grans escales i seguiment ràpid. 
Terminis de real ització: Experimentació 1991, implantació al llarg del Pla. 

Projecte 16.2 Sistemes actius 
Descripció: Estudi de sensors actius aeronàutics i espacials. 
justificació: Recerca de noves possibilitats d'anàlisi territorial. 
Connexió amb I'ObjecÜu: Desenvolupament tecnològic mantingut. 
Terminis de real ització: Al llarg del Pla. 

Projecte 17.1 Lleida, Girona i Tarragona 
Descripció: Implantació en tres capitals catalanes de punts de difusió i venda. 
justificació: Promoure, difondre i apropar al ciutadà la cartografia. 
Connexió amb l'Object iu: Servei institucional. 
Terminis de realització: Girona 1991, Lleida 1992, Tarragona 1993. 

Projecte 18.1 Producte digital 1:5 000 
Descripció: Posar a l'abast del públic el Mapa base 1:5 000 en suport digital. 
justificació: Facilitar els estàndards de formats, estructura de dades, precisió 
i actualització. 
Connexió amb l'Object iu: Promoure l'ús dels productes cartogràfics digitals . 
Terminis de realització: Al llarg del Pla, seguint la producció. 

Projecte 18.2 Producte digital 1:50 000 
Descripció: Posar a l'abast del públic el Mapa base 1:50 000 en suport digital. 
justificació: Facilitar els estàndards de formats, estructura de dades, precisió 
i actualització. 
Connexió amb l'Objectiu: Promoure l'ús dels productes cartogràfics digitals. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla, seguint la producció. 

Projecte 19.1: Programa d'adquisicions 
Descripció: Promoure les donacions i adquisicions de cartografia històrica. 
justificació: Formar un fons de cartografia històrica i fons documentals connex. 
Connexió amb l'Objectiu: Donar contingut a la Cartoteca de Catalunya. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 19.2 Catàlegs catalans 
Descripció: Publicar la catalogació dels fons cartogràfics històrics catalans. 
justificació: Difondre i estudiar la cartografia històrica catalana. 
Connexió amb l'Objectiu: Servei institucional de la Cartoteca de Catalunya. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 20.1 Horitzó 500 000 
Descripció: Promoure l'intercanvi, donació i adquisició de cartografia 
contemporània. 
justificació: Crear un fons documental que serveixi per a l'estudi i consulta. 
Connexió amb l'Objectiu: Servei institucional de la Cartoteca de Catalunya. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla es preveu compilar 500 000 mapes. 
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Projecte 20.2 Catalogació informàtica 
Descripció: Crear els catàlegs cartogràfics informatitzats de la Cartoteca 
de Catalunya. 
justificació: Ajut a l'anàlisi, estudi i difusió del fons documentaL 
Connexió amb l'Objectiu: Servei institucionaL 
Terminis de realització: Al llarg del Pla seguint l' increment del fons. 

Projecte 21.1 Fototeca, catalogació i accés 
Descripció: Estructuració del fons fotogràfic aeri produït a l'ICC i la seva 
catalogació. 
justificació: Crear un fons documental per a l'estudi territorial històric. 
Connexió amb l'Objectiu: Servei institucionaL 
Terminis de realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 21.2 Sistemes de conservació i reproducció 
Descripció: Dipòsit documental dels vols fotogramètrics. 
justificació: Garantir la seva conservació h istòrica. 
Connexió amb l'Objectiu: Servei in stitucionaL 
Terminis de realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 22.1 Creació de l'Escola d'Enginyeria Cartogràfica 
Descripció: Dotar d'una estructura docent i investigadora en l'àmbit de 
les Ciències de la Terra. 
justificació: La seva no existència. 
Connexió amb l'Objectiu: Donar continuïtat i nivell universitari. 
Terminis de realització: El terç fina l del Pla. 

Projecte 22.2 Departaments de Geodèsia, Fotogrametria i Teledetecció 
Descripció: Dotar-se d'estructura docent de l'Escola. 
justificació: Generar coneixements reglats dels departaments esmentats. 
Connexió amb l'Objectiu: Prolongació del projecte 22.1. 
Terminis de realització: El terç final del Pla. 

Projecte 23.1 Programes de recerca 
Descripció: Dotar d'estructura investigadora l'Escola. 
justificació: Generar recerca als departaments de l'Escola. 
Connexió amb l'Objectiu: Prolongació del pro jecte 22. L 
Terminis de realització: El terç final del Pla. 
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Annex 1. 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'article 33.2 de l'Estatut 
d'Autonomia, promulgo la següent: 

LLEI 
Article 1. 
Es constitueix l'Institut Cartogràfic de Catalunya com a organisme autò
nom comercial, _industrial i financer, adscrit al Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques, amb la finalitat de dur a terme les tasques 
tècniques de desenvolupament de la informació cartogràfica en l'àmbit 
de les competències de la Generalitat de Catalunya. 

Article 2. 
L'Institut Cartogràfic de Catalunya gaudirà de personalitat jurídica prò
pia, autonomia administrativa i econòmica i plena capacitat d'obrar per 
al compliment de les seves finalitats. 

Article 3. 
1) Són funcions de l'Institut Cartogràfic de Catalunya: 

a) L'elaboració, reproducció i difusió de treballs cartogràfics de base. 
b) La creació, estructuració i organització de la Cartoteca de 

Catalunya, la qual coordinarà la recollida i l'estudi de la documen
tació geogràfica i cartogràfica existent, i s'encarregarà de la seva 
conservació i difusió directament o en col-laboració amb altres 
entitats públiques o privades. 

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

d) La coordinació tècnica dels treballs cartogràfics que facin entitats 
públiques i privades, si s'escau, i la col·laboració amb organismes 
públics i entitats privades d'anàloga finalitat. 

e) La coordinació dels seus treballs cartogràfics amb els organismes 
d'anàloga finalitat al nivell d'Estat. 

f) La publicació i difusió dels treballs realitzats per l'Institut que es jutgi 
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 diferents Departaments si es 
tractés de treballs específics d'interès per a un d'aquests. 

3) Sens perjudici de l'actuació prevista en el paràgraf anterior, la qual en 
tot cas tindrà caràcter preferent, l'Institut podrà, a més, realitzar estu
dis i treballs encomanats o sol-licitats per entitats públiques o particu
lars 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 com
petència, al millor èxit de la seva gestió. 

b) Formar consorcis amb altres entitats públiques per al desenvolupa
ment de les finalitats pròpies de l'activitat cartogràfica. 
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e) Crear societats anònimes, així com participar en qualsevulla altres 
societats constituïdes amb limitació de les responsabilitats per ens 
públics o particulars per al desplegament de finalitats de naturalesa 
cartogràfica. 

2) La creació de consorcis o societats anònimes o la participació o inte
gració de l'Institut en les ja constituïdes, haurà d'ésser autoritzada pel 
Consell Executiu de la Generalitat. 

Article S. 
1) Correspon al Parlament de Catalunya aprovar el pressupost de 

l'Institut. 
2) Correspon al Consell Executiu de la Generalitat: 

a) Aprovar les disposicions adequades per a la coordinació dels treballs 
cartogràfics a Catalunya, en el marc de les seves competències. 

b) Aprovar el projecte de pressupost. 
e) Dictar les normes adequades per exercir el control de caràcter 

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 següents: 

a) Consell Rector. 
b) Direcció. 
e) Comissió Tècnica. 

2) L'Institut disposarà, a més, dels serveis interiors que es determinin 
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 Públiques. 

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 impos
sibilitat. 

3) Els Vocals del Consell seran els següents: 
a) Un representant de cada un dels Departaments d'Economia i Fi

nances, d'Indústria i Energia, d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
i de Governació, el Director General d'Estadística, el Dir.ector 
General d'Urbanisme, el Director General de Política Territorial 
i el Director General de Carreteres. 

b) Quatre Vocals representants de les corporacions locals. El procedi
ment de designació es determinarà reglamentàriament. 

e) Dos Vocals de lliure designació pel Consell Executiu entre persones 
d'acreditada competència en el camp de la cartografia. 

d) El Director de l'Institut. 
4) El Secretari serà designat pel Consell Rector, a proposta del seu 

President. 

Article 8. 
1) El Consell Rector ostenta les més àmplies facultats d'actuació, la ges

tió i la representació de l'Institut. 
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2) Les deliberacions del Consell seran presidides i dirigides pel seu Pre
sident. Perquè les deliberacions o els acords del Consell siguin vàlids 
calla presència, si més no, de la meitat més un dels seus membres. 

3) Els acords es registraran en el llibre d'actes amb la firma del President 
i del Secretari. 

Article 9. 
1) A - Correspon al Consell Rector elaborar i proposar: 

a) El pla ànual de treball i gestió. 
b) Els pressupostos de l'Institut. 

B - Correspon al Consell Rector conèixer i informar: 
a) L'administració dels recursos que integren el patrimoni de 

l'Institut. 
b) Tots els afers relacionats amb la competència de l'Institut. 

2) El President del Consell tindrà les atribucions següents: 
Primer: Ostentar la representació del Consell. 
Segon: Convocar-ne les reunions, assenyalant lloc, dia i hora de cele
bració i ordre del dia d'aquestes. 
Tercer: Presidir i dirigir les deliberacions i dirimir amb el seu vot de 
qualitat els empats. 
Quart: Qualsevol que li sigui reglamentàriament atribuïda. 

3) El Secretari aixecarà l'acta de les sessions i estendrà certificacions dels 
acords que s'hi hauran adoptat, autoritzant amb la seva firma les unes 
i les altres. 

Article 10. 
1) El Director de l'Institut és nomenat pel Consell Executiu de la 

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 direcció del personal. 

2) El Director de l'Institut, per delegació del Consell Rector, mantindrà 
contactes amb els òrgans de l'Administració de l'Estat competents en 
la matèria i els proporcionarà informació sobre la cartografia realitza
da 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 cartografia o que tinguin al 
seu càrrec serveis cartogràfics dependents d'entitats públiques del terri
tori de Catalunya. La composició de la Comissió es determinarà regla
mentàriament. 

2) Correspon a la Comissió: 
a) Assessorar l'Institut. 
b) Elaborar criteris tècnics per tal de coordinar els treballs cartogràfics. 
e) Proposar les mesures necessàries per evitar que es produeixin repe

ticions de treballs o duplicat de tasques. 
d) Vetllar per la posada al dia i la conservació dels treballs cartogràfics 

d'importància general i permanent per a Catalunya. 
e) Proposar les mesures precises i necessàries perquè la nomenclatura i 

la simbologia utilitzades per l'Institut siguin les mateixes en les 
entitats cartogràfiques que coordina. 
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f) En general, estudiar i proposar les normes n·ecessàries per impulsar 
i coordinar tots els treballs i estudis encaminats a l'execució de la 
cartografia d'interès per a Catalunya. 

Article 12. 
1) Els recursos de l'Institut Cartogràfic de Catalunya seran els 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 tre
balls cartogràfics. 

d) Els ingressos que obtingui pels estudis o treballs que realitzi en el 
desenvolupament de les seves funcions o per la venda de les seves 
produccions a organismes diferents de la Generalitat. 

e) Les participacions o els ingressos que procedeixin dels consorcis o 
societats en què intervingui, segons el que preveu l'article 4. 

f) Les subvencions, les aportacions o les dotacions que concedeixin 
al seu favor entitats o particulars. 

g) Tots els recursos no previstos en els apartats anteriors que puguin 
ésser-li atribuïts per disposició legal o reglamentària. 

2) El pressupost de l'Institut serà anual i se subjectarà a les disposicions 
legals sobre els pressupostos dels organismes autònoms. 

3) L'Institut gaudirà de les exempcions i beneficis fiscals de què gaudeix 
l'Administració de la Generalitat. 

Article 13. 
La contractació d'obres, serveis i subministraments per l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya en el desplegament de les seves funcions s'aco
modarà a la legislació que serà aplicable en virtut del que disposa 
l'Estatut de Catalunya. 

Article 14. 
1) Contra els actes administratius de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 

seran procedents els recursos previstos en les normes de procediment 
administratiu aplicables a Catalunya, amb les peculiaritats que s'esta
bleixen tot seguit. 

2) Tots els actes administratius de l'Institut podran ésser objecte de 
recurs d'alçada davant el Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, excepte els extraordinaris de revisió, els quals s'interposa
ran sempre davant el Consell Executiu de la Generalitat. 

3) La interposició del recurs contenciós administratiu serà procedent 
segons el que estableix la Llei d'aquesta jurisdicció. 

4) L'exercici d'accions civils i laborals es regirà per les normes de general 
aplicació i la reclamació prèvia s'adreçarà sempre al Consell Rector. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
1. S'incorporen a l'Institut Cartogràfic de Catalunya el personal i el 

material del Servei Cartogràfic actualment dependent del Departa
ment de Política Territorial i Obres Públiques. 
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2. El Consell Executiu i el Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, dins de l'àmbit de les seves respectives competències, dicta
ran 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 Geografico, a l'Instituta Geo
grafico Nacional, al Servicio Geografico del Ejército de Tierra, a l'Ins
tituta Hidrogràfica de la Marina i al Servicio Geogràfica 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 Auto
ritats als quals pertoqui la facin complir. 

Barcelona, 8 d'octubre de 1982 

JORDI PUJOL 
President de la Generalitat de Catalunya 

JOSEP M. CULLELL I NADAL 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
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Annex 2. Reglament de l'Institut Cartogràfic 
de Catalunya 88/1988 

DECRET 
88/1988, de 28 de març, d'aprovació del Reglament de l'Institut Cartogràfic de 

Catalunya 

La Disposició final 2 de la Llei 11/1982, de 8 d'octubre, de creació de 
l'Institut Cartogràfic de Catalunya, faculta el Consell Executiu per dictar 
les normes necessàries per al desenvolupament i l'execució de la Llei 
esmentada. 

L'experiència obtinguda durant aquests cinc anys de funcionament de 
l'Institut aconsella l'aprovació del Reglament de la Llei, que ha de facili
tar la seva aplicació i que constitueix un instrument idoni per completar 
l'organització de l'Institut i regular l'exercici de les seves funcions. 

Per tant, a proposta del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
i d'acord amb el Consell Executiu, 

DECRETO: 
Article únic 
S'aprova el Reglament de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, que s'inclou 
com a Annex a aquest Decret. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
No obstant això, mentre el titular del Departament no desenvolupi 
aquest Decret, es mantindran els negòciats actualment existents, amb 
l'adscripció que funcionalment es determini. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
A l'entrada en vigor del Reglament queden derogats el Decret 526/1982, 
de 24 de desembre, el Decret 73/1985, de 18 de gener, el Decret 70/1986, 
de 27 de febrer, i les altres disposicions generals que s'oposin a aquest 
Reglament. 

DISPOSICIÓ FINAL 
Es faculta al Conseller de Política Territorial i Obres Públiques per dictar 
les normes necessàries per al desenvolupament i l'execució d 'aquest 
Reglament. 

Barcelona, 28 de març de 1988 

JORDI PUJOL 
President de la Generalitat de Catalunya 

XAVIER BIGATÀ I RIBÉ 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
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Annex 

ANNEX 2. REGLAMENT DE L'INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA 88/ 1988 

CAPÍTOL 1 
Naturalesa, finalitats i funcions de l'Institut 

Article 1 
1.1 L'Institut Cartogràfic de Catalunya és un organisme autònom comer

cial, industrial i financer, adscrit al Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques, amb la finalitat de portar a terme les 
tasques tècniques de desenvolupament de la informació cartogràfica 
en l'àmbit de les competències de la Generalitat de Catalunya. 

1.2 L'Institut Cartogràfic de Catalunya és subjecte a l'Estatut de l'empre
sa pública catalana, de conformitat amb el que disposa l'article La) 
de la Llei 4/1985, de 29 de març. 

Article 2 
2.1 Per al compliment de les seves finalitats l'Institut gaudirà de perso

nalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i econòmica i capa
citat plena d'obrar. 

2.2 En conseqüència, l'Institut podrà adquirir, posseir, reivindicar, gravar 
o alienar tota mena de béns, concertar crèdits, celebrar contractes, 
obligar-se, interposar els recursos establerts i executar les accions pre
vistes a les lleis. 

2.3 El que disposen els paràgrafs anteriors s'entén sens perjudici de l'ob
servança de les Lleis 11/1981, de 7 de desembre, de patrimoni de la 
Generalitat; 10/1982, de 12 de juliol, de finances públiques; 4/1985, 
de 29 de març, de l'estatut de l'empresa pública catalana, i les altres 
lleis d'aplicació a Catalunya. 

2.4 L'Institut Cartogràfic de Catalunya actuarà d'acord amb els criteris 
i principis següents: 
a) Rendiment, economia i productivitat, aplicats d'acord amb els 

objectius fixats pels òrgans corresponents. 
b) No-discriminació respecte al sector privat. 
e) Contribució al foment de l'ocupació i al desenvolupament 

tecnològic. 

Article 3 
Són funcions de l'Institut Cartogràfic de Catalunya: 
a) L'elaboració, la reproducció i la difusió de treballs cartogràfics de base. 
b) La creació, l'estructuració i l'organització de la Cartoteca de 

Catalunya, que coordinarà la recollida i l'estudi de la documentació 
geogràfica i cartogràfica existent, i s'encarregarà de la seva conservació 
i difusió directament o en col·laboració amb altres entitats públiques 
o privades. 

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

d) La coordinació tècnica dels treballs cartogràfics que facin entitats 
públiques i privades, si s'escau, i la col·laboració amb organismes 
públics i entitats privades de finalitat anàloga. 

e) La coordinació dels seus treballs cartogràfics amb els organismes de 
finalitat anàloga a nivell d'Estat. 

f) La publicació i la difusió dels treballs realitzats per l'Institut que es jutgi 
convenient pel seu interès públic, científic o d'una altra naturalesa. 
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Article 4 
4.1 L'Institut realitzarà, amb caràcter preferent, els serveis cartogràfics 

de caràcter oficial i d'interès general per a la Generalitat. 
4.2 Sens perjudici de l'actuació prevista al paràgraf anterior, l'Institut 

podrà realitzar estudis i treballs encomanats o sol·licitats per entitats 
públiques o particulars. 

Article S 
S .1 Per a l'exercici de les seves funcions, l'Institut podrà: 

a) Fer convenis de cooperació amb els organismes competents, espe
cialment amb les entitats locals que coadjuvin en l'exercici de les 
seves funcions . 

b) Formar consorcis amb altres entitats públiques per al desenvolu
pament de les finalitats pròpies de l'activitat cartogràfica . 

e) Crear societats anònimes, així com participar en qualssevol altres 
societats constituïdes, amb limitació de les responsabilitats, per 
ens públics o particulars, per al desplegament de finalitats de 
naturalesa cartogràfica. 

S.2 La creació de consorcis o societats anònimes o la participació o inte
gració de l'Institut a les ja constituïdes haurà de ser autoritzada pel 
Consell Executiu, d'acord amb el que estableix la Llei 4/198S, 
de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana. 

Article 6 
6.1 Amb periodicitat la Direcció de l'Institut donarà coneixement de l'es

tat de les seves actuacions en curs a la Secretaria General del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques amb la finalitat 
de facilitar la funció coordinadora que correspon a l'esmentada 
Secretaria General. 

6.2 A més a més, la Direcció de l'Institut elaborarà anualment el projecte 
de pla d'actuació i una memòria de les activitats desenvolupades en 
l'exercici corresponent. 

CAPÍTOL 2 
01ganització 

SECCIÓ 1 
Ò1gans rectors 

Article 7 
7.1 L'Institut es regirà pels òrgans següents: 

a) Consell rector. 
b) Direcció. 
e) Comissió tècnica. 

7.2 L'Institut disposarà, a més, dels serveis interiors que es determinen 
en aquest Reglament. 
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SECCIÓ 2 
Consell rector 

Article 8 
8.1 El Consell rector serà format pel president, el vice-president, els 

vocals i el secretari. 
8.2 En serà president el Conseller de Política Territorial i Obres 

Públiques. El vice-president serà designat pel Conseller d'entre els 
representants que s'esmentaran al punt 3.a) d'aquest mateix article. 

8.3 Els vocals del Consell seran els següents: 
a) Un representant de cadascun dels departaments d'Economia i 

Finances, d'Indústria i Energia, d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
i de Governació, el Director General d'Estadística, el Director 
General d'Urbanisme, el Director General de Política Territorial 
i el Director General de Carreteres. 

b) Quatre vocals representants de les corporacions locals. 
e) Dos vocals de lliure designació pel Consell Executiu entre perso

nes de competència acreditada en el camp de la Cartografia. 
d) El Director de l'Institut. 

8.4 El secretari serà designat pel Consell rector a proposta del seu 
president. 

Article 9 
Els vocals del Consell rector representants de corporacions locals seran 
designats per les seves organitzacions representatives en proporció al 
nombre de municipis i altres ens locals que tinguin afiliats. Tots ells hau
ran de ser membres de les corporacions locals. 

Article 10 
10.1 El Consell rector té les facultats més àmplies en l'actuació, la gestió 

i la representació de l'Institut. 
10.2 Particularment, correspon al Consell rector: 

a) Elaborar i proposar el pla anual de treball i gestió i l'avantprojec
te de pressupost de l'Institut. 

b) Conèixer els recursos que integren el patrimoni de l'Institut i 
informar-ne l'Administració. 

e) Atorgar poders al director per al desenvolupament de l'activitat 
comercial, industrial i financera de l'Institut. 

d) Resoldre tots els afers relacionats amb la competència de 
l'Institut no atribuïts a la direcció. 

Article 11 
El president del Consell rector tindrà les atribucions següents: 
a) Representar el Consell. 
b) Convocar-ne les reunions, assenyalant lloc, dia i hora de celebració 

i ordre del dia d'aquestes. 
e) Presidir i dirigir les deliberacions i dirimir amb el seu vot de qualitat 

els empats. 
d) Autoritzar amb la seva signatura l'acta de les sessions i les certifica

cions. 
e) Mantenir, per si mateix o per delegació en el director, contactes amb 

els òrgans de 1' Administració de l'Estat competents en la matèria. 
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f) Proporcionar a les altres administracions públiques, per si mateix o 
mitjançant el director, informació sobre la cartografia realitzada o en 
curs d'execució. 

g) Presidir reunions, i dirimir amb el seu vot els empats. 
h) Qualsevol altra funció atribuïda per aquest Reglament. 

Article 12 
El vice-president auxiliarà el president en les seves funcions i el substi
tuirà en els casos ·d'absència o d'impossibilitat. 

Article 13 
El secretari aixecarà l'acta de les sessions i estendrà certificacions dels acords 
que s'hi hauran adoptat, autoritzant amb la seva firma les unes i les altres. 

SECCIÓ 3 
Direcció 

Article 14 
El director de l'Institut és nomenat pel Consell Executiu a proposta del 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques i li correspon el nivell 
orgànic de director general. 

Article 15 
15 .1 Correspon al director de l'Institqt la direcció d'aquest, l'execució 

dels acords del Consell rector i la direcció del personal. 
15.2 El director tindrà, entre altres atribucions, les següents: 

a) Formular l'avantprojecte del pla anual de treball i gestió, l'esbo
rrany de pressupostos i la memòria de l'Institut. 

b) Proposar el nomenament de personal i l'estructura orgànica de 
l'Institut, d'acord amb la legislació vigent. 

e) Representar, per delegació del president, el Consell rector en les 
actuacions de l'Institut, per mantenir contactes amb els òrgans 
de l'Administració de l'Estat competents en la matèria. 

d) Proporcionar als òrgans de l'Administració de l'Estat competents 
en la matèria, per delegació del president del Consell rector, 
informació sobre la cartografia realitzada o en curs d'execució. 

e) Decidir, en cas d'urgència, en matèries de competència del 
Consell rector, però amb l'obligació de retre compte a aquest 
òrgan en la primera reunió que se celebri. 

SECCIÓ 4 
Comissió tècnica 

Article 16 
16.1 La Comissió tècnica es compon del president, que serà el director, 

del secretari i dels vocals següents: 
a) Un representant de cadascuna de les universitats catalanes. 
b) Un representant de cada una de les direccions generals d'urba

nisme, carreteres, política territorial, administració local i del 
Servei Geològic de Catalunya. 

e) Dos representants de les entitats locals designats per cadascuna 
de les associacions representatives del territori de Catalunya. 
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d) Un representant del Col·legi oficial d'enginyers topògrafs de 
Catalunya. 

e) Els caps de servei de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 
16.2 Els vocals han de ser persones expertes en cartografia o que tinguin 

al seu càrrec serveis cartogràfics. 
16.3 Seran invitats a formar part de la Comissió com a vocals i, per tant, 

amb veu i vot, un representant de l'Institut Geogràfic Nacional i un 
representant de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de les 
Forces Armades. 

16.4 El secretari de la Comissió tècnica serà designat pel president del 
Consell rector, a proposta del director de l'Institut, d'entre el seu 
personal. 

16.5 El president de la Comissió tècnica podrà convidar a assistir a les 
seves sessions experts o especialistes quan així ho aconselli la natu
ralesa dels assumptes a tractar. 

Article 17 
17.1 Correspon a la Comissió tècnica: 

a) Assessorar l'Institut. 
b) Elaborar criteris tècnics per tal de coordinar els treballs cartogràfics. 
e) Proposar les mesures necessàries per evitar que es produeixin 

repeticions de treballs o duplicitat de tasques. 
d) Vetllar per la posada al dia i la conservació dels treballs cartogrà

fics d'importància general i permanent per a Catalunya. 
e) Proposar les mesures precises i necessàries perquè la nomenclatu

ra i la simbologia utilitzades per l'Institut siguin les mateixes a 
les entitats que coordina. 

f) En general, estudiar i proposar les normes necessàries per impul
sar i coordinar tots els treballs i estudis encaminats a l'execució 
de la cartografia d'interès per a Catalunya. 

17.2 Els acords de la Comissió tècnica tenen el caràcter d'informes facul
tatius i no vinculants. 

SECCIÓ 5 
Se1veis interiors 

Article 18 
18.1 La direcció de l'Institut realitzarà les seves funcions mitjançant els 

serveis següents: 
a) Desenvolupament i Sistemes. 
b) Producció Cartogràfica. 
e) Programes d'Actuació Cartogràfica. 
d) Secretaria Econòmica i Administrativa. 

18.2 Depèn directament del director la Cartoteca de Catalunya. 

Article 19 
19.1 Són comeses del Servei de Desenvolupament i Sistemes la realitza

ció d'estudis, la definició de les metodologies, l'anàlisi de les aplica
cions i la posada en marxa i el desenvolupament dels diferents sis
temes d'informació geogràfica, cartografia numèrica, càlcul, bases 
de dades alfanumèriques, percepció remota i d'ajut a la gestió dins 
els diferents àmbits de la realització cartogràfica. 
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19.2 A més a més, el Servei de Desenvolupament i Sistemes dóna suport 
tècnic als altres serveis de l'Institut en els àmbits de restitució foto
gramètrica, analògica i analítica, aixecaments topogràfics, xarxes 
geodèsiques i d'anivellació, vols mètrics i multiespectrals, aerotrian
gulació i models digitals del terreny. 

19.3 Queden adscrites al Servei de Desenvolupament i Sistemes la Secció 
de Sistemes d'Informació, la Secció del Centre de Càlcul, la Secció 
de Teledetec:ció i Tractament Digital d'Imatges i la Secció de Suport 
Analític. 

Article 20 
20.1 Correspon al Servei de Producció Cartogràfica la realització car

togràfica establerta .pels programes d'actuació cartogràfica dins els 
àmbits dels sistemes de restitució fotogramètrica, analògica i analí
tica, els aixecaments topogràfics, la tecnologia de vols mètrics i 
multiespectrals, els models numèrics per a l'aerotriangulació, l'edi
ció i la digitalització assistida, l'ajut a la formació i la revisió car
togràfica, la sortida cartogràfica, el laboratori fotogràfic, la repro
ducció i les edicions. 

20.2 Queden adscrites al Servei de Producció Cartogràfica, la Secció 
de Geodèsia i la Secció de Fotogrametria. 

Article 21 
21.1 El Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica té atribuïdes les 

comeses de l'anàlisi, la definició, el control de la producció, la inte
gració d'informació connexa i el control de qualitat dels programes 
d'actuació cartogràfica encomanats per la direcció. En conseqüèn
cia, també l'estructuració de les metodologies adients, per tal d'inte
grar tant els elements tècnics com de gestió, que permeti donar la 
màxima utilització pluridisciplinària als elements cartogràfics i 
mètrics generals. 

21.2 Queda adscrita al Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica la 
Secció d'Edició Cartogràfica. 

Article 22 
22.1 Són comeses del Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa la 

gestió de personal, l'anàlisi, realització i control de les tasques pres
supostàries, comptables i administratives, la coordinació econòmica 
de l'Institut, la contractació administrativa, la gestió comercial de 
productes cartogràfics i bibliogràfics, el manteniment de les 
instal·lacions, la distribució i les vendes de la producció cartogràfi
ca, l'organització i assumptes generals de l'Institut. 

22.2 Queda adscrita al Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa 
la Secció d'Organització Econòmica i Assumptes Generals. 

Article 23 
Les seccions s'estructuren en negociats d'acord amb el que es determini 
per Ordre del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 

Article 24 
La Cartoteca de Catalunya, amb nivell orgànic de secció, coordina, sota 
la dependència immediata del director de l'Institut, la recollida i l'estudi 
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de la documentació geogràfica i cartogràfica existent i s'encarrega de la 
seva conservació i difusió, directament o en col-laboració amb altres enti
tats públiques o privades. 

CAPÍTOL 3 
Funcionament del Consell rector i de la Comissió tècnica 

Article 25 
25.1 La convocatòria del Consell rector i de la Comissió tècnica corres

pondrà als seus presidents respectius i haurà de ser acordada i noti
ficada amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, llevat 
dels casos d'urgència, i s'hi adjuntarà l'ordre del dia. 

25.2 L'ordre del dia serà fixat pel president respectiu, tenint en compte, 
si escau, les peticions dels altres membres formulades amb l'antela
ció suficient. 

25.3 Això no obstant, tant el Consell rector com la Comissió tècnica 
quedaran constituïts vàlidament, encara que no s'haguessin com
plert els requisits de la convocatòria, quan es trobin reunits tots els 
seus membres respectius i ho acordin així per unanimitat. 

Article 26 
26.1 Les deliberacions del Consell rector i de la Comissió tècnica seran 

presidides i dirigides pel seus presidents respectius. Perquè les deli
beracions o els acords siguin vàlids calla presència, si més no, de 
la meitat més un dels seus membres. 

26.2 Si no hi ha quòrum, l'òrgan es constituirà en segona convocatòria 
una hora després de l'assenyalada per a la primera. Per això n'hi 
haurà prou amb l'assistència de la tercera part dels seus membres i, 
en tot cas, en nombre no inferior a tres. 

Article 27 
27.1 Els acords dels òrgans col·legiats de l'Institut seran adoptats per 

majoria absoluta d'assistents i els empats seran dirimits pel vot del 
president. 

27.2 Els membres del Consell rector podran fer constar en acta el seu vot 
contrari a l'acord adoptat i els motius que el justifiquin. 

27.3 No podrà ser objecte d'acord cap assumpte que no estigui inclòs a 
l'ordre del dia, llevat que siguin presents tots els membres de l'òr
gan col·legiat i que sigui declarada la urgència de l'assumpte pel 
vot favorable de la majoria. 

27.4 Els acords es registraran en el llibre d'actes amb la firma del presi
dent i del secretari. 

CAPÍTOL 4 
Règim econòmica-financer 

Article 28 
28.1 Els recursos de l'Institut seran els següents: 

a) Tots els que estaven adscrits al Servei Cartogràfic del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
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b) Els rendiments dels béns compresos en l'apartat anterior i dels 
altres adscrits a l'Institut. 

e) Els béns traspassats de la Diputació segons Decret 198/1983, de 
21 d'abril. 

d) L'assignació que es fixarà al pressupost de la Generalitat per a 
compliment de les finalitats de l'Institut i els crèdits que aquest 
utilitzi dels previstos en aquest pressupost per a l'execució de tre
balls cartogràfics. 

e) Els ingressos que obtingui pels estudis o treballs que realitzi en el 
desenvolupament de les seves funcions o per la venda de les seves 
produccions a organismes diferents de la Generalitat o a particulars. 

f) Les participacions o els ingressos que procedeixin dels consorcis 
o societats en què intervingui, segons el que preveu l'article S 
d'aquest Reglament. 

g) Les subvencions, les aportacions o les dotacions concedides a 
favor seu per entitats o particulars. 

h) Tots els recursos no previstos en els apartats anteriors que 
puguin ser-li atribuïts per disposició legal o reglamentària. 

28.2 El pressupost de l'Institut serà anual i se subjectarà a les disposi
cions legals sobre els pressupostos dels organismes autònoms de 
caràcter comercial, industrial i financer i, en particular, el pressu
post d'explotació i capital s'adequarà al que disposa l'article 13 de 
la Llei de l'estatut de l'empresa pública catalana. 

28.3 L'Institut gaudirà de les exempcions i els beneficis fiscals de què 
gaudeix l'Administració de la Generalitat. 

Article 29 
29.1 Els treballs cartogràfics de caràcter oficial, inclosos en la denomina

ció de treballs cartogràfics de base (article 3.a) de la Llei 11/1982, 
de 8 d'octubre, que l'Institut Cartogràfic de Catalunya realitzi per a 
la Generalitat de Catalunya d'acord amb el pla anual de treball pro
posat pel Consell rector (article 11.2a) es finançaran amb càrrec al 
seu pressupost propi. Quan es tracti de treballs específics d'interès 
per a cadascun dels diferents departaments, es finançaran amb l'a
plicació dels diferents crèdits pressupostaris de cada departament. 

29.2 La realització de treballs encomanats o sol·licitats per entitats públi
ques o privades es finançarà mitjançant la contraprestació que a 
aquest efecte es concerti. 

29.3 Els contractes que se celebrin per a la realització de treballs per a 
entitats públiques tindran caràcter administratiu, tret que les nor
mes de contractació de l'entitat contractant disposin el contrari. 

29.4 La direcció elaborarà un balanç de situació i un compte d'explota
ció que reflecteixin degudament la comptabilitat de l'Institut. 

Article 30 
30.1 Els ingressos que obtingui l'Institut que tinguin la naturalesa de 

taxa es regiran per la Llei 6/1986, de 8 de maig, de desplegament i 
modificació de les taxe_s de la Generalitat. 

30.2 No tindran la consideració de taxes, llevat del cas que aquest caràc
ter els sigui atribuït expressament, les tarifes o preus que hagi de 
percebre l'Institut per les seves prestacions o per la venda dels béns 
que constitueixin l'objecte de la seva activitat. 
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30.3 El titular del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
podrà delegar en el director de l'Institut Cartogràfic de Catalunya la 
fixació de les tarifes i els preus a què es refereix el paràgraf anterior. 

Article 31 
Les adquisicions patrimonials, les relacions jurídiques externes i el règim 
de contractació de l'Institut que estiguin directament relacionats amb 
l'objecte de la seva activitat són subjectes al dret civil i mercantil, i no 
se sotmeten als procediments administratius de selecció de contractistes 
i, en general, a les normes administratives sobre· contractació. El Consell 
rector, però, acordarà els sistemes de publicitat i de concurrència per a 
l'adjudicació dels contractes que pel seu import o per la seva naturalesa 
es cregui adients. 

CAPÍTOL 5 
Règim jurídic 

Article 32 
32.1 Contra els actes administratius de l'Institut seran procedents els 

recursos previstos a les normes de procediment administratiu apli
cables a Catalunya, amb les peculiaritats que s'estableixen tot 
seguit. 

32.2 Tots els actes administratius de l'Institut podran ser objecte de 
recurs d'alçada davant el Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques. 

32.3 El recurs extraordinari de revisió, si s'escau, s'ha d'interposar sem
pre davant el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques. 

Article 33 
La interposició de recurs contenciós administratiu serà procedent d'acord 
amb el que estableix la Llei d'aquesta jurisdicció. 

Article 34 
L'exercici d'accions civils i laborals es regirà per les normes d'aplicació 
general i la reclamació prèvia s'adreçarà sempre al Consell rector i es pre
sentarà a la direcció de l'Institut. 
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Annex 3. Decret 268/1991 

DECRET 
268/ 1991, de 28 d'octubre, de desplegament de l'estructura orgànica i del funciona
ment de l'Institut Ca1togrà{ic de Catalunya. 

L'Institut Cartogràfic de Catalunya va ser creat per la Llei 11/1982, de 8 
d'octubre. Posteriorment, pel Decret 88/1988, de 28 de març, va ser apro
vat el Reglament de l'organisme autònom esmentat com a instrument 
idoni per completar la seva organització i regular l'exercici de les seves 
funcions. 

De l'activitat desenvolupada aquests darrers anys per l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya es fa palesa la necessitat d'adequar l'estructura 
a la nova realitat, atès que han incidit un seguit de circumstàncies que 
ho fan aconsellables, com són l'increment quantitatiu de la seva activi
tat, l'abastament de noves àrees i la transformació d'una bona quantitat 
dels conceptes i projectes de desenvolupament com a eines operacionals, 
en el sentit de mecanitzar processos i integrar informació. 

En conseqüència, i d 'acord amb el que disposa l'article 61 de la Llei 
13/1989, de 14 de desembre, d 'organització, procediment i règim jurídic 
de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conse
ller de Política Territorial i Obres Públiques, i d'acord amb el Govern, 

DECRETO: 
Article 1 
L'Institut Cartogràfic de Catalunya comptarà per al desenvolupament de 
les seves activitats amb els òrgans i serveis interiors següents: 
Subdirecció General Tècnica. 
Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa. 
Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica. 
Servei de Sistemes i Centre de Càlcul. 
Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge. 
Servei de Geodèsia. 

Article 2 
Són funcions de la Subdirecció General Tècnica l'assistència i la substitu
ció del director, i la coordinació i el control dels serveis que en depen
guin. 

Article 3 
Estan adscrits a la Subdirecció General Tècnica els òrgans següents: 
Servei de Sistemes i Centre de Càlcul. 
Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge. 
Servei de Geodèsia. 
Secció de Sistemes d'Informació. 
Secció de Cartografia Automàtica. 

Article 4 
4.1 Correspon al Servei de Sistemes i Centre de Càlcul les funcions 

següents: 
La responsabilitat de mantenir en estat de perfecta operativitat tots 
els sistemes cartogràfics i de càlcul general, les instal-lacions i els edi-
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ficis de l'Institut, i la realització de la gestió dels recursos del Centre 
de Càlcul. Igualment efectuarà l'estudi i l'assessorament sobre els 
aspectes de tecnologia informàtica dels equips, el desenvolupament 
d'eines d'utilitat general, l'establiment de metodologies i gestió, i el 
magatzematge de seguretat de tota la informació digital generada. 

4.2 El Servei de Sistemes i Centre de Càlcul s'estructura en les seccions 
següents: 
Secció de Sistemes Informàtics. 
Secció de Manteniment de Sistemes. 

4.3 Les funcions a desenvolupar per aquestes seccions seran: 
Secció de Sistemes Informàtics: responsabilitat de conèixer exhausti
vament i mantenir en perfecte estat operatiu tota la xarxa de sistemes 
cartogràfics de càlcul general de naturalesa informàtica de l'Institut 
en els aspectes dels programes bàsics de control dels equips. 
Igualment li correspon la realització de les aplicacions de gestió de 
recursos, magatzematge de dades i procediments que siguin d'utilitat 
general per als grups de desenvolupament i producció. 
Secció de Manteniment de Sistemes: la conservació i el manteniment 
dels equips, la gestió dels serveis de manteniment contractats als sub
ministradors dels sistemes, la instal·lació física de nous equips o nous 
components als ja existents, i el desenvolupament propi de sistemes 
específics de naturalesa electrònica/informàtica. 

Article 5 
5.1 Correspon al Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge les funcions 

següents: 
Portar a terme els estudis necessaris per tractar imatges digitals de 
captadors actius i passius embarcats en satèl·lits o avions per àtreu
·re'n informació temàtica; realitzar sèries cartogràfiques a les escales 
que permetin les característiques dels diferents captadors, i donar 
suport algorísmic i de tractament a totes les aplicacions que utilitzin 
imatges digitals com a font primària d'informació. 

5.2 El Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge s'estructura en les seccions 
següents: 
Secció de Teledetecció i Tractament Digital d'Imatges. 
Secció de Cartografia Satèl·lit. 

5.3 Les funcions a desenvolupar per aquestes seccions seran: 
Secció de Te~edetecció i Tractament Digital d'Imatges: realització de 
la recerca aplicada i el desenvolupament i la implantació de sistemes 
de càlcul necessaris per tractar imatges digitals de captadors actius i 
passius embarcats en plataformes aeronàutiques i aerospacials. 
Secció de Cartografia Satèl·lit: realització pràctica de tots els processos 
de suport i de correcció necessaris per produir ortofotomapes a partir 
d'imatges digitals de captadors actius i passius embarcats en platafor
mes aeronàutiques i aerospacials. 

Article 6 
6.1 Corresponen al Servei de Geodèsia les funcions següents: 

L'estudi, la implantació i la difusió de les tecnologies, els paràmetres, 
els mètodes i les dades necessàries per obtenir una representació acu
rada i fidel de la topografia de Catalunya, tant en el seu vessant d'es
tabliment de les xarxes geodèsiques com en el suport als aspectes 
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fotogramètrics dels projectes cartogràfics de l'Institut. Igualment, li 
correspon el desenvolupament de les eines i els sistemes de càlcul 
necessaris per assolir els objectius esmentats. 

6.2 El Servei de Geodèsia s'estructura en les seccions següents: 
Secció de Sistemes de Càlcul Geodèsic. 
Secció de Sistemes de Posicionament. 

6.3 Les funcions a desenvolupar per aquestes seccions seran: 
Secció de Sistemes de Càlcul Geodèsic: realització del desenvolupa
ment i implantació de sistemes i aplicacions de càlcul orientats a dur 
a terme o mecanitzar tasques fotogramètriques i geodèsiques. 
Secció de Sistemes de Posidonament: li correspon implantar senyals 
geodèsics, realitzar observacions i obtenir-ne coordenades, i també 
divulgar, distribuir i mantenir actualitzada la informació geodèsica 
que sigui d'interés per les aplicacions pròpies de l'Institut i d'altres 
col-lectius professionals. 

Article 7 
7.1 Restaran adscrites directament a la Subdirecció General Tècnica les 

seccions següents: 
Secció de Cartografia Automàtica. 
Secció de Sistemes d'Informació. 

7.2 Les funcions a desenvolupar per aquestes seccions seran les següents: 
Secció de Cartografia Automàtica: desenvolupar aplicacions i sistemes 
de suport a la producció dins l'àmbit específic dels sistemes de carto
grafia numèrica, incloent els sistemes primaris de captura de dades grà
fiques, processos de càlcul cartogràfic i sistemes de dibuix automàtic. 
Secció de Sistemes d'Informació: realitzar el disseny, la implantació i 
el suport d'aplicacions vinculades a sistemes d'informació geogràfics. 
Igualment, li correspon la creació, el manteniment i la gestió de les 
bases de dades cartogràfiques associades i el suport de mecanització 
de processos de generació automàtica o semiautomàtica de cartogra
fia temàtica. 

Article 8 
8.1 Corresponen al Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa les 

funcions següents: 
La gestió de personal, l'anàlisi, la realització i el control de les tasques 
pressupostàries, comptables i administratives, la coordinació econò
mica de l'Institut, la contractació administrativa, la gestió comercial 
de productes cartogràfics i bibliogràfics, la distribució i les vendes de 
la producció cartogràfica, la coordinació dels vols fotogramètrics, l'or
ganització i assumptes generals de l'Institut. 

8.2 Depenen del Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa les sec
cions següents: 
Secció d'Organització Administrativa i Assumptes Generals. 
Secció de Vols. 
Les funcions a desenvolupar per aquestes seccions seran: 
Secció d'Organització Administrativa i Assumptes Generals: el control 
de la gestió i l'execució del pressupost, la imputació correcta de les 
despeses i els ingressos i la liquidació del pressupost. El control i la 
coordinació dels estats financers segons els criteris del pla general 
comptable, l'elaboració del balanç i el compte d'explotació. La con-
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tractació administrativa. La gestió dels assumptes de personal. 
Secció de Vols: realització de vols de fotografia aèria (vols fotogramè
trics, vols de fotografia obliqua i vols amb altres sensors). Els treballs 
que porten a terme afecten tota la línia d'actuació des de l'elaboració 
d'un projecte fins al seu lliurament. Els àmbits d'actuació són: projec
tes i control de vols, laboratori fotogràfic, pilotatge i navegació dels 
avions, i manteniment aeronàutic. 

Article 9 
9.1 Correspon al Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica les fun

cions següents: 
L'anàlisi i la realització dels projectes a petita i mitjana escala, el dis
seny cartogràfic, la definició de normatives cartogràfiques, la coordi
nació de la gestió, la revisió i l'actualització en els diferents àmbits de 
la realització cartogràfica, les tasques tècniques referents a la delimi
tació territorial, el laboratori fotocartogràfic i les edicions. Alhora, 
ha de donar suport als altres serveis de l'Institut en l'àmbit de la 
informació geogràfica. 

9.2 Depenen del Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica les seccions 
següents: 
Secció de Delimitació Territorial. 
Secció d'Edició Cartogràfica. 

9.3 Les funcions a desenvolupar per aquestes seccions seran: 
Secció de Delimitació Territorial: la coordinació i la gestió del disseny 
cartogràfic, l'anàlisi i la situació geotoponímica, l'actualització, la 
revisió i l'arxiu de la cartografia bàsica i temàtica. La recuperació, l'ar
xiu i els seguiments necessaris de la documentació referent a la deli
mitació municipal de Catalunya per tal de donar suport tècnic a la 
Comissió de Delimitació Territorial i elaborar la cartografia bàsica i 
temàtica corresponent. 
Secció d'Edició Cartogràfica: la coordinació i l'organització de l'estu
di, la preparació, la revisió i l'edició de les publicacions bibliogràfi
ques, els atlas, les publicacions periòdiques, textos d'impresos i d'al
tres documents en general; treballs de toponímia per a la formació de 
la base de dades de toponímia de Catalunya i per a la selecció, situa
ció i revisió de la toponímia dels documents cartogràfics. Creació de 
bases de dades geocartogràfiques necessàries per a la realització de 
publicacions o d'estudis diversos. La formació, el manteniment i l'ac
tualització de l'inventari cartogràfic de Catalunya. 

Article 10 
10.1 Corresponen al Servei de Producció Cartogràfica les funcions 

següents: 
La realització cartogràfica dins els àmbits dels sistemes de restitució 
fotogramètrica, analògica i analítica, els aixecaments topogràfics, els 
models numèrics per a l'aerotriangulació, l'edició i la digitalització 
assistida, l'ajut a la formació, la revisió cartogràfica i el dibuix 
automàtic. 

10.2 El Servei de Producció Cartogràfica s'estructura en les seccions 
següents: 
Secció de Fotogrametria. 
Secció de Formació Cartogràfica. 
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10.3 Les funcions a desenvolupar per aquestes secdons seran: 
Secdó de Fotogrametria: la planificadó i el seguiment dels projectes; 
l'establiment de les metodologies de producció en les àrees d'ortofo
togrametria digital, la restitudó fotogramètrica (analògica, analítica 
i digital), topografia i aerotriangulació. 
Secció de Formació Cartogràfica: la planificació i el seguiment dels 
projectes; l'establiment de les metodologies de producció per a l'edi
ció cartogr~fica assistida per computador, en les línies de digitalitza
ció tant manual com automàtica, en la formació dels fulls de carto
grafia topogràfica digital a partir dels fitxers de restitució fotogramè
trica digital, en l'actualització de les bases de dades cartogràfiques 
digitals, i altres feines específiques reladonades amb l'edició digital. 

Article 11 
11.1 Depenent de la Direcció restarà la Secdó de la Cartoteca de 

Catalunya. 
11.2 Les seves funcions seran: gestionar el recull, la conservació i la difu

sió del material cartogràfic, tant pel material de producció pròpia 
com pel material que es va adquirint externament, a partir d'una 
política prèviament dissenyada. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
A l'entrada en vigor d'aquest Decret queda derogada la Secció Sa del 
capítol 2n del Decret 88/1988, el Decret 258/1987, el Decret 324/1988, el 
Decret 332/1989 i l'Ordre de 12 de desembre de 1988, i les altres disposi
dons generals que s'oposin a aquest Decret. 

DISPOSICIÓ FINAL 
S'autoritza el conseller de Política Territorial i Obres Públiques per dictar 
les normes que calguin per al desplegament, el compliment i l'execució 
d 'aquest Decret. 

Barcelona, 28 d'octubre de 1991 

JORDI PUJOL 
President de la Generalitat de Catalunya 
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