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Presentació del Conseller de Política Territorial 

L'Institut Cartogràfic de Catalunya presenta en aquesta publicació un compendi de les 
activitats dutes a terme durant l'any 1985. El resum, tot i que intenta ser exhaustiu, 
difícilment podrà expresar la complexitat de la tasca realitzada, en un intent de posar 
al dia el fet cartogràfic amb la incorporació de noves tecnologies i tècniques de treball. 

L'any 1985 ha estat el tercer any d'actuació de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 
En aquest temps s'ha treballat per donar a Catalunya els productes cartogràfics que 
li manquen, sobretot a escales petites i mitjanes. S'han produït novetats importants: 

. les imatges satèHit en fals color, d'escales 1:450 000 i 1:100 000, els mapes temàtics 
i diverses publicacions que enriqueixen el nostre coneixement geogràfic. Especial 
esment mereix la Revista Catalana de Geografia, la qual ha ressorgit en una nova 
etapa i es converteix en una eina útil de difusió de la cultura geogràfica, així com de 
les seves tècniques i aplicacions més actualitzades, cobrint així un ampli ventall de 
necessitats del públic català. 

Naturalment encara queda un llarg camí per arribar a una situació de normalitat: 
prosseguir la producció de cartografia topogràfica i temàtica que requereix el país, 
actualitzar la cartografia cadastral, etc.; però podem assegurar que voluntat d'es
merçar-hi tots els esforços possibles no en manca. 

Cal donar suport a l'Institut Cartogràfic de Catalunya per tal que continuï en el seu 
intent de millorar el nostre coneixement del territori, tot desplegant una política 
cartogràfica de gran abast. 

Barcelona, 23 de gener de 1986 

Xavier Bigatà i Ribé 
President del Consell Rector 13 





Introducció del Director de l'ICC 

Aquest exercici de 1985 obre una etapa d'estabilització de l'estructura de l'Institut 
després d'una primera etapa de consolidació: la creació a l'any 1982, la constitució 
i traspassos durant el 1983 i el creixement produït durant el 1984. Aquests anys 
d'anàlisi i estudi constants han permès l'adquisició d'una maduresa en els nostres 
equips de treball que els ha dut a assolir les previsions, segons els estàndards de pro
ducció sòlids. 

D'una banda, en l'àmbit del desenvolupament, d'entre diverses facetes, cal destacar-ne 
dues : la generació de l' ortofoto digital completa (projectes Diniralt i de rectificació 
d'imatges) i la generació dels primers fulls de la sèrie 1:100 000 de mapes a partir d'in
formació multispectral obtinguda pel satèl·lit Landsat IV (thematic mapper). 

De l'altra, la Producció, que gràcies a l'experiència adquirida, ha aconseguit estabilit
zar-se dins dels marges adients tal com demostren les xifres de la present Memòria. 

No pas menys importants són totes les tasques de suport, sigui numèric, geogràfic, 
de fotomecànica, administratiu, etc., que permeten que les diverses estructures 
piramidals de producció d'aquest Institut siguin sistemes funcionalment vius i per 
tant adaptatius als problemes cartogràfics que tracten. 

Arran de l'assumpció per aquest Institut del fons i títol de la Revista Catalana de 
Geografia, es prengué el compromís de transformar-la en una publicació tècnica de 
nivell dins les àrees que comprenen les Ciències de la Terra. Aquest exercici és el 
pnmer que, amb dos exemplars ja publicats, obre una via per aconseguir aquest 
objectiu. 

La Cartoteca de Catalunya, que cerca a hores d'ara una seu definitiva, és una realitat 
funcional que té un camí traçat per arribar a donar els serveis necessaris. ParaHelament 
s'ha treballat en la confecció d'una norma per a l'inventari cartogràfic, aplicable a tot 
l'Estat, i s'ha iniciat una metodologia de catalogació que serà norma en un futur. 17 
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Introducció del Director de l'ICC 

En resum, es pretén d'arribar a una simbiosi de manera que el desenvolupament 
que es vagi assolint posi a l'abast de la producció cartogràfica medis de perfecciona
ment, per tal de dur a terme, en un proper futur, les funcions per a les quals va ser 
creat aquest Institut i d'altres que se'ns encomanin, amb la finalitat de donar un ser
vei a l'Administració de la Generalitat i als ciutadans de Catalunya. 

Amb la voluntat decidida de perseverància, exposem les idees i resultats produïts 
per aquest Institut durant l'exercici de 1985. 

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





Competències 

1. Competències 

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

Aquest concepte de cartografia de . base es concreta en els programes 
d'actuació sobre tota Catalunya. 

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

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

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

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

e) La creació, estructuració i organització de la Cartoteca de Catalunya, la 
qual coordinarà la recollida i l'estudi de la documentació geogràfica i 
cartogràfica existent, i s'encarregarà de ~a seva conservació i difusió 
directament o en coJ.laboració amb altres entitats públiques o privades. 23 



Competències 

f) La formació d'un banc de dades cartogràfiques amb la finalitat d'utilitzar 

sistemes automàtics en el traçat de la cartografia. Les dades que es poden 

introduir en el sistema de cartografia numèrica permeten, no solament 

l'obtenció de cartografia de base, sino també l'explotació immediata 

d'aquesta cartografia per serveis com són les obres públiques, el cadas

tre, etc. 
g) La coordinació tècnica dels treballs cartogràfics que facin entitats públi

ques i privades, si s'escau, i la col-laboració amb organismes públics i 

entitats privades d'anàloga finalitat, així com la coordinació dels seus tre

balls cartogràfics amb els organismes d'anàloga finalitat a nivell d'Estat. 

Acomplint aquests objectius s'han establert convenis amb l'Instituta 

Geografico Nacional, Iberia, Compañia Telefónica Nacional de España 

i el Servizi Immobiliari Costa Smeralda. S'han dut a terme treballs encar

regats per empreses publiques de l'Ajuntament de Barcelona i per la 

Corporació Metropolitana de Barcelona. 

Hi han hagut força col-laboracions amb organismes de la Generalitat: 

- en l'àmbit temàtic: DG d'Incendis, Departament d'Agricultura, 

Ràmaderia i Pesca, Servei Geològic. 

- en l'àmbit informàtic: Secretaria General del Departament de Política 

Territorial i Obre.s Públiques. 

- . en l'àmbit de publicacions cartogràfiques : Departament de Cultura, 

DG del Diari Oficial i de Publicacions, DG d'Urbanisme. 

- en l'àmbit de serveis: DG d'Arquitectura i Habitatge, DG Carreteres. 

h) La publicació i difusió dels treballs que es creguin d'interès públic, cien

tífic o d'una altra naturalesa, realitzats per l'Institut. 

Cal senyalar com a caràcter més rellevant la publicació de la Revista 

Catalana de Geografia, que té com a objectiu difondre els coneixements 

i avenços tecnològics i científics que s'apliquin al territori català en l'àm

bit de les Ciències de la Terra. 





Consell Rector 

2. Consell Rector 

El Consell Rector és l'òrgan regidor de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, 
amb facultats d'actuació, gestió i representació. Concretament, supervisa el 
pla anual de treball i de gestió, així com els pressupostos. 

Composició del Consell Rector: 

PRESIDENT: 
Hble. Sr. Xavier Bigatà i Ribé Conseller de P.T. i O.P. 
Membre Nat 

VICE-PRESIDENT: 
Sr. Joan A. Solans i Huguet Director General d'Urbanisme 
Membre Nomenat 

VOCALS: 
Sr. Jaume Amat i Curtó 
Membre Nat 
Sr. Joan Angelet i Pladelles 
Membre Nomenat 
Sr. Agustí d'Arana i Sagnier 
Membre Nat 
Sr. Enric Arderiu i Gras 
Membre Nomenat 
Sr. Eduard Bonet i Guinó 
Membre Nat 
Sr. Pere Feliu i Mir 
Membre Nomenat 

Director General de Carreteres 

Gerent de la CMB 

Director General de Política Territorial 

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

29 
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Consell Rector 

Sr. Manel de Forn i de Foxà Cap del Servei d'Informació de Base 
Membre Nomenat 
Sr. Pere Macias i Arau 
Membre Nomenat 
Sr. Jordi Martínez i Planes 
Membre Nomenat 
Sr. Ricard Masó i Llunes 
Membre Nomenat 
Sr. Jaume Miranda i Canals 
Membre Nat 

Alcalde d'Olot 

Director General de Prevenció i Extinció 
d'Incendis i Salvaments 
Diputat del Parlament de Catalunya 

Director de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 

Sr. Xavier Munuera i Bassols Delegat de l'Insti tu to Geografico Nacional 
Membre Nomenat 

SECRETARIA : 
Sra. Glòria Bardají i Pascual 
Membre Nomenat 

Cap de la Secció de Recursos 
del Servei Jurídic 

Sessions que han estat convocades durant l'any 1985: 

Sessió de 25 de juny 
Es presentaren les dades de la producció cartogràfica assolida durant el 
1984, així com les publicacions de l'I CC actualitzades. La Direcció també 
donà compte de la producció ortofotogramètrica dels mesos de gener a maig 
i exposà els convenis establerts des de la darrera sessió. 
Per altra banda es plantejà la situació de la plantilla en retornar els funciona
ris transferits a la Diputació. 
La Direcció informà sobre la visita d'una comissió mixta de membres de 
l'exèrcit espanyol i de la Defense Mapping Agency a les instaJ.lacions de 
l'ICC. 

El Consell acordà facultar el Director de l'ICC per tal que dugués a terme 
les gestions necessàries per trobar una nova ubicació per a la Cartoteca de 
Catalunya, donat que una primera opció, l'edifici del Palau Centelles, 
resultà inviable. 

Sessió de 12 de novembre 

Es presentà al Consell la Memòria de l'any 1984 i aquesta fou comentada 
amb algunes observacions. 
S'exposaren les dades lliurades a l'auditoria en realització pel Departament 
d'Economia i Finances, corresponents a l'exercici econòmic de 1984, que 
foren examinades pel Consell. 



ConseU Rector 

El Úirector de l'ICC donà compte dels costos de les publicacions i de l'apa
rició de la Revista Catalana de Geografia. 
Respecte el primer semestre de 1985 ·s'informà sobre les vendes cartogràfi
ques, els vols i els treballs fotogramètrics. 
El Director assabentà el Consell Rector sobre la proposta de celebrar a Bar
celona un Seminari organitzat pel Comitè d'Experts en Cartografia, Esta
dística i Terminologia del Consell d'Europa amb la col·laboració de l'Institut. 
Es presentà una proposta alternativa respecte la ubicació de la Cartoteca de 
Catalunya. S'acordà que seria estudiada conjuntament amb l'Institut Català 
del Sòl. Al mateix temps es posà en coneixement del Consell Rector la rea
lització de gestions per a l'adquisició de la Col-lecció Ramon Soley. 

31 





Estructura interna 

3. Estructura Intema 

~.1. Organigrama actual 
Durant el1985, l'estructura orgànica de l'Institut ha anat desplegant-se, per 
la qual cosa s'han creat Negociats que figuraven a l'Organigrama i que 
actuaven funcionalment, i d'altres la necessitat dels quals s'ha manifestat al 
llarg del temps;. també s'han modificat alguns Negociats per tal d'obtenir 
una optimització funcional. . 
Ha estat creada la Secció de la Cartoteca de Catalunya, dependent de Direc
ció (Decret 73/1985). Les funcions d'aquesta Secció són la recollida i catalo
gació de la documentació geogràfica i cartogràfica existent relacionda amb 
el territori català, així com llur conservació i difusió, l'organització, catalo
gació i distribució de la fototeca per tal de constituir un arxiu central de 
fotografia aèria de Catalunya, l'estudi de la cartografia històrica d~ Catalu
nya que es troba fora del país, la realització de tràmits per a l'adquisició de 
fons especialitzats, l'aplicació d'un tractament informàtic dels fons i el recull 
de dades sobre centres cartogràfics i sobre bibliografia especialitzada. 
L'assumpció de tasques administratives i de personal per part del Negociat 
de Gestió Administrativa i l'assignació del personal de recepció i subaltern 
al Negociat de Secretaria de Direcció, determinaren la decisió de suprimir el 
Negociat de Secretaria, per manca de furtcionalitat (Ordre de 25 de novembre). 
Per altra banda ha estat modificada l'estructura relacionada amb la produc
ció cartogràfica (Ordre de 25 de novembre), establint com a nuclis coordi
nadors dos Negociats, el de Fotogrametria Analògica i el de Fotogrametria 
Analítica, agrupant el primer els equips de fotogrametria territorial, urbana 
i vial, i el segon els equips d'ortofotogrametria i la restitució analítica. El 
Negociat de Realització Cartogràfica engloba les tasques de fotocomposi
ció, laboratori i impressió. 
Malgrat les innovacions, l'estructura orgànica no està encara totalment des-
plegada i moltes places de comandament no són ocupades, donades les res- 35 



Estructura interna 

Organigrama actual 
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Estructura interna 

triccions pressupostàries. Però això no impedeix intentar adequar les neces
sitats dels serveis amb les opcions més factibles d'estructuració, donant un 
màxim de prestacions amb un mínim de cobertura orgànica. 

3.2. Plantilla 
Un fet significatiu produït durant l'any 1985 és el notable increment en la 
dotació de personal laboral temporal. Si bé a la Memòria de l'any anterior 
comentàvem que les contractacions de treballs específics suplien la manca 
de personal, durant aquest any 1985 ha estat necessària la consolidació 
d'aquestes places mitjançant un tipus de contractació més idoni. Els con
tractes estan realitzats segons els acords de l'AES i amb una sola variant de 
contractació que correspon al decret 1989/1984. 
Es preveu que per al proper any sigui possible que algunes d'aquestes places 
esdevinguin fixes, sempre i quan es contempli en el pressupost. 
L'altre aspecte destacable és la reducció de funcionaris transferits de Dipu
tació, que havien estat traspassats quan el Conveni amb la Diputació de Bar
celona va ésser signat (DOG n° 339, de 22 de juny de 1983). Aquests fun
cionaris cedits en el mes de febrer tingueren l'opció d'adscriure's al servei 
actiu de la Generalitat o bé de reincorporar-se al servei de la Diputació, de 
tal manera que quedava regulada definitivament la seva situació administra
uva. 
Vegem la composicio i distribució de la plantilla en data 31.12.1985 reflec
tida en el quadre següent: 

Contractats 
Laborals 

Funcionaris Funcionaris 
TOTALS Administr. Estat Diputació 

Direcció 6 14 2 2 24 

Servei de 

Desenvolupament 
i Sistemes 7 16 o o 23 

Servei de 
Producció 

Cartogràfica 5 48 4 58 

TOTALS 18 78 3 6 105 
37 



Estructura interna 

L'evolució de les contractacions ha estat la següent: 

1984 1985 

Contractats administratius transitoris 19 14 
Contractats administratius interins 4 
Funcionaris de l'Estat transferits 2 3 
Funcionaris de Diputació t~aspassats 17 6 
Laborals fixes 12 9 
Laborals temporals 69 
Contractes de treballs específics':- 63 2 

,,_ Sota aquest concepte es fa constar el nombre de persones que desenvolupen el seu contracte 
dins l'ICC -

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

Titulats superiors 
Titulats mitjans 
Estudis primaris 

33 
40 
32 

El sector on la titulació és més elevada és el dels contractats administratius, 
seguida pels laborals temporals . 
La mitjana d'edat de l' Institut és de 38 anys . 





Gestió econòmica 

4. Gestió Econòmica 

4.1. Pressupost de 1985 
El pressupost de l'ICC es concreta en dues vessants ben diferenciades: 

a) Ingressos i despeses corrents 

b) Operacions de capital 



Departament o Secció 

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

INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA 

APLICACIÓ 
ESTAT D'INGRESSOS 

Econòmica Funcional 

CAPITOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS 

ARTICLE 31 . VENDA DE BÉNS 

311 3111 Venda de cartografia .... .. ........•.... .. .... 

L 
ARTICLE 32. PRESTACIÓ DE SERVEIS 

321 3211 Convenis de col-laboracló ...... •.... ......... 

CAPITOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

ARTICLE 41 . DE LA GENERALITAT 

411 4111 Departament de Polftlca Territorial I Obres 
Públiques ..... .. .......................... . 

CAPITOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 

ARTICLE 71. DE LA GENERALITAT 

711 7111 Departament de Polltlca Territorial i Obres Públl· 
ques ....... . ............. . ... ......... ... . 

Total 
per conceptes 

7.500.000 

43.500.000 

128.400.000 

225.000.000 

Numero Orgànic 

09/53 

Total per articles 
I capltols 

51.000.000 

7.500.000 

43.500.000 

128.400.000 

128.400.000 

225.000.000 

225.000.000 
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Departament o Secció 

POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES I 
Direcció General, Serv~i o Organisme 

INSTITUT CARTOGRAFIC DE CATALUNYA 

APLICACIÓ 

Econòmica Funcional 

112 

122 

123 

141 

161 

172 

173 

175 

EXPLICACIÓ DE LA DESPESA 

CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL 

ARTICLE 11. RETRIBUCIONS BÀSIQUES 

De funcionaris ... . . .. . ... .. . .. .. .... . ... . ... . .. . ... . 

112.51 Retribuc ions bàsiques funcionaris cedits i 
transferits ..... .. . .. .. .. .. .. . . . . ....... . ... . 2.509.292 

ARTICLE 12. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 

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

122.51 Complements funcionaris cedits o transferits . . . 16.617.611 

Altres refribucions ............. . .. . . . ...... ....... . . 

123.Q1 Complement assimilació funcionaris ...... . . .. . 627.446 

Dedicació extraordinària ........... . . .. . •..•.. _--"1.
00
24""2"'".7'-'3"'2'-i 123.02 

ARTICLE 14. COMPLEMENT FAMILIAR 

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

141 .01 Complement familiar funcionaris .. . . • .. . .. ... ·---'1-'1""5.'"'1""2'--7 

ARTICLE 16. RETRIBUCIONS C.EL PERSONAL EN 
RÈGIM LABORAL 

Personal laboral . ...... .. . . .. . ...• .. • . . •... . . • . .. • .. . 

Ret ribuc ions bàsiques 13.526.579 161 .01 

161 .02 Retri bucions complementàries . . . . . . . . . • . . ... _....;7c.c.3::=2:.::3;.=.9_;;42:...¡ 

ARTICLE 17. PERSONAL EVENTUAL. CONTRACTAT 
I VARI 

Personal contractat ...... . .... .. .. . . . . .•..• .. .. ..•... 

172.01 Retribucions bàsiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.155.000 

172.02 Retribucions complementàries . . . . . • . . . . . . . . . . 5.266.000 

172.03 Pagues ext raordinàries ...... .. . . . • • ..•..•.. . . _ _ 6;::;·c::2.::.31:..:·.::.00"'0'-l 

Altre personal .. . ...... .. • .. . ... . . . • .. • .. .. ... . • ..• . 

173.01 Ajuda famil iar . .. . •. . •. .... . • ... . • . . .• . .. .... __ -=.97:...:·c::3.:..14'-i 

Altre personal . .. . . . .. . . .. . .... .. .. .. . . ..• .. •..• ..• . 

Total 
per conceples 

2.509.292 

16.617.611 

1.670.176 

115.127 

20.652.521 

43.672.000 

97.314 

3.722.540 

Número Orgànic 

09/53 

Total per articles 
i capitals 

107.183.000 

2.509.292 

16.667.769 

115.127 

20.652.521 

47.491 .654 



Departament o Se<:cló 

POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES I 
Direcció General, Serv~i o Organisme 

INSTITUT CARTOGRAFIC DE CATALUNYA 

APLICACIÓ 

Econòmica Funcional 

181 

182 

211 

212 

221 

222 

223 

224 

234 

EXPLICACIÓ DE LA DESPESA 

175.D1 Hores ext raordinàries . ... ... .•. .•. .. . . . • .. • . . _ _,_3.:.:.7=22:::·.::c54"'0"-l 

ARTICLE 18. ASSEGURANCES SOCIALS 

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

181 .01 Infrastructura ................•. . •.. . .. 

181.51 Serveis transferits . . . . .....• .. •.... .. .. 

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

182.51 Serveis transferits .........•..•.. . ... 

10.372.583 

7.003.278 

150.556 

CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS . 

ARTICLE 21 . DOTACIÓ ORDINÀRIA PER A DESPESES 
D'OFICINA 

Despeses d 'oficina i material no inventariable 

211.01 Infrastructura ...•.. . .. . ...•.. • ...... • .. • ..• ·---=-95"'0'-'.0"'0'"'0'-1 

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

212.01 Infrastructura ...... • .........•............ • . __ ..::5c.:.12:::·o::O::::OO::...¡ 

ARTICLE 22. DESPESES D'IM MOBLES 

Lloguers .... .. . .. .. .... . .....•..•...... • .... . •..... 

11 .220.000 221 .01 Infrastructura ................ . .•.. .• .••..•. ·-...:....:.==""'-J 

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

2.500.000 222.01 Infrastructura .................... ... . .. .... ·---=-==""'-J 

Neteja, calefacció, ventilació I altres despeses d' immobles 

223.01 Neteja .... .. . . . . .......... . . . ...... . . . . .. . . 2.400.000 

223.02 Electric itat . ... .. . . ... •. . •. ... . . ...• .. .. . •.. . 6.200.000 

300.000 223.03 Aigua ........ .. .. .. .• .. •.. .. .. . ..• . . • . . •.. ·--==""'-J 

Pòlissa polivalent 

224.01 Infrast ructura ....•.. . . ..... •..• ..• . . .... • . 2.100.000 

ARTICLE 23. TRANSPORTS I COMUNICACIONS 

Comunicacio.ns 

Tot~ 
per conceptes 

17.375.861 

150.556 

950.000 

512.000 

11 .220.000 

2.500.000 

8.900.000 

2.100.000 

754.000 

Número Orgànic 

09/53 

Total ""'articles 
i capítols 

17.526.417 

72.217.000 

1.462.000 

24.720.000 

5.184.000 
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Departament o Secció 

POLITJCA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES 1 
Direcció General, Serv~l o Organisme • 

INSTITUT CARTOGRAFIC DE CATALUNYA 

APLICACIÓ 

Económlca Funcional 

235 

236 

241 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

271 

EXPLICACIÓ DE LA DESPESA 

234.01 Infrastructura . . .. . .. .. . • .. •. . •.. . ...•..•... ·---'-7"'54""."'00"'0'-1 

Altres serveis de transport ... .. . . . .. . .• . .•...... . . . • . 

235.01 Infrast ructura . . .. . .. . .• .. .. .....•..•.. . ..... 3.650.000 

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

236.01 Infrastructura ........•. .• •. . • . . •.. .. .. .. . •.. _ _ ..:..7::::80:::.0::::0:,0'1 

ARTICLE 24. DIETES, LOCOMOCIÓ I TRASLLATS 

Alts càrrecs I personal ....... .. ..•.. •. . ... .. ..• . ..... 

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

ARTICLE 25. DESPESES ESPECIALS PER AL 
FUNCIONAMENT DELS SERVEIS 

Estudis i dictàmens emesos per persones alienes a l'Institut 

3.500.000 

2.100.000 251.01 Infrastructura ........... . . .. .......... . .. .. ·-~~==-¡ 

Publicacions, treballs i altres activitats ... ..... . . ..... . 

4.900.000 252.01 Publ icacions cartogràfiques ......•... . .. • . .•. ·----"""""""''-'-! 

Biblioteca I Cartoteca ............. .... ..• ...... . ..... 

6.000.000 253.01 Infrastructura . .......•. . •.... .....•...... . . ·--=-===-¡ 

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

1.590.000 254.01 Infrastructura . . .. .. . . ........ .... . ... . . . •.. ·-___:.==.=.... 

Organització de conferències I cursets . . .. . .•.. .. . .•.. • 

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

Despeses menors ... . . .........• ... ....... . .• . .. .. . . 

1.000 · 256.01 Infrastructura ....... . .................. . ... ·---==i 

Manteniment Sistemes Fotogrametria I Procés de Dades 
Gràfiques . . . .. . ....... . .. . .. . . .... ......... . .. .... . 

12.500.000 257.01 Infrastructura . . .•. .• ... . . • . ..•..•...... . . . • ·-====-¡ 

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

210.000 258.01 Infrastructura ..... .. . . •.. . .. ..... . .•. . . . .. . ·--.::..:..:='-'-! 

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

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

271 .01 Diverses lnstaJ.Iacl,ns ..... •. . •..•.. . .. ... . • .. __ ,.:9;:::5.::;0.:.::0.::.00~ 

Total 
per conceptes 

3.650.000 

780.000 

3.500.000 

2.100.000 

4.900.000 

6.000.000 

1.590.000 

600.000 

1.000 

12.500.000 

210.000 

950.000 

Número Orgànic 

09/53 

Total per articles 
I capltols 

3.500.000 

27.901 .000 

950.000 



Departamenl o Secció I Direcció General, Servei o Organisme NUmero Orgànic 

POLITICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA 09/53 

AP LICACIÓ 
EXPLICACIÓ DE LA DESPESA Toia! Tola! per articles 

Econòmica Funcional per conceptes i capitals 

ARTICLE 28. DESPESES DE PROMOCIÓ 8.500.000 

281 Cooperació científ ica I tècnica . ... .. .. . ... . . .. ........ 8.500.000 

281.01 Monumentacíó, construcció, observació i càlcul de 
la Xarxa Geodèsica de 3r. Ordre de·Catalunya, con-
juntament amb I'IGN . ............... . ... . . . .. 8.500.000 

CAPITOL 6. INVERSIONS REALS 225.000.000 

ARTICLE 61 . PROGRAMA D'ADQUISICIÓ DE MOBILIARI 
I MAQUINÀRIA 64.000.000 

611 12.500.000 

611 .01 Adquisició de mobiliari. Cartoteca de Catalunya . 12.500.000 

612 51 .500.000 

612.01 Adquisició de maquinària d'impressió. Scanner 
composició de colors primaris . .... . .. . ... .. .. 28.000.000 

612.02 Adquisició de maquinària d'oficina .. ....... . .. 1.500.000 

612.03 Adquisició de terminals procés de dades .. . .... 22.000.000 

ARTICLE 62. PROGRAMA D'INSTAL·LACIÓ DE LOCALS 18.500.000 

621 18.500.000 

621 .01 Dipòsit cartogràfic. lnstal-lacions .. . . . . . .. ..... 18.500.000 

ARTICLE 63. PROGRAMES D'ACTUACIÓ 142.500.000 

631 142.500.000 

631 .01 Programa I. Cartografia 1/5000 de Catalunya ... . 69.000.000 

631 .02 Prograll'la 11. Vols, recolzaments, topon ímia . . . .. 24.500.000 

631.03 Programa lli. Cartografia vial ...... . ... _ . . -. _ ... 10.000.000 

631 .04 Programa IV. Cartografia temàt ica i territorial ... 29.000.000 

631 .05 Programa V. C!lrtoteca. Adqu isició fons cartogràfic 10.000.000 



RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS I ARTICLES DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

Art . 

11 
12 
13 
14 
16 
17 
18 
19 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

ENTITATS 
DENOMINACIÓ 

A) OPERACIONS CORRENTS 

CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL 

Retribucions bàsiques . .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. ......•... . .. •... 
Retribucions complementàries .. . ....... o • • o • • o ••• •• ••••••• o 

Retribucions per altres conceptes ... ... .... o •• o ••••••• • •••• o 

Complement fam iliar ......... ... . . ........ o •• o • • • • • ••• •• • • o 

Retribucions personal en règim laboral . . .... o •• o ••••••••• o ••• 

Personal eventual , contractat i vari .... . ..... • .. o ••• • • •• ••• • •• 

Assegurances socials . . ............ . .... . . o ••••••• • ••• •• ••• 

Classes passives .. . .. . .. . ......... .. ... . .• ..• .. • .... ... ... 
TOTAL DEL CAPITOL 1 ........ . . . . . .... .. ..... . 

CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS 
Dotació ordinària per a despeses d'oficina . ... . ........... . .. o 

Despeses d'immobles ............. . . ... . . .. .. o •• o ••• • •• o •• o 

Transports i comunicacions ..................... . ....... •. . • 
Dietes, locomoció i trasllats . . ... . . ........ . .. ...... . ...•..• 
Despeses especials per al funcionament dels serveis . . .. .. •..• 
Conservació i reparacions ordinàries d'inversions .......... • ..• 
Mobil iari , equip d'oficina I altre material inventariable ...... o • • o 

Despeses de promoció .. . ... . ....... . .......... . .......• . .. 
Dotac ions per a serveis nous .. . .. .. . . . . .... . .. . ........... . 

TOTAL DEL CAPÍTOL 2 ......... . .............. . 

CAPÍTOL 3. INTERESSOS 

31 De Deute representat per titol s valors . ........ . •. .• .. . ... • . . • 
32 D'altres .bestretes i préstecs . . ...... . ... . .. •. . o •• o •• • ••• • •• o 

33 De dipòsit . . .. . .. . .. ... . ... . .............• . . o • • o •• • ••••••• 

34 De bestretes i préstecs de l 'exterior . . ... .... . .. . .. . . .. . . ... . 
TOTAL DEL CAPITOL 3 . .. ..... . ........ .. ..... . 

CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

41 A l'Estat .... .. . .. . .. · .. . .. .. .. . ... . .... . . ... . o • • o •• o •• ••• • o 

42 A organismes autònoms administratius ... . .. . ... . ... .. ... . ..• 
43 A entitats territorials ... . ... . .. . ........... . ............... • 
45 A organismes autònoms comercials, Industrials o financers .... . 
46 A empreses comercials, Industrials o financeres .............. . 
47 A Institucions sense finalitat de lucre .... . . .. ... ... ... . . .. .. . 
48 A famflies . .. . . .. ...... . ...................... .'o ......... . 

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

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

TOTAL OPERACIONS CORRENTS ... . ........... . 

B) OPERACIONS DE CAPITAL 

CAPITOL 6. INVERSIONS REALS 
TOTAL DEL CAPÍTOL 6 ......... .. .. ... .. .. . ... . 

CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 
72 A organismes autònoms administratius .... . ... . . . ... . . .. .. . . o 

73 A ens territorials . . . .. . ............. .. ........ . ........ . .. o 

75 A organismes autònoms comercials, Industrials o financers .... o 

76 A empreses comercials, Industrials o financeres ....... . .... . . . 
77 A Institucions sense finalitat de lucre . .... . . ............ .. .. . 
78 A fam liles .. ............... . .. . .. ...... ... . .............. . 

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

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

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

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

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

Institut Cartogralic 
de Catalunya 

2.509.292 
18.687.789 

115.127 
20.852.521 
47.491 .854 
17.526.417 

107.183.000 

1.462.000 
24.720.000 
5.184.000 
3.500.000 

27.901 .000 

950.000 
8.500.000 

72.217.000 

179.400.000 

225.000.000 

225.000.000 

179.400.000 
225.000.000 

404.400.000 



INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA (Política Territorial i Obres Públiques) Númeroorg1rlic 09153 

TOTALS 
GENERALS 

2.509.292 
18.687.789 

-
115.127 

20.852.521 
47.491 .854 
17.526.417 

-
107.183.000 

1.462.000 
24.720.000 
5.184.000 
3.500.000 

27.901 .000 
-
950.000 

8.500.000 
-

72.217.000 

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
179.400.000 

225.000.000 

-
-

I 
-
-
-
-

225.000.000 

179.400.000 
225.000.000 

404.400.000 
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Gestió econòmica 

4.2. L'exercici econòmic de 1985 
El funcionament de l'ICC com a Organisme Autònom de caràcter comer
ci"al, industrial i financer, es concreta a nivell econòmic en dues línees de 
venda ben diferenciades: 

. a) La venda de Publicacions a través de la botiga de l'Institut (vendes pun
tuals). 

b) La realització de Projectes específics (serveis i projectes). 

Els resultats econòmics d'aquestes dues vessants, es poden observar en les 
següents gràfiques: 

Milions de pessetes 
22 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

Facturació 1985 de vendes puntuals 

-- Facturació neta acumulada 

---Vendes mensuals 
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/''' I \ '- I \ 

I '-,I \ 
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I ' I ----------------------,, ....... o 
Gener Febrer Març Abril Mai_g Juny Juliol Agost Setembre Octubre Nevem. Desem. 
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Gestió econòmica 

Facturació 1985 de serveis i projectes 
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Gestió econòmica 

Les dades econòmiques que han donat suport per la realització d'aquestes 

gràfiques són les següents: 

FACTURACIO 1985 

Mes Facturació Prestació serveis Vendes puntuals 
i projectes 

Gener 7,16% 11412612 6,47% 10 308 538 0,69% 1 104 074 

Febrer 0,93 % 1 483 525 0,20% 322 289 0,73 % 1 161 236 

Març 4,28% 6 812 400 3,68% 5 871 200 0,60% 941 180 

Abril 3,00%· 4 747 270 2,25 % 3 570 702 0,75% 1 176 568 

Maig 4,25 % 6 784 575 3,43% 5 467 735 0,82% 1 316 840 

Juny 21,90% 34 870 000 21,35 % 34 013 897 0,55% 856 103 

Juliol 3,75% 5 990 058 3,12% 4967417 0,63 % 1 022 641 

Setembre 11,25% 17 920 598 9,05 % 14 418 187 2,20% 3 502 411 

Octubre 6,25% 9 959 326 5,05% 8 037 431 1,20% 1 921 896 

Novembre 7,15% 11 389 281 3,02% 4 814 516 4,13 % 6 574 765 

Desembre 30,08% 47 926 796 29,08% 46 322 834 1,00% 1 603 962 

100,00% 159 296 441 86,70% 138 114 766 13,3% 21 181 675 

Aquestes dades demostren la capacitat de transformar l'inversió realitzada 

en resultats positius, que han estat materialitzats en la xifra de vendes de 

l' any 1985. 
Comparativament amb l'any 1984, aquest exercici suposa a nivell econòmic 

un increment d' un 38,08 % en la xifra de vendes, la qual cosa vol dir que 

l'activitat desenvolupada per l'ICC s'ha reflectit adequadament en les dades 

econòmiques. 





Activitats i producció 

5. Activitats i Producció 

5.1. De la Direcció 
Resumidament, la Direcció de l'Institut Cartogràfic de Catalunya ha tingut 

les següents actuacions durant 1985: 

- Nombroses gestions per dotar d'infrastructura física la Cartoteca de 

Catalunya, prop de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge, Insti

tut Català del Sòl, Servei del Patrimoni, Secretaria General i el President 

i Vice-President del Consell Rector. A finals de l'any 1984 s'aprovà la 

creació de la Cartoteca de Catalunya i es determinà la seva ubicació al 

Palau Centelles. Durant el1985 s'esdevingueren notables dificultats per a 

aquesta ubicació, per la qual cosa el Director de l'Institut Cartogràfic de 

Catalunya fou facultat per dur a terme les gestions necessàries per trobar 

una nova seu. S'han demanat diversos informes i finalment s'ha presentat 

una opció al Consell Rector. 

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

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

- Despatx setmanal amb el Secretari General del Departament. 

- Diversos contactes amb l'empresa pública IBERIA per realitzar un con-

veni cartogràfic. 

- Diversos contactes amb l'empresa pública C.T.N.E. per efectuar un 

acord sobre la constitució d'una empresa de cartografia digital. Per aquest 

motiu, visita tècnica a ies instal-lacions de SYSSCAN, a Munich. 

- Relacions amb els responsables de la política territorial i la seva aplicació 

cartogràfica d'altres comunitats autònomes, concretament amb la Xunta 

de Galícia, Junta de Castilla y León, i Junta de Andalucía, així com amb 

l'Ajuntament de la Corunya. 

- Assistència a les reunions del Consorci de les Contribucions Territorials 

de l'àrea de Barcelona com a representant de la Generalitat de Catalunya. 59 
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Activitats i producció 

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

- Gestions amb la Comissió de transferències per tractar sobre les compe
tències de la Generalitat en l'àmbit del Cadastre a Catalunya, prop del 
Ministerio de Administración Territorial. 

- Col-laboració en l'elaboració de les esmenes a la Llei Cartogràfica. 
- Assistència a les reunions de la Comisión de Registro Central de Carto-

grafía, Nomenclator y Deslindes del Consejo Superior Geografico, de la 
qual el Director de l'Institut Cartogràfic de Catalunya és President. 

- Assistència a les reunions del Comitè d'Experts en Cartografia, Estadís
tica i Terminologia del Consell d'Europa, a Estrasburg, per proposar la 
candidatura de Barcelona com a seu del VI Seminari europeu. 

- Assistència a les reunions del Centre Divulgador de la Informàtica. 
- Reunions mantingudes prop de l'Instituta Geografico Nacional per con-

certar una política en la realització dels treballs cartogràfics entre les dues 
Administracions. 

- Entrevistes cedides pel Director de l'Institut Cartogràfic de Catalunya a 
diversos ens de comunicació: L'Avui, TV3, TVE Circuit Català, progra
mes radiofònics. Concretament, el programa televisiu "Comarques" 
dedicà un espai de quinze minuts a un monogràfic sobre l'Institut Carto
gràfic, amb entrevistes, anomenat "Una Catalunya de butxaca". 

- Reunions d'usuaris d'Intergraph a nivell estatal i internacional. 

Les activitats que es descriuen detalladament a continuació depenen fona
mentalment de la Direcció, malgrat que hi intervinguin, de vegades en 
forma executiva, els dos serveis de l'ICC. 

5.1.1. Activitats administratives i de serveis 
Serveis de recepció i de vigilància: l'equip humà que ha efectuat aquests ser
veis incloïa al final de 1985: 
a) 1 Recepcionista-telefonista 
b) 3 Subalterns 
e) 1 Vigilant jurat 
d) 1 Vigilant de festius 
e) 3 Vigilants cedits per la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge amb 

motiu de cobrir baixes i vacants de vigilància en dependències annexes. 
Al llarg de l'any s'identificaren 7232 visites i es van controlar més de 700 
sortides justificades. Es registraren 1223 entrades de correspondència i 
2823 sortides. Pel que fa a encàrrecs a l'exterior realitzats, la xifra superà 
els 500. Quant a les comunicacions telefòniques, es van realitzar unes 
4075 trucades externes a través d'operadora. Es reberen 221 comunica
cions per tèlex i s'en varen enviar unes 307. 
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Serveis de manteniment: l'equip humà amb què es compta inclou un 

encarregat i un ajudant que poden prestar servei de mecànica, electrici

tat, lampisteria, treballs de paleta, trasllats, subministrament dels mate
rials i altres treballs generals. 

Treballs realitzats durant l'any: 
a) Acondicionament de dues sales i del garatge dels locals d'Alfons XII, 

amb obres de paleta, pintor i instal-lació d'électricitat. 
b) Realització de canvis corresponents als sistemes de claus mestres i de 

seguretat, en segona fase, de l'edifici de Balmes, i en primera fase de 

l'edifici d'Alfons XII. 
e) Realització de la xarxa interna de comunicacions de l'ordinador Comtal 

i ampliació de les existents d'IBM, Vax 1 i Vax 2. 
d) Realització de xarxa de potència per a la nova maquinària del Centre de 

Càlcul (Comtal). 
e) Enderrocs i condicionaments posteriors, amb ajudes, de les parets del 

Centre de Càlcul, per a la instal·lació de nova maquinària de fred amb la 
seva corresponent escomesa d'aigua i d'electricitat. 

f) Ampliació d'una xarxa d'aigua nova i eliminació de l'antiga, conservant 

el comptador. 
g) Realització de modificacions en sala de màquines per posar els intercan

viadors de calor de la nova màquina de fred, amb obres de paleta. 

h) Diversos enderrocs i modificacions per aprofitar espais amb obres de 

paleta, electricitat, pintura i fusta. 
Ultra els treballs esmentats es va fer un servei de manteniment de les ins

tal-lacions de l'ICC i 245 treballs puntuals sota comanda. 
Serveis de biblioteconomia i documentació: en acabar l'any 1985, la Biblio

teca compta amb un fons bibliogràfic d'uns 900 volums. Aquesta col-lecció 

consta de la major part de les publicacions dels Departaments de la Genera

litat, una sèrie d'obres especialitzades en cartografia, fotogrametria, percep

ció remota, informàtica, topografia, etc., dins les quals destaca la coHecció 

de proceedings -uns 60-, de gran interès per a l'Institut, i algunes obres de 

referència en diversos camps. Així mateix, una part.important del seu fons 

la formen les publicacions periòdiques -uns 200 títols- que es divideixen en 

publicacions comercials especialitzades en els camps abans esmentats i 

publicacions d'entit.ats i institucions nacionals i estrangeres, les activitats de 

les quals pertanyen a l'àmbit de la cartografia i camps propers a ella. El fons 

de l'hemeroteca s'augmentarà en un futur proper donat que s'ha establert 

intercanvi de la Revista Catalana de Geografia, publicada per l'Institut, amb 

altres entitats d'arreu del mòn. Actualment s'han establert uns 40 intercanvis. 

Específicament ·es donen els següents serveis: 
a) S'ha confeccionat un programa sobre IBM, per tal de poder consultar, de 61 
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forma automatitzada, tot el fons bibliogràfic existent, que permet l'entrada 
de notícies bibliogràfiques en format CA TMARC, adaptació catalana del 
MARC anglès, portada a terrrie per l'Institut Català de Bibliografia. Aquest 
programa permet d'interrogar tots els camps que s'hagin definit prèviament 
i proporciona la sortida de referències en format ISBD, així com tota mena 
de llistats. 

b) La Biblioteca confecciona, amb periodicitat mensual, un "Butlletí de nove
tats" que recull tot el material bibliogràfic que ha rebut durant aquest 
període. 

e) Així mateix es porta a terme un circuit de revistes, que permet la 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 espe
cialitzada. 

d) Com a complement del circuit de revistes, existeix un servei de butlletins de 
sumaris que permeten demanar, en qualsevol moment, fotocòpies dels arti
cles que interessin, abans de rebre la revista mateix. Aquests butlletins apa
reixen mensualment. 

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

f) Finalment, està en projecte automatitzar la secció de publicacions periòdi
ques, utilitzant el programa creat per a monografies, i adaptant-lo a les 
noves necessitats. 

Gestions pròpies de personal: en aquest any 1985 s'ha dedicat una sola perso
na, dins del Negociat de Gestió Administrativa, a dur els temes relacionats 
amb el personal i donar suport en aquest punt a la Direcció de l'Institut, que 
gestiona directament el personal (article 10 de la llei 11/82 de creació de 
l'ICC). 

Així, doncs, entre les tasques principals d'aquesta matèria, que consisteixen a 
recollir, elaborar i adreçar documentació i temes relatius a personal vers la 
Direcció de l'Institut, podem esmentar: 
a) el control i seguiment de les convocatòries i concursos per al proveïment de 

places: nomenaments del Cap del Servei de Producció Cartogràfica i de la 
Cap de Secció de la Cartoteca i 4 nomenaments de coHaboradors tècnics en 
règim d'interinatge; 

b) la planificació de vacances i permisos del personal, per després passar-ho a 
l'aprovació del Consell Rector; 

e) la tramitació d'assumptes relacionats amb la Seguretat Social, així com les 
baixes i les altes: 14 baixes per incapacitat laboral transitòria, que han tota
litzat 127 dies, 6 baixes dintre del personal laboral i 2 trasllats; 
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d) tramitació de talonaris per desplaçaments; 
e) renovació periòdica dels contractes temporals; 
f) arxiu de currículums; 
g) liquidació de les despeses per viatges i dietes: s'han totalitzat 184 dietes, de 

les quals 153 han estat dintre del territori espanyol, principalment a 

Madrid, i 31 a l'estranger; 
h) seguiment de les llistes de control horari; 
i) gestió de permisos varis vers la Direcció: 5 permisos de noces, 23 per exà-

mens i 1 per maternitat. 
Serveis administratius: el Negociat de Gestió Administrativa és responsable de 

la coordinació i control de la comptabilitat general i li correspon la gestió dels 

processos administratius. 
El volum de documentació tramitada aquest any 1985 és el que segueix: 

nombre d'escrits 

factures de proveïdors 
registres i liquidacions de retencions IGTE 
tràmits de factures pendents 
retencions per IRPF i liquidacions 
anotacions per caixa i bancs 
trameses de talons amb les corresponents cartes i liquidacions 

peticions de moneda estrangera 
peticions de xecs per a subscripcions a l'estranger 

balanços 

1446 
1409 
574 

3384 
6190 
1152 

64 
149 

3 

Visites programades: L'Institut Cartogràfic de Catalunya rep visites de grups 

concertades prèviament a través de la Secretaria de Direcció. S'atenen dos 

grups per setmana. Els visitants vénen d'escoles professionals, instituts i uni

versitats, entre els més freqüents . 

5.1.2. Cartoteca 

Formació fons documental 

a) Fons bibliogràfic 
Obres registrades durant l'any 1985: 170 vol. 
obres de referència 
obres tècniques 
facsímils 
publicacions periòdiques 
altres 

47% 
14% 
11% 
6% 

22% 

100% 63 
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adq uisici o ns 

do natius 

83 'X, 
17 % 

100 % 

C al remarcar l'obra "The British Museum C atalo gue of printed M aps, 
C han s and Plans" , i el seu co rresponent per a manuscrits "Cata lo gue of 
rhe Manuscript Maps, C hans and P lans, and of rhe Topograp hical Dra
win gs in rhe Briti sh M useum " ja que es tracta del segon exemplar exis
tent a l'Esta t espan yo l, a part de la Biblio teca N acio na l. 
També són interessants per la d ificu ltat o la impossib ilitat de trobar- les 
a Barce lo na : 
Alm agi :-t : " Mo num enta cartograph ica Vatican a" (5 vo l. ) 
Koeman: " Atl antes neederland ici" (5 vo l. ) 
Benezit: "Di ct ionna ire des peint res, sculpteurs, dessinateurs et gra
veurs." (lO vo l. ) 
El mateix es po t dir de les mo nografi es i articles sobre la tècnica bibli o
tecària referid a al materi al cartogràfic que s'està re unint. 

b) Fo ns fotogràfi c 

Peces ·registrades durant l'an y 1985 : 981 peces . 
- Bib lioteca N ac ion al de Madrid 
- Bib lio th èqu e Nar ionale de Pari s 
- O sterreischische N atio nalbiblio thèk (Vi ena) 
- Victori a 

- A lbert M useum (London) 

- Servicio G eografico del Ejército 
- Museo N aval (Madrid) 

- Inst itut M unicipal de Histò ria (Barcelo na) 
- Fundació Barto lomé March (Mallo rca) 
- M useu Marítim (Barcelona) 
- Catàleg en microfitxes "Nuc Cartograph ic Materi als" 

q ue co nté to ts els regis t res d el material cartogràfic 
de la Library of C o ngress 

e) Material cartogr:-t fic facs iniilat 
Peces registrades d urant l'any 1985 : 93 peces 
- Adqu isicio ns 

- D o natius 

115 trans. 

26 di ap. 

116 pos . pap. 

26 t ran s. 

34 trans. 

17 trans. 

214 d iap. 

49 di.ap . 

25 diap . 

337 m icro. 

58 

35 

D es taqu em la còp ia so bre metall del mappamondo Borgiana conservat a la 
Biblioteca Apostò lica Vaticana. 

Ser·vci catalogràf ic 
a) La trad ucció cata lana de les ISBD (CM) (ln ternat ional Standard Bíblia -
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graphic Description for Cartographic Material) va quedar llesta el maig. 
A continuació, i seguint l'establert en tot allò que fa referència a norma
tiva de biblioteques, la traducció es va entregar a una Comissió de l'As
sociació de Bibliotecaris de Catalunya per a la seva revisió i aprovació. 

b) S'han iniciat els treballs per a aconseguir un format MARC per a la 
documentació cartogràfica. 

e) Ha calgut dissenyar les fitxes, formularis i llibres de registre, que després 
s'han imprès a l'ICC. 

Arxiu de fotografia aèria 
a) Confecció de catàlegs: s'han confeccionat els catàlegs de cartografia vial, 

urbana i territorial de cara a una publicació que faciliti la consulta del 
material existent a l'ICC. Tots tres catàlegs, a part de la relació de pro
jectes, inclouen gràfics amb les zones cartografiades. 
El mes de febrer va sortir la primera edició del catàleg de vols . Per a 
finals d'any es va enllestir una actualització que incloïa els vols que hi 
faltaven de l'any 1984, així com tots els efectuats l'any 1985. També es 
varen enllestir els gràfics que acompanyaran aquesta segona edició. 

b) Entrada de material: s'ha donat d'alta tota la producció de vols i restitu
cions de l'ICC. En total ha significat un volum de 51 vols -2 349 nega
tius- i 32 projectes de restitució. 

e) Conservació de negatius: es va recollir informació sobre material idoni 
per a la conservació de negatius. Es va escriure a diversos organismes que 
tenen arxius d'aquestes característiques i es va consultar a diverses 
empreses dedicades a aquest tema. 

Realització d'inventaris i informes. 
a) Col·lecció Soley: a partir del mes d'abril es va començar a inventariar els 

mapes que havien de configurar la col-lecció Soley. L'inventari es va rea
litzar seguint l'ordre correlatiu dels diversos lliuraments. La coHecció ha 
quedat constituda per un total de 644 peces, entre mapes de Catalunya, 
plànols i vistes de diverses ciutats. 
Degut a la perspectiva de la seva adquisició s'ha fet un inventari amb 
fitxes redactades amb la màxima informació disponible. 

b) Fons mapes J.M. Puchades: per tal d'iniciar l'inventari d'aquest Fons, 
s'ha estat ordenant tot el material cartogràfic, que ha donat un total de 
2 400 peces. 

e) Fons del Servei del Mapa Geològic (Mancomunitat de Catalunya): la 
realització d'aquest inventari es va dur a terme arran de la seva troballa 
casual mentre preparàvem la selecció del material per a l'Exposició inau
gural de la Cartoteca. Hi ha un total de 236 peces, entre mapes impres-
sos, originals i proves d'impremta. 65 
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Estudis i publicacions 
a) Elaboració de l'article sobre "Anton Van den Wyngaerde, una pnmera 

aproximació a la seva obra manuscrita", per Montserrat Galera, per 

publicar en la "Revista Catalana de Geografia". 
b) Inici de la investigació del Mapa de Catalunya de Vrients. 

Treballs específics 
Exposició inauguració Cartoteca: seguint la planificació de la Comissió 

organitzadora s'ha realitzat la tria i selecció del material. Aquesta selecció 

inclou un total de 159 peces, que van des de portolans fins a les realitzacions 

de l'ICC, i preveu la coHaboració de 18 institucions. 

5.1.3. Distribució i venda de cartografia · 
Al llarg de l'any 1985 s'ha continuat en la tasca d'oferir al públic la docu

mentació cartogràfica a l'abast; d'una banda a través de la xarxa de distribu

ció a llibreries de Catalunya de les publicacions edita4es per l'Institut i d'al

tra, mitjançant la botiga especialitzada en cartografia i publicacions geogrà

fiques de què l'Institut disposa. 
Distribució: A partir del me~ de setembre s'ha incrementat i organitzat el 
ritme de distribució de les publicacions de l'Institut amb l'e.ncàrrec a una 

persona d'aquesta tasca específica; tant pel que fa a nous punts de venda 

com a les llibreries ja abastides anteriorment. La primera missió que s'ha dut 

a terme en aquest sentit ha estat la d'abastir les llibreries amb les quals la 

Generalitat de Catalunya té acordada la distribució de les seves publicacions 

de man~ra general. Es tracta de 27 llibreries a al ciutat de Barcelona i 26 a 

20 ciutats de la resta de Catalunya. El proper objectiu en el que s'ha comen

çat a treballar és abastir totes les poblacions de més de 1 500 habitants. 

Actualment, l'Institut té en venda les seves publicacions a: 70 llibreries de 

Barcelona Ciutat i a 81 d'altres 50 viles i ciutats repartides pel Principat. 

D'altra banda, amb l'objectiu de fer arribar les nostres publicacions cartogràfi

ques arreu de Catalunya, fins i tot allí on la distribució reàlitzada directament 
pels nostres mitjans seria massa costosa, s'ha efectuat un acord amb l'empresa 

Impremta Cadí, de Puigcerdà, pel qual aquesta distribuirà les nostres publica
cions dins l'àmbit comarcal de la Cerdanya. Aquest tipus d'acords s'intentaran 

establir amb altres entitats a comarques del Pirineu o de l'Ebre. 

Continuant en la tasca d'assortir la botiga amb el major nombre possible de 

publicacions geocartogràfiques, al llarg de l'any 1985 s'ha aconseguit comptar 
amb els productes de l'Ajuntament de Barcelona, Ministeri o de Agricultura, 

Pesca y Alimentación, Institut Geographique National Francais, Centre 

Nacional de la Recherche Scientiphique, així com de diverses editorials privades 

i centres excursionistes, a part dels que ja eren subministrats durant l'any 1984. 

66 Tanmateix, mitjançant circular de la Direcció General del DOG i Publica-
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cions a tots els Secretaris Generals i Organismes Autònoms de Generalitat 
. de Catalunya, de data 20 de juny, s'ha pogut comptar amb totes les publica
cions dels diversos Departaments i Organismes Autònoms de Generalitat. 
En acabar l'any només quedaven per subministrar les publicacions de Cul
tura i d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. 
El nombre de clieqts atesos ha augmentat sensiblement respecte l'exercici 
anterior, tal com podem observar en la gràfica adjunta, sense comptar aque
lls que només cercaven informació, sia a la botiga o telefònicament. 
Com podem observar, hi ha una dinàmica de mesos més "comercials" 
(maig, octubre, novembre) i d'altres amb menys moviment de botiga (abril, 
juny), que es manté en els dos exercicis reflectits a la ~ràfica. Hi han aspectes 
puntuals, però, que convé explicar per tal de fer més entenedora l'evolució 

--1985 

---- 1984 

Nombre de clients atesos 

800 
755 

700 

800 

500 

400 

300 

200 

100 

Gener Febrer Març · Abril Maig Juny Juliol Agosl Seiem. Oclub. Nevem. Desem. 

Mesos 
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• 1 llibreria 

• 2-5 llibreries 

Més de 5 llibreries 

de la botiga_ En primer lloc, cal tenir en compte que els dos primers mesos 
de 1984 la botiga est~va establerta a les dependències de l'Escola Industrial 
del Servei de Cartografia de la Diputació (Urgell, 187) i que l'evolució 
ascendent que s'observa des de març fins a juliol de 1984 correspon al 
període en què s'instaHa al seu emplaçament actual (Balmes, 211, al costat 
de l'Institut) i s'assorteix amb diverses publicacions i material d'arxiu (foto
grafia aèria de tota Catalunya, sobretot) . A partir de setembre de 1984 la 
gràfica entra en una fase d'estabilitat, ascendent d'una manera moderada 
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però constant, tenint en compte la dinàmica de mesos "forts" i "fluixos". 
Cas a part és el mes de desembre, car si bé les vendes són nombroses, es 
compta amb un període menor a causa dels dies de vacances de Nadal, en 
què la botiga resta tancada. 
La valoració econòmica dels trets qualitativ¡¡.ment i quantitativament més 
importants pel que fa a les vendes és la següent: 

a) per clients 

Client 
Facturació %de la fac-

Cobrat % Pendent 
(milers de ptes) turació global 

% 

Generalitat 26 914 60% 5 863 27% 21 051 89 % 
Altres 
Organismes 
oficials 4 882 11% 2 959 13% 2 023 9 % 
LLibreries 822 2% 687 4% 135 0,5% 
Empreses 4 997 11% 4 871 23% 126 0,5% 
Particulars 7 285 16% 7105 33% 180 1 % 
Total 44 898 100% 21 384 100% 23 514 100 % 

b) per conceptes 

Origen Facturació (en milers de ptes) % de la facturació global 

Mapes i plànols 12 785 28% 
Publicacions 1 557 4% 
Treballs 
de laboratori 20 173 45% 
Altres (coordinades, 
llistats, 
estereoscopis, etc.) 10 373 23% 
Total 44 898 100% 

e) per l'origen dels productes 
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Alt res tasques: A part de la fein a de gestió de la distribució, les vendes i la 
fac turació, s'ha iniciat en els darrers mesos d'aquest exercici el pro jecte de 
realització de catàlegs i llista de preus general de l'Institut. 

5.1.4. Revista Catalana de Geograf ia 
Al mes de febrer de 1985 aquest Institut disposà de la titularitat de la Revista 
Catalana de Geografi a, i el C onsell Rector estim~ o po rtú la seva continuac ió 
donat que era un a tasca ini ciada el 1978 sota el patrocini tècnic i material de 
Josep Maria Puchades i Benito , que asso lí publicar 17 exemplars. 
Val a dir que hi ha una gran mancança de publicacions geocartogràfiques, 
sobretot de caire científic i tècnic i especialment a les disciplines de la Car
tografia T erritorial, la G eografia F ísica, la G eodèsia, la Fotogrametria, les 
es tadístiques territorials, l'anàlisi numèrica cartogràfi ca, els sistemes i 
models cartogràfics, els models topo lògics i topogràfi cs, els estudis i models 
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territorials, etc. D'altra banda, hi ha innombrables estudis avançats que es 
realitzen dins d'aquests àmbits per als quals la manca d'una publicació cien
tífica on expresar-se i difondre's representa un destí-d'anonimat. 
L'objectiu prioritari d'aquesta publicació és conèixer i difondre allò que fem 
a Catalunya i arreu dins de la varietat de disçiplines pròpies d'aquest Insti
tut. Entenem que cal resoldre dos problemes cabdals: com tractar amb rigor 
i compresió el dilatat ventall de disciplines que es contemplen i com mante
nir el nivell adient d'especialització de cadascun dels articles. 
Al maig de 1985 va sortir el número zero de la Revista Catalana de Geogra
fia, com a prova i per iniciar les tasques de difusió, sense publicitat. El pri
mer número oficial amb publicitat i difusió pels canals de distribució 
comercials va quedar enllestit el mes de desembre. 

5.1.5. Vols 
a) Missions fotogramètriques 

El nombre total de vols realitzats al llarg del proppassat any 1985 (pe
ríode de vol febrer-novembre) fou de 54. En el gràfic següent es mostra 
la distribució d'aquests vols en funció de les diferentes escales utilitzades: 

Gràfic núm. 1 

Vols Escala % Hes. volades Núm. fotogrames 

2 1: 3 000 3,7 3 150 536 
7 1: 3 500 12,9 4 007 141 

34 1: 5 000 62,9 81 212 3 894 
1 1: 6 000 1,8 650 9 
1 1: 8 500 1,8 195 000 3 030 
3 1:10 000 5,5 48 420 395 
2 1:18 000 3,7 23 206 ss 
3 1:20 000 5,5 245 900 557 
1 1:30 000 1,8 2 395 750 3 876 

54 2 997 295 12 410 

Tots aquests vols, els podem subdividir en: 
1. Vols per a aixecaments a gan escala: Corresponen generalment a vols per 

a la producció pròpia de l'ICC (fotogrametria vial, urbana i territorial) . 
Les escales més utilitzades són 1:5 000 i 1:3 500. D'aquests vols s'en van 
realtzar 50 i comprenen des de l'escala 1:3 000 fins a la 1:18 000 (vegeu 
gràfic núm. 2). 71 
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Vols realitzats durant 1985 

Codi Nom dd vol 

85001 Acròdrom dc b C.rdmya 
85002 Varimt dc Pals 
85003 Foixi(ampliació) 
85004 St. Cugat dd V~lis 
85005 Arbm 
8i006 Sant Martí dc M~dl 
85007 Vilmova dc Bdlpuig 
851108 Arrnys dc Mar-Arenys dc Munt 
85009 Nuclis dc Fonollosa 
85010 Varimt Anesa dc S<grt 
85011 Vilanovadd'Aguda 
85012 Ribes Blav<s (Olesa dc M.) 
8501l Sta. Coloma de Queralt 
85014 Ciuudilla-Guimcri 
85015 ~af-St.Ramon 

85016 VariantdeTènneru 
85017 Vo~infra·roig (4 vo~) 

85018 b Torre de I'Espmyol 
85019 Nuclis de Vmddlòs 
85020 Nuclis de Vmdellòs 
85021 Garcia 
85022 Mora la Nova 
85023 Mora la Nova 
85024 Alforja 
85025 Alforja 
85026 LlacC.nes<an(color) 
85027 Estany Grn10 (color) 
85027 Estany Grnto (blanc i negre) 
85028 Noguera PaU ares a (color) 
85029 Aigües de I'Ebrc 
85030 Brtda-la Badlòria 
85031 Bandona N.E. 
85032 "'ú.U 
850H Bacelona N. 
85034 .llomroig-Mombrió, C.N. HO 
85035 Brnd~let-PineU de Brai 
85036 Sitges-CasteUdefds 
85037 Amposu-Su. Birbara 
85038 St. Fdiu de Codines 
85039 Túnd de Bianya 
85040 Castellbò-toU de Ltix 
85041 lgu~ada-Vilafranca 
85042 Piera 
85043 V:t~~dellòs 

85044 Arbcca 
85045 Ascò-b Fatarella 
85046 Flix-Ribarrojad'Ebre 
85047 Vic-Olost 
85048 Corp. Metropolitana 

deBuct!ona 
85049 Ll~da-Castelló de Farlmya 
85050 Navis-C.C. 149 
85051 O~us-St. Llorcnç de Monmys 
85052 Solsona-l'Espunyola 

Vurlo Nacional 

Vol Carret~res Nacion~ l s 

Totals 
Totaliot~.Jgr1me.s : 1723.1 

Vol AcromJ~nèüc 

Comarca 

C.rdmya 
Baix Empordà 
B~x Empordà 
V~lis Oceident~ 

les Garrigues 
Urgell 
Urgell 
Maresme 
Bages 
la Noguera 
b Noguera 
Baix LLobregat 
Conca de Barberi 
Urgdl 
S<garra-Anoia 
S<grià 
b Noguera-Urgell-Segam 
Riberad'Ebrt 
Baix Camp 
Baix Camp 

· Ribera d'Ebre 
Riberad'Ebrt 
Ribera d'Ebre 
Baix Camp 
Baix Camp 
P~larsSobiri 

P~lan ]ussà 

Pallm]ussl 
P~lan Sobirà 
Tarragona 
V~lisOriemai-Selva 

Barct!onès 
Ripollis 
Barcdonis 
Baix Camp 
Tem Alta- Baix Ebre 
Garraf-Baix Llobregat 
Montsià 
VallisOrirntal 
Ripollls-Garrotxa 
Alt Urgell 
Anoia-Alt Penedis 
Anoia 
Baix Camp 
les Garrigues 
Ribera d'Ebre 

Osona 
Baix Llobrcgat-VaUis 
Occidental-Barcdonis 
S<gtià- b Noguera 
Solsonis 
Solsonès 
Solsonès 
Almcria-Aragó
Navam.·Catalunya 
900krn 

Gràfic núm. 2 

Núm. 
EsOIIa Data Hes. P>Ssades fo10gnmes Client 

Núm. 
fotogrnnes 

sobrants 

6000 24.01.85 
5000 24.01.85 
5000 14.01.8; 
3 500 03.03.85 
5 llOO 03.03.85 
5000 17.01.85 
5000 17.01.85 
5 llOO 03.03.85 
5 llOO 05.03.85 
5 llOO 05.03.85 
5 llOO 05.03.85 
5 llOO 06.03.85 
3 500 06.03.85 
5 llOO 06.03.85 
5000 08.03.85 
5000 14.03.85 

10 llOO març-ju~ol 

3 500 27.04.85 
3 500 27.04.85 
5 llOO 17.04.85 
J 500 29.04.85 
J 500 19.04.85 
5 llOO 19.04.85 
J 500 30.04.85 
5 llOO )0.04.85 

10 llOO 02.07.85 
lO llOO 19.10.85 
lO llOO 19.07.85 
10000 05.07.85 
10000 00.07.85 
5000 17.07.85 
)llOO 26.07.85 

10 llOO 16.10.85 
J llOO 16.07.85 
5000 08.11.85 
5000 08.11.85 
5 llOO 09.11.85 
5000 10.11.85 
5000 09.11.85 
5.000 09i27.07.85 
5 llOO 09 i 11.07.85 
5000 09.11.85 
5000 17.11 .85 
5000 10.11.85 
5000 10.11.85 
5000 11.11.85 
5000 21.11.85 
5000 11.11.85 

5000 07.85 
5000 10.11.85 
5000 11.11.85 

18000 13.11.85 
18 000 13.11.85 

JO OOOabnl a oct.-85 
8 500 març-jul.85 

650 
80 

461 
116 
914 
690 
660 

1941 
810 
660 
870 

1170 
840 

I 704 
1401 

975 
196 400 

133 
1416 
1548 

51>4 

555 
587 
183 

1311 
4 500 
1530 
3 700 

45 llOO 
)7150 
1164 
1150 
4940 
1000 
1989 
1107 
1897 
1810 
1495 
3600 
1610 

950 
600 

1200 
805 

1700 
861 

265) 

35000 
2857 
1196 

18000 
5106 

2 395 750 
195 000 

2 997195 

maig-juny.85 12 llOO km 

33 

17 
J 

18 
3 

10 
3 

)9 

185 

19 

1684 
85 
64 
46 
9 

3876 
3030 
11410 

DG 
STCGirona 
STUGirona 
STUBarttlona 
STCLieida 
STCLieida 
STCLieida 
STCBarcdona 
Ajuntament de FonoUon 
STCLieida 
STCLieida 
Asso. propieuris Ribes Blaves 
DG d'Urbanisme 
STCLieida 
Unitat pro~ctes i obres DGC 
STCLieida 
ICC 
Coruotci d'Hisenda deT amgooa 
Consorci d'Hisenda dc T amgooa 
Consorci d'lfiS<tldadc Tamgooa 
Consorci d'Hisenda dc T amgooa 
Consorci d'Hiscnda de Tarragona 
Consorci d'Hisrndadc T amgooa 
Consorci d'Hisrnda de T amgona 
Coruorcid'Hiscndad<Tamgoru 
FECSA 
FECSA 
FECSA 
'FECSA 
DG Obres Hidriuliques 
STCGirona 
Ajuntament dr Barcelona 
FMGP 
Ajunrament de Barcdona 
STCTarragona 
STC Tarragona 
DG Casreteres 
STCTarngona 
STCBarcelona 
STCGirona 
SlC Lleida 
DG Carreteres 

STCBarcelona 
STCTarragona 
STCLieida 
STCTarragona 
STCTarragooa 
DG Carreteres 

C.M.B. 
STCLieida 
STCLieida 
STCLieida 
STCLieida 

IGN-I CC 
IGN-ICC 

Smei Geològic de Dt~unya 

14 

11 
11 

16 

18 
14 

IJ 

IJ 

51 
192 
18 

JJ 
172 

3 

14 
15 
lO 
14 
15 
48 

4 
15 

1130 

61 
9 

1.101 
390 

4814 
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Dins d'aquest grup hem de destacar diversos vols, donades les seves 

especials característiques: 

I. Vol orto-carreteres nacionals (Í :8 500): aquest vol Íorma part d'un 

conveni amb l'IGN. Es varen volar 900 km de les carreteres nacio

nals dins el territori de Catalunya. El v_ol té característiques ortofo

togramètriques i comprèn una coHecció de 3 030 fotogrames. La 

destinació del vol és el MOPU. 

Il. Vol de la Corporació Metropolitana de Barcelona (1 :5 000): aquest ; ol 

comprèn el territori de la Corporació Metropolitana de Barcelona amb 

una extensió de 60 000 ha. Durant l'any 1985 s'ha realitzat la meitat del 

treball, unes 35 000 ha i un total de 2 684 fotogrames. 

III . Vol Aigües de l'Ebre (1 :10 000): aquest vol fou sol· licitat per la Direc

ció General d'Obres Hidràuliques de la Generalitat. Ocupa unes 

40 000 ha, seguint des de Camarles fins a el Vendrell el traçat del futur 

minitrasvassament de l'Ebre. El nombre de fotogrames és de 320. 

IV. Vols de Barcelona (1 :3 000): aquests vols pertanyen al projecte de 

realització del plànol de Barcelona a 1:500 encomanat per l'Ajunta

ment de Barcelona. Durant el 1985 s'han realitzat dos vols per a 

aquest treball: 85031 Barcelona NE, que comprèn les zones 2 i 3 del 

projecte (Sant Andreu-Nou Barris) amb 1 150 ha, i 85 033 Barce

lona N, que comprèn les zones 9-5-7 (Tibidabo) amb 2 000 ha. 

2. Vols per a aixecaments a petita escala: aquest apartat comprén aquells 

vols a petita escala (1 :20 000 i 1 :30 000) que s'han efectuat també per 

l'ICC, ja siguin encàrrecs d'aquest Institut o bé pertanyents a convenis 

amb l'IG No de soHicitut d'empreses privades. Tres són els vols inclo

sos dins d'aquesta categoria: 

I. Vuelo Nacional (1 :30 000): vol generat a partir d'un conveni amb 

l'Instituta Geogd.fico Nacional. Durant el 1985 es varen volar 79 

fulls del MTN, dividits en quatre blocs: Almeria, Navarra, Aragó i 

Catalunya. El bloc de Catalunya fou volat amb característiques 

ortofotogràfiq u es. 

Gràfic núm. 3: 

Bloc Núm. delMTN Hes. volades Núm. fotografies 

Almeria 19 (54 passades) 699 300 756 

Navarra 9 (15 passades) 194 250 225 

Aragó 39 (83 passades) 1 074 850 1 245 

Catalunya 12 (33 passades) 427 350 1 650 

Totals 2 395 750 3 876 
73 
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Il. Vols infra-roig (1 :20 000): aquests vols ( 4 en total) es varen realitzar 
per a un estudi pilot realitzat al Departament de Percepció Remota 
de l'ICC, per tal de preveure la viabilitat dels estudis de control de 
collites per satèl-lit mitjançant la utilització de fotografia aèria en 
infra-roig color. L'àrea escollida foren 4 zones situades a les comar
ques de l'Urgell, la Noguera i les Garrigues abastant una extensió de 
442 km2

• Els quatre vols es varen dur a terme des del14 de març fins 
el 22 de juliol de 1985. En conjunt els quatre vols contenen un total 
de 471 fotogrames. Cal dir també que aquest és el primer vol infra
roig realitzat per l'ICC. 

III. Vols en color (1 :20 000): contractats per l'empresa FECSA es varen 
realitzar tres vols fotorgamètrics en pel·lícula color a la zona del 
Pallars (llac de Certescan, vall de la Noguera Pallaresa entre Tremp 
i Llavorsí i estany Gento). El total d'hectàrees volades és de 52 030. 
També, com en el cas anterior, aquests vols han estat els primers en 
realitzar-se en color a l'ICC. 

b) Altres treballs de fotografia aèria 
1. Treballs de fotografia obliqua: es varen realitzar dos treballs, un per 

a l'Institut Català del Sòl (ICS) on es varen fotografiar 36 punts 
corresponents a urbanitzacions, polígons industrials, etc. El segon 
treball fou per la Junta de Sanejament i es varen fotografiar 2 punts 
corresponents a 1es depuradores de Manresa i Martorell. 

2. Vol aeromagnètic: aquest vol es va realitzar en col-laboracio amb el 
Servei Geològic de Catalunya. L'alçada del vol és de 8 000 ft (peus) i 
de 12 000 ft a la zona dels Pirineus. Després del primers 4 500 km 
volats al llarg de 1984, durant 1985 ~'han volat 12 000 km, invertint 
un total de 84 h 30 min. Aquest treball va ser realitzat durant els 
mesos de maig i juny. Resta pendent d'aquest treball la zona pirenaica 
(4 500 km de longitud de passades). 

e) Hores de vol 
Durant l'any 1985 la tripulació de l'ICC ha treballat ·amb dos aparells: 
l'avió Partenavia P-68 Observer (EC-DTS), propietat d'aquest Institut, i 
el Piper Azteca (EC-CCP), llogat a una companyia de Madrid per com
plertar el Vuelo Nacional (1 :30 000). 
El total d'hores de vol realitzades l'any 1985 és de 414 h. 20 mín. Aquest 
total d'hores es pot subdividir en diferents treballs: 

Vol aeromagnètic 
Vuelo Nacional (1 :30.000) 
Altres vols 
Total 

84 h 30 min. 
166 h 55 min. 
162 h 55 min. 
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Hores de vol 

100 Total de l'any = 448 h 25' 

Mitjana de març-novembre = 46 h 47' mes 
90 
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Gener Febrer Març Abnl Ma1g Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novem. Desem. 

Mesos 

Cada avió ha realitzat les següents hores de vol: 

Hores de vol (EC-DTS) 

Hores de vol (EC-CCP) 

306 h 25 min. 
107 h 55 min. 

Si relacionem les hores de vol fotogràfic amb les hectàrees volades obtin

drem les següents dades: 

Hores de vol: 414 h 20 min 

Ha volades: 2 997 295 ha 

Ha volades: hores de vol= 7 239,8 ha, hora. 

Fotografia obliqua 

Institut Català del Sòl: 36 punts 

Junta de Sanejament: 2 punts 

5.1.6. Manteniment de Sistemes 
A partir del mes de març aquest Negociat de Manteniment de Sistemes 

· s'ocupà específicament de la reparació i conservació dels sistemes, en un pri-

mer nivell, optimitzant el temps de resposta en. la posta en marxa dels sistemes. 75 
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Les principals tasques realitzades de manteniment de sistemes durant l'any 
1985 han estat: 

- Manteniment del sistema de confecció automàtica d'ortofotos Gestalt 
GPM-IV-3, que va incloure un manteniment preventiu mensual i 15 
intervencions per fer una reparació, 14 de les quals van ésser arreglades en 
menys de 24 hores. 
Confecció de programes per a millorament i l'optimització del procés de 
producció d'ortofotos. 
Els programes implementats permeten la generació automàtica dels límits 
de l'ortofoto, amb la qual cosa cada ortofoto és de la grandària mínima 
que inclou una àrea predeterminada. 
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D'altra banda s'ha millorat l'orientació relativa i absoluta a partir d'una 

reforma en el càlcul de la posició del fotograma mitjançant les marques 

fiducials. 
Finalment es va implementar la possibilitat de l'operador de separar el 

procés de generació d'ortofoto i de DTM per un mateix patch. 

- Manteniment dels restituïdors analítics Wild ACl i BCl, on hi va haver 

tres avaries. InstaHació d'un rellotge commutador al BCl per minimitzar 

l'efecte d'un problema de disseny de l'esmentat equip. 

Instal-lació i implementació dels programes per a l'establiment d'una 

xarxa bàsica de comunicació entre dos ordinadors NOVA 4 i un VAX 

780. Aquesta tasca es va realitzar conjuntament amb el Negociat de Siste

mes pel que fa referencia al V AX 780. 
Manteniment total del sistema de reproducció fotogràfica amb compen

sació de contrast LOGE MARK IV, que va incloure un manteniment 

preventiu trimestral i dues intervencions per reparació. 77 
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Manteniment de primer nivell dels traçadors automaucs Kongsberg 
GC300 i Gerber 4477. En el primer cas hi van haver dues revisions mecà
niques i dues reparacions, mentre que en el segon sis revisions generals i 
quatre reparaciOns. 
Disseny d'un sistema per controlar el comptador de fotogrames, segons 
les conveniències de vol, de la cambra Wild RC10 instaHada a l'avió de 
l'ICC. 
Revisió, trasllat i instaHació a l'ICC del sistema de processament 
d'imatge COMTAL-1, originalment instaHat a Madrid. 

Encara que les anteriors van ésser les àrees de treball més significatives, 
també es van realitzar tasques de manteniment ocasional d'altres aparells 
instaHats a l'ICC, es va assistir a cursets per millorar el coneixement dels 
aparells objecte de manteniment, es varen mantenir contactes i visites amb 
els fabricants els productes dels quals podien ésser d'interès per a l'ICC, 
manteniment d~un estoc de recanvis i, finalment, es va tenir cura del procés 
administratiu involucrat en les tasques anteriors. 

5.2. Del Servei de Desenvolupament i Sistemes 

Si l'any 1984 fou l'any de la consolidació dels coneixements i de la tecno
logia de què es disposava, l'any 85 s'ha caracteritzat per la realització de 
projectes força avançats que s'han encarat amb èxit gràcies a la formació i 
experiència dels anys anteriors. Com a resultat d'aquesta experiència, s'ha 
pogut assolir un nivell quasi òptim a la utilització de les línies de produc
ció i, al mateix temps, desenvolupar projectes de caire innovador. 
Dins l'àmbit gràfica-cartogràfic, mereix atenció el projecte "Costa Sme
ralda", una zona de l'illa de Sardenya molt semblant oro gràficament a la 
nostra Costa Brava, d'on s'està produint informació topogràfica tridimen
sional sobre la qual els urbanistes de Costa Smeralda dissenyen els seus 
projectes tot dedicant especial atenció a l'impacte que les noves edifica
cions tenen sobre el paisatge. 
Per a aquest projecte, absolutament precís des del punt de vista cartogrà
fic, s'han dissenyat programes gràfics adients per eliminar en gran part la 
intervenció manual als processos d'edició. Igualment, el projecte ha per
mès dissenyar completament i calcular la xarxa geodèsica de base per al 
projecte cartogràfic. Les experiències d'aquest càlcul són molt importants 
de cara l'establiment futur de la xarxa geodèsica de 4t ordre de Catalunya. 
La Cartografia tridimensional que és capaç de produir l'ICC és també 
absolutament indispensable per a projectes de Disseny d'Obra Pública 
mitjançant Ordinador. Les dades topogràfiques generades dins l'entorn 
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fotogramètric i gràfic dels sistemes Gràfics son transferides al paquet de 

programes MOSS d'Enginyeria Civil mitjançant els programes d'interfície 

Intergraph-IBM desenvolupats per al projecte. 

També dins l'àmbit gràfic, i com a eina de producció de Cartografia 

1 :25 000 s'ha posat a punt la tècnica òptica i mecànica necessària per a la 

confecció de discs de simbologia específica que són usats en el sistema òptic 

d'impressió de fotolits de les taules automàtiques de dibuix. 

El fet de saber construir aquests discs de simbologia ha permès abaratir 

els costos dels discs en un factor de fins a 30 vegades, així com alliberar

nos de la necessitat d'encarregar-los a l'única empresa estrangera que els 

sap manufacturar. 
Dins l'àrea de Teledetecció, els esforços continuats per difondre aquesta 

tècnica han començat a donar els seus primers fruits cartog;àfics. Les mos

tres són els projectes de coHaboració amb diferents Serveis de la Generalitat 

i també amb Càtedres de les Universitats catalanes. L'inici de l'edició de la 

sèrie fals color 1:100 000 a partir de les imatges de satèHit ha consolidat la 

línia de producció del Negociat de Teledetecció. 
El tema de la producció d'ortofotomapes ha estat l'eix de dos projectes pro

pis, molt innovadors tecnològicament. Per una part hi ha la rectificació de 

fotografia aèria mitjançant la utilització de Models Digitals del Terreny. Per 

l'altra la captació de les ortofotos que es rectifiquen en el correlador analò

gic Gestalt en format digital. En els dos casos, l'ortofoto digital s'amplia i 

es retoca sense la intervenció manual del Laboratori Fotogràfic. 

Finalment, no cal oblidar que bona part d'aquests projectes, els propis de 

l'ICC i també els d'usuaris que desenvolupen aplicacions tècniques i de gestió, 

es fonamenten en la continuïtat i l'atenció del Grup de Sistemes Intergraph i 

IBM, els quals dediquen una bona part del seu temps a atendre i a solucionar 

els problemes dels usuaris i de la xarxa de Càlcul de l'ICC del Departament. 

5.2.1. Sistemes Gràfics 
El Negociat de Sistemes Gràfics té la responsabilitat de realitzar qualsevol 

tipus d'aplicació gràfica lligada a temes cartogràfics i geogràfics interns de 

l'ICC o externs per a altres entitats, així com la de la producció dels dibuixos 

associats als projectes mitjançant l'ús de les taules automàtiques de dibuix plot

ters. Finalment, el Negociat és responsable de la implementació informàtica de 

la mecanització interna dels processos administratius de l'Institut. 

Les activitats de l'any 1985 han estat les següents: 
Assistència a la restitució fotogramètrica i desenvolupament del software 

associat: 
En aquesta àrea hi ha una activitat permanent de donar suport als usuaris en 

la definició i resolució dels diferents problemes que sorgeixen en l'entorn del 

sistema gràfic. A més d'aquesta, considerarem dos altres blocs d'activitats: 79 
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a) Manteniment de projectes: 
- Menú de restitució de cartografia urbana 1:500 (Ajuntament de Barcelona): 

- Modificacions a les especificacions del menú. 
- Software de conversió del format inicial al format actual. 

- Menú d'edició de cartografia urbana 1:500 (Ajuntament de Barcelona): 
- Procés de trencament automàtic (pre-poligonació). 
- Disseny i implementació d'una cadena de verificació del procés de 

trencament automàtic. 
- Modificacions a les especificacions dels menús de restitució dels pro

jectes de cartografia urbana escales 1:500 i 1:1 000. 
- Millores en el menú de restitució del projecte de cartografia vial escala 

1:1000 (en les versions dues i tres dimensions). 

b) No ves aplicacions: 
- Disseny i implementació del menú d'edició del projecte de la cartogra

fia territorial escala 1 :25 000. 
- Disseny i implementació del menú de restitució de la cartografia terri

to"rial escala 1 :2 000. 
- Disseny i implementació del menú de restitució de la cartografia terri

to rial escala 1 : 1 O 000. 
- Disseny i implementació del menú de restitució-edició del projecte de 

cartografia tridimensional territorial-temàtica escala 1:1 000 "Costa 
Smeralda" . 

e) Aplicacions gràfiques d'àmbit general: 
- Desenvolupament de software per a la generac10 automatica dels 

marcs (caràtules) del projecte de Percepció Remota de cartografia a 
escala 1 :100 000. 

- Desenvolupament de software de tractame~t temàtic de color i de 
manegament específic d'informació gràfica per el projecte de cartogra
fia territorial temàtica escala 1:1 000 "Costa Smeralda". 

- Desenvolupament d'un menú de digitalització per a un projecte de 
xarxa viària de la Direcció General de Transports. 

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

- Desenvolupament de software per a la generació automàtica dels per
fils tridimensionals (vista isomètrica) del projecte de cartografia orto
foto a escala 1:5 000. 

- Desenvolupament del software necessari i realització d'un joc de pro
ves per al projecte de cartografia aèria ATLAS/IBERIA. 

- Estudi del software gràfic GDDM (IBM) i del terminal gràfic IBM 
PC/ GX. 

I 

l ' 
l ' 
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- Disseny i implementació d'una interfície de dades gràfiques de l'en
torn VAX-Intergraph a l'entorn IBM. 

- Disseny i implementació d'un mòdul de visualització de dades gràfi
ques, provinents de l'entorn VAX-Intergraph, sobre el dispositiu 
IBM PC/ GX mitjançant la utilització de software GDDM d'IBM. 

- Desenvolupament de software per a la realització de 2 000 gràfiques 
de desarmaments aranzelaris per a les entitats Patronat Català Pro 
Europa i ESADE. 

- Desenvolupament de software per a la realització d'un mapa gravimè
tric de Catalunya per al Servei Geològic. 

- Desenvolupament de software per a la realització de diferents mapes 
de desplaçaments escolars intermunicipals a Catalunya. 

- Durant l'any 1985 s'han produït dos canvis de versió en el software 
d'lntergraph (de 8.6 a 8.7 i de 8.7 a 8.8). Això ha suposat, per una ban
da, l'estudi de les novetats i variacions que aquestes noves versions 
han aportat, i, p~r l'altra, l'anàlisi de la possible incidència en els pro
cessos de producció i desenvolupament. 

d) Traçadors automàtics (Plotters): 
La principal activitat d'aquesta àrea és la realització diària dels diferents 
productes gràfics sobre les taules de dibuix en els aspectes de software i 
operació de taul;. 
L'evolucio de la producció de dibuixos durant l'any 85 es pot veure a les 
gràfiques adjuntes. 
Com a. temes de desenvolupament específicament adreçat als traçadors 
cal esmentar: 
- El disseny d'un disc de simbologia per al capçal òptic de la taula 

Kongsberg. 
El desenvolupament del software necessari per a la generació automà
tica dels símbols d'un disc de capçal òptic. 
La realització d'un disc específic de simbologia per al projecte de car
tografia territorial escala 1 :25 000. 

e) Gestió: 
En aquesta àrea l'activitat s'ha basat en el desenvolupament d'aplicacions 
de gestió interna orientades a mecanitzar el tractament d'informació 
corresponent als següents temes : 
- Control de productes dellaborat~ri 
- Control de material d'oficina i fungible 
- Facturació de la botiga (dues versions) 

Control de pendents per client (botiga) 
- Comptabilitat de proveïdors (dues versions) 81 
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Comptabilitat de caixa (dues versions) 

Gestió de l'IRPF 

A més d'aquestes aplicacions s'ha invertit un cert temps en l'estudi del ges

tor de base de dades IDMS per a futures aplicacions. 

5.2.2. Sistemes 
El Nego ciat de Sistemes és responsable del correcte funcionament dels siste

mes lntergraph i IBM. Això inclou, tant feines purament tècniques com fei

nes de planificació, d'explotació, de gestió i de suport d'usuaris, de gestió de 
recursos, d'estudi i difusió de normativa, etc. Les activitats han estat les 

següents: 

Activitats sobre el Sistema IBM 4381: 
- Revisió i posada al dia de la documentació d'introducció a l'entorn de 

desenvolupament ISPF/PDF d'IBM. 
- Revisi9 i posada al dia de les normatives de funcionament per als usuaris 

d'IBM 4381. 
- Preparació de sistemes 

recursos de l'IBM 438 
d'ocupació de l'espai en 

de control d'ocupació de disc i de consum de 
1. Aquest sistema proporciona llistats periòdics 
disc, amb estadístiques per centres i aplicacions. 

- Posada a punt d'un sist 
La gestió d'usuaris con 
al dia un conjunt d'arXI 
d'usuari i aplicacions qu 

ema de gestió d'usuaris de l'IBM 4381. 
sisteix en un conjunt de processos que mantenen 
·us amb les dades de tots els centres, comptes 

e són actius en un moment donat. 

- lnstal·lació d'una nova versió millorada del sistema operatiu MVS/XA i 

Hores 
de 

dibuix 
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dels productes associats a l'IBM 4381 . S'ha instal-lat de nou el sistema 
operatiu i tot el software bàsic per posar-lo al dia. Aquesta és una opera
ció que s'ha de f~r amb una certa freqüència a fi de mantenir el software 
actualitzat sense haver de fer referència a sèries excessivament llargues de 
modificacions. · 

- Instal·lació de la base de dades IDMS. Durant l'any 85 s'han-fet diverses 
instal-lacions del producte IDMS, gestor de base de dades sobre l'IBM 
4381, per mantenir-nos al dia pel que fa a aquest producte. Les instal-la
cions s'han fet amb el suport de la casa subministradora. 

- Formació sobre IDMS. S'han seguit cursos d'alguns temes bàsics d'IDMS, 
en particular del sistema de comunicacions (IDMS DC) i de la seva gestió. 

- Disseny i implementació d'una nova versió de l'aplicació de gestió de la 
informació en cinta. Es tracta de la tercera versió d'aquesta aplicació. Les 
millores introduïdes han estat enfocades a mantenir una informació més 
detallada del contingut de cada cinta. 

- Posada en funcionament de la xarxa de terminals i de les impressores con
nectades per línia telefònica. Paulatinament s'han anat posant en funcio
nament les connexions telefòniques amb els diferents centres enllaçats al 
4381, resolent a mesura que han aparegut els problemes habituals en 
aquests casos. 

- Posada en funcionament de la xarxa d'ordinadors de la Generalitat. 
- Mitjançant la connexió amb l'ordinador del Centre Informàtic de la Genera-

litat (CIGESA), els usuaris del Departament poden accedir els seus recursos 
i les seves aplicacions ("Diari Oficial" i "Gestió de Personal"). 

- Instal-lació del GDDM i productes associats 
El GDDM (Graphical Data Display Manager) és el softwae bàsic per a 

Juliol Octubre Novembre · Desembre 83. 
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gràfics a l'entorn IBM. S'ha instaHat al 4381 la versió 4 d'aquest producte, 

juntament amb els següents productes de més alt nivell: ICU (Interactive 

Chart Utility), ISE (Image Symbol Editor), VSE (Vector Symbol Editor), 

IMD (lnteractive Map Definition). A l'espera de tenir dades sobre el con

sum de recursos, especialment de l'àrea de comunicacions, generat pel tre

ball gràfic sobre aquest ordinador, la instal·lació del GDDM s'ha fet princi

palment mijançant la utilització de paràmetres per defecte. 

- Posada en funcionament del PC 3270/GX connectat al 4381. El PC 

3270/GX actua connectat a l'ordinador central com una estació gràfica 

inteJ.ligent. Per fer efectiva la connexió va caldre posar al dia el micro

codi de la unitat de control, així com tenir instaJ.lat el software gràfic. 

- Proves de connexió pantalla gràfica Tektronix CX-A107 al4381. S'han fet 

proves de connexió d'un dels models recents de terminal de pantalla grà

fic de Tektronix (CX-4107) al 4381. La connexió es feia directament a 

unitat de control, i així emular terminals IBM 3178. El software de con

nexió, proporcionat per Tektronix, va presentar alguns problemes a 

l'hora de passar codis especials per la unitat de control, a causa de la uti

litzaci6, per part nostra, del conjunt de caràcters catalans. 

lnstal·lació sistema de protecció d'arxius per a usuaris del TSO. El pro

ducte, anomenat PCF i subministrat per IBM, permet protegir els arxius 

davant de possibles accessos no autoritzats d'altres usuaris. Gràcies a la 

planificació inicial dels identificadors d'usuari, la seva implantació ha 

estat força senzilla. 
- Monitorització del funcionament dels diferents sistemes. 

Durant tot l'any s'han mantingut funcionant sistemes de monitoritza

ció sobre totes les CPU, a fi d'identificar amb antelació qualsevol pos=-

Evolució de la producció de dibuixos (plotter) 
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sible degradació del servei donat, i també poder planificar les necessi
tats futures. 

- Instal-lació del producte MOSS. Aquest producte, destinat al disseny 
d'obra civil, ha estat instal·lat per córrer sobre el4381, i empra com a esta
ció gràfica el PC 3270/GX. La instal-lació, l'ha fet el subministrador amb 
suport del nostre equip de sistemes. El MOSS és en fase de proves, con
figurat com a producte monousuari . Passada la fase de proves i vistes les 
necessitats particulars del MOSS en aquesta instal-lació caldrà configurar
lo com a producte multiusuari i afinar alguns paràmetres per obtenir un 
rendiment òptim. 

Activitats sobre els Sistemes lntergraph: 
- Instal·lació de -Íl.ova versió de sistema operatiu VAX (4.1). Els sistemes 

V AX han pas~at durant l'any 85 a la versió 4.1 de sistema operatiu VMS. 
El pas de la versió antiga, 3.4, a la 4.1 ha estat bastant important, perquè 
la nova versió és significativament diferent de l'anterior, tant pel que fa a 
algunes comandes habituals, com pel seu consum de recursos. 

- Instal·lació de noves versions de software Intergraph (8.7, 8.8). Seguint 
l'evolució normal dels productes lntergraph, aquest any s'han instal-lat la 
versió 8.7 i, posteriorment, la 8.8. Ha estat especialment significatiu el pas 
a 8.8, perquè alguns dels productes són molt diferents en aquesta versió, 
i a més a més, el pas a la 8.8 coincideix amb el pas al release 4 del sistema 
operatiu. Actualment el software Intergraph és en una fase d'estabilit
zació de la versió 8.8, i tampoc no és imminent cap nova versió de VMS. 

- Millora dels procediments d'explotació . Especialment de les cadenes ja 
consolidades per a la generació de dibuixos i per al procés de models 
Digitals del Terreny. 

Juliol Setembre Octubre Novembre o{)esembre 85 
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- Millores en la gestió interna de projectes i d'usuaris. Establiment d'una 
normativa completa sobre la identificació de projectes i usuaris. Políti
ques d'assignació i de control de quotes de recursos utilitzats. 

5.2.3. Negociat de Teledetecció i Procés d'Imatge 
És responsabilitat d'aquest Negociat la utilització i el desenvolupament 
d'eines informàtiques adecuades a l'aprofitament d'imatges multispectrals 
captades des de satel-lit i des d'avió per a l'estudi del sòl. 
Com a extensió natural d'aquests tipus de feines, el Negociat ha de conèi
xer, desenvolupar i aplicar, les tècniques adients de Processament d'Imatges 
que siguin necessàries per a projectes cartogràfics. 

Les tasques realitzades queden resumides a continuació: 
- Realització de l'estudi de les dades obtingudes pel sensor M2S embarcat 

en un avió de l'Instituta Nacional de Técnica Aeroespacial, per analitzar 
les cap¡¡citats dels sensors multispectrals d'alta resolució a destriar usos 
del sòl. Fet en col-laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya. 

- Continuïtat de la col-laboració amb el Departament de Geomorfologia de 
la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona; estudi dels efectes 
de les riuades de novembre de 1982, comparació de les dades del satèl-lit 
amb les dades del terreny i extensió dels resultats a tota la conca afectada. 
Estudi de l'avaluació de les collites d'una zona agrícola típicament cerea
la, a partir de la fotointerpretació clàssica de fotografia aèria en infra-roig 
color, suportada per un intens estudi de camp. En aquesta tasca ha col·la
borat intensament el Servei d'Extensió Agrària del Departament d' Agri
cultura concretament les delegacions de Cervera, Agramunt i Tàrrega. El 
Departament d'Agricultura i Publicacions Geogràfiques de l'ICC ha estat 
finançat pel Consejo Superior Geografico. 

- Detecció sobre imatges de satèHit de zones devastades per incendis fores
tals. El procediment seguit preveu comparar imatges digitals de dues 
dates d'un mateix any, una de primavera i l'altra de tardor. Amb els canals 
més sensibles a la vegetació es generen arxius que són classificats amb 
l'ajut de fotografia aèria i les dades de la Direcció General de Prevenció i 
Extinció d'Incendis i Salvaments i les de la Direcció General del Medi 
Rural. A partir d'aquestes dades classificades s'han realitzat mapes de dis
tribució dels incendis forestals, estadístiques per comarca de superfícies 
cremades de matolls i bosc i pels més importants, s'han generat gràfics 
superposables a la cartografia 1 :50 000. 

- Iniciació de la realització de la sèrie de mapes de Catalunya a escala 
1:100 000 en fals color a partir de dades TM del satèHit LANDSA T 5. 
Per a això es corregeixen geomètricament les imatges, s'accentua el con-
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tras t i es fa un a expansió rad iomètrica per millorar la gamm a de colors de 

la so rtida . 
D esenvolupament de la metodologia per generar o rtofotos digitals. Per 

això , es di gitalitza un fotog rama, es fa l'o ri entac ió i, mitjançant l'ús de 

l'MDT es construeix un nou arxi u amb la yisió o rtofotogràfica del ter

reny. Bona part d'aqu es t procediment util itza algori smes ja provats en el 

t rac tament de dades de satè l·lit . 

Formació d ' un es tudiant ho landès, introduint-lo en les tècniques de tele

detecc ió i procés d ' im atges, durant els quatre darrers mesos de 1985. 

D'altra banda, hi han di ve rsos temes impo rtants que s'han començat a trac

tar i qu e es preveu desenvo lupar durant el proper exercici: 

Continuació de les col·labo raci ons amb el D epartament de G eomo rfo lo

gia de la Uni versitat de Barcelo na per a l'es tudi de riu ades a partir d ' im at

ges de satèl·lit. 

Es tudi del fe nomen de l' ill a de calo r a la ciutat de Barc~ l ona per creua

ment d 'informació de terreny (temperatures) amb dades del canal tèrmic 

de l sensor TM del satèl·lit LANDSAT 5., en co l·labo rac ió amb la Facultat 

de G eografia de la Uni ve rsitat de Barcelo na. 

- Comprovació de la utilitat de les imatges TM per di rigir els equips de 

terreny que realitzen l'actuació de l' In ventari d ' usos agríco les que realitza 

el Servei d'Agricultura de la Direcció G eneral de Producció i Indústries 

Agro-alimentàries. 

- Co l·labo rac ió amb la Facultat de Bio logia de la Un iversitat Autò noma dc 
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Barcelona, per combinar dades de camp i resultats de classificació d'imat
ges TM amb l'objectiu de fer mapes de vegetació natural. 

- Continuació del projecte per a l'estudi i avaluació de conreus sobre zones 
escollides de Lleida, fet enguany amb fotografia infra-roig color, es repe
tirà amb dades del satèl-lit SPOT que es preveu que ja seran disponibles. 
Captació de les ortofotos digitals produïdes pel GEST ALT per fer certs 
processos de correcció radiomètrics abans de la seva edició. 

5.2.4. Suport Tècnic 
Són responsabilitat del Negociat de Suport Tècnic tots els temes relacionats 
amb els aspectes teòrics i pràctics de la Geodèsia, Fotogrametria i Models 
Digitals del Terreny. El Negociat ha de tenir la suficient formació teòrica 

p"er definir els paràmetres dels projectes de realització cartogràfica (precisió 
esperada, variables del vol fotogràmetric, aerotriangulació, xarxa geodèsica, 
etc.) i també per fer proves pilot i per a desenvolupar elements tecnològica
ment nous (imatges fotogramètriques de satèl·lit, xarxes geodèsiques de pre
cisió establertes amb mesures des de satèl-lit, correlació digital, mètodes 
avançats d'aerotriangulació, etc.). 

A grans trets, les funcions del Negociat han estat: 
- Assistència i suport a la producció. 
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- Desenvolupament i implantació de software (ja sigui estrictament de càl

cul o d'ajut) així com la seva gestió i manteniment. 

- Estudi i anàlisi. 

a) Models Digitals del terreny : 
La major part de l'esforç s'ha concentrat aÍ voltant dels models digitals 

del terreny Gestalt: 
- Millores en la cadena de producció de mapes de corbes de nivell a 

escala 1:5 000 a partir de models digitals Gestalt. La millora essencial 

ha estat la incorporació a la cadena de tècniques de filtratge adaptatiu 

a la morfologia del terreny. 

- Estudis sobre la incorporació de punts de característiques notables del 

terreny als models digitals Gestalt: anàlisi i disseny d'algorismes de break

fines; programació i avaluació dels resultats. Tot això ha quedat recollit 

a l'informe "Sobre la incorporació de punts de característiques notables 

del relleu en models digitals del terreny obtinguts amb GPM-IV". 

- Estudi sobre els models digitals Gestalt per a la confecció de mapes de 

corbes de nivell a escala 1 :25 000. 

Aquest estudi ha anat en dues direccions paral·leles: 

- Estudi del model digital Gestalt confeccionat a partir de foto.grames a 

escala aproximada 1 :70 000. 
- Estudi del model digital Gestalt a partir de fotogrames a escala 

1 :22 000 (els utilitzats per a la producció ortofotogràfica a escala 

1:5 000). 

Aquests estudis, que ja han donat uns primers resultats indicatius de les 

possibilitats i limitacions dels models digitals Gestalt, continuen en curs. 

Altres treballs han estat: 
- Desenvolupament i implantació d'aplicacions per a la generació de 

perspectives isomètriques per als fulls dels projectes ortofotogràfics a 

escales 1 :5 000 i 1:25 000. 
- Disseny i implantació d'una base de dades per a ls models digitals 

Gestalt. Això ha suposat el desenvolupament del reguitzell d'activitats 

de modificacions, insercions, i un llarg etcètera per al manteniment 

· d'aquesta base de dades, així com els corresponents manuals d'opera

ció, etc. En aquesta base de dades ja hi ha inclosos els fulls 390, 418, 

419 i 417 del MTN 1 :50 000 

b) Fotogrametria 
- En aquest camp els treballs s'han centrat en el desenvolupament i pro-

gramació del programa d'ajust de xarxes fotogràmetriques (triangula- !!9 
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ció aèria pel mètode dels feixos amb autocalibració) AF0. La formu
lació matemàtica, així com la programació d'algunes rutines, va ésser 
començada l'any 1984 i ha estat completada aquest_any. El programa 
AF0 és ara en la seva etapa final de depuració i comprovació del seu 
funcionament amb dades provinents de xarxes de test internacionals. 
Com a "subproducte" del treball en l' AF0 s'han generat un conjunt 
de rutines fonamentals en càlculs geodèsics i fotogramètrics. Es tracta, 
bàsicament, de rutines per a la solució de grans sistemes d'equacions 
lineals. 

- A cavall entre Models Digitals del terreny i Fotogrametria, s'ha efec
tuat amb col-laboració amb el Negociat de Percepció Remota la pri
mera experiència de rectificació digital d'imatges. 

En concret, s'ha realitzat: 
- La codificació del programa AF0. 
- La rectificació digital d'imatges. 

e) Geodèsia 
Val a d{r que l'eix de tota l'actuació del Negociat de Suport Tècnic en 
aquest àmbit és l'estudi i l'anàlisi de la futura xarxa de 4t orde de Catalu
nya. És des d'aquest punt de vista que cal valorar totes les tasques realit
zades. Val a dir també que una part del treball en el camp de la fotogra
metria (desenvolupament del programa AF0) s'ha orientat en el mateix 
sentit. 

Tasques realitzades: 
- S'ha fet plenament operatiu el programa d'ajustament de xarxes bidi

mensionals TRA V1 O. S'ha continuat experimentant amb la xarxa de 4t 
ordre de Barcelona, s'ha dissenyat i calculat la densificació de 4t ordre 
de "Costa Smeralda" (Sardenya) i s'ha implantat l'aplicació correspo
nent a l'entorn interactiu del TRAV10, la qual cosa l'ha convertit en 
una eina de producció. S'ha compensat, també, la xarxa de 4t ordre de 
Sabadell. 

- Paral-lelament a això s'ha iniciat l'estudi teòric de les xarxes geodèsi
ques. 
Aquests treballs, íntimament lligats a la posada en marxa "real" del 
TRA V10, s'han plasmat en l'informe "Ajustament de xarxes geodèsi
ques: el programa TRAV10". 

- Inici de l'estudi dels problemes algorísmics -de càlcul- que suposarà 
la compensació de la xarxa de 4t ordre de Catalunya. 

- Incorporació d'un nou tipus de tall geodèsic no estàndard (tall 3 X 2 
per a escala 1 :25 000) al conjunt d'utilitats geodèsiques i de projec
cions cartogràfiques. Càlcul del tall geodèsic 1:100 000. 
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- Ampliació de la llibreria de rutines geodèsiques amb dues rutine~ de 

conversió de coordenades geocèntriques a geogràfiques i a la inversa. 

- Incorporació de l'aplicació de càlcul de declinació i variació magnèti

ques a l'aplicació tall. 
- Començament dels treballs de compensaçió global de les xarxes geo

dèsiques de 4t ordre de l'Ajuntament de Barcelona i Corporació 

Metropolitana de Barcelona 

Començament de l'estudi dels programes de compensació de xarxes 

horitzontals i verticals provinents de l'ITC (Delft). 

Acabem remarcant la tasca de suport i a vegades de gestió que en aquest 

camp ha calgut fer i ha consumit una quantitat de temps no gens menys

preable. 

5.2.5. Projectes Especials 
S'agrupen dins d'aquest punt els projectes realitzats pel personal adscrit 

d'altres Serveis de l'ICC en col-laboració amb el personal del Servei de 

Desenvolupament i Sistemes. 

Normalment aquests projectes es realitzen formant grups mixtos de treball 

amb personal de diferents Negociats. 

Projecte: Cartografia tridimensional i el seu aprofitament per a projectes 

d'Enginyeria Civil 
Realitzat per membres del Negociat de Fotogrametria Analítica amb el 

suport dels Negociats de Sistemes Gràfics i Sistemes. 

Al llarg de l'any i com a continuació de la tasca realitzada l'any 1984, s'ha 

concretat la decisió sobre quin sistema de disseny per a obra pública (prin

cipalment vialitats) és el més indicat per a la seva implementació dins el 

Departament de Politíca Territorial i Obres Públique~. 

El sistema escollit és el MOSS anglès, àmpliament referenciat en la memòria: 

"Instal-lació d'un sistema de disseny assistit per a Enginyeria Civil al 

DPTOP", de gener del 1985. 
Les actuacions que han tingut lloc durant l'any 1985 per portar aquest sis

tema de disseny foren les seguents: 

- gener: comanda a IBM en avaluació del terminal gràfic 3270 PC/GX 

sobre el qual es treballarà amb MOSS. 

- abril: curset d'una setmana a MOSS Systems Lmtd, Horsham, Anglater

ra, sobre el sistema MOSS. 
- maig: presentació del Sistema a l'ICC per part de MOSS Systems. 

- octubre: el 3270 PC/GX és ja operacional i ja es pot preparar la instal-la-

ció del sistema al IBM 4381/2 del DPTOP. 91 
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- novembre: instal·lació i training inicial del sistema. 
- desembre: comença el període de prova i avaluaçió que té una durada pre-

vista fins a final de març del 1986. 

Paral-lelament a aquestes actuacions, al llarg de l'any 1985 i dins l'àrea de 
cartografia vial s'ha estat produint cartografia tridimensional, especialment 
dissenyada per ser introduïda dins del sistema MOSS per a la realització de 
projectes. 
L'altimetria d'aquest tipus de cartografia es recull en forma de model digital 
del terreny format per scan-lines i break-lines que determinen una malla 
irregular de punts, els quals amb una mínima quantitat de dades aconseguei
xen una distribució uniforme d'informació amb gran precisió. Això és pos
sible gràcies a la introducció de lligams geomètrics entre els punts que deter
minen els accidents més importants del terreny (break-lines). Les dades cap
turades es processen per arribar a obtenir una malla de triangles i a partir 
d'ella les corbes de nivell, que ja no es restitueixen manualment. 
Aquest any_ d'experiència ha servit per anar millorant els criteris de captura 
de dades, així com les cadenes de programes per al seu procés, i aconseguir 
així un sistema productiu força optimitzat. 
S'ha de destacar l'aplicació d'aquest sistema de restitució al projecte de res-
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titució de "Costa Smeralda", la importància del qual ha permès desenvolu
par noves aplicacions dels models digitals capturats així com mecanitzar al 
màxim el sistema, i arribar a limitar l'edició .manual pràcticament a zero . 
Durant l'any 1986 està prevista l'extensió de la restitució de models digitals 
a tota la cartografia vial així com l'estudi per implementar-la dins la carto
grafia territorial. 

Projecte: D~gitalització Interactiva de la Imatge Rectificada Gestalt (DINI
RALT) 
Realitzat per membres del Negociat de Manteniment de Sistemes amb la 
col·laboració del Negociat de Teledetecció i Processament d'Imatges. 
Durant l'any 1985 s'han dut a terme les primeres fases del projecte DINI
RAL T . L'esmentat projecte té com a objectiu la digitalització i l'emmagat
zemament d'imatges obtingudes de l'aparell GESTALT PHOTO MAP
PER GPM-IV-3, i al mateix temps, augmentar la interactivitat entre l'apa
rell i l'operador que està processant l'ortofoto. 
Donades les especials característiques del senyal vídeo generat pel GPM
IV-3, i en veure que cap dels sistemes de mercat era compatible ni adaptable 
a les esmentades característiques, ha estat necessari el disseny del sistema de 
digitalització i emmagatzemament primari de l'esmentada imatge. 
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S'ha utilitzat també una targeta CPU de 16 bits i el hardware necessari per 
implementar un sistema de processament d'imatge que inclou un monitor 
de TV d'alta resolució on es visualitza la imatge emmagatzemada en memò
na. 
El software necessari per al control del proc.essament ha estat escrit en llen
guatge e, donat que facilita molt la necessària interacció sofftware-hardwa
re. El sistema operatiu sobre el qual es treballa és el CPM-68K. 
La primera fase consistí, com ja s'ha dit, en el disseny del sistema de digita
lització i d'emmagatzematge primari de la imatge i de la interconnexió amb 
el GPM-IV-3. El següent pas fou la implementació i la verificacio d'aquest 
disseny completant-lo amb l'acoblament a la resta de mòduls en una confi
guració basada en MULTIBUS i, per fi, l'acoplament al GPM, a l'electrò
nica del qual es van fer modificacions per adaptar-lo a les necessitats del 
digitalitzador. 
Fins a la data s'ha assolit la digitalització de la imatge amb una amplada de 
banda de 5 MHz que és la màxima que es pot obtenir de les càmares de 
vídeo instaHades al GPM. Sols s'emmagatzema un quadrat central patch de 
la imatge que és l'àrea d'interès i que pqt ésser de grandària variable. 
També s'han implementat programes d'utilitat, per processar, comparar, o 
determinar la qualitat de les imatges digitalitzades, els quals han conduït a 
fer un estudi sobre les possibilitats de millorar aquesta qualitat mitjançant 
un procés implementat en hardware que faci la mitjana en temps real de 
quatre trames de la mateixa imatge, la qual cosa és en fase molt avançada de 
disseny. S'han fet proves d'emmagatzemament de la imatge en disquet i de 
la transmissió via RS-232. 
Finalment, s'han fet proves plenament satisfactòries de mosaic d'imatges, 
necessàries donat que el GPM treballa fent un rastrejament de les diapositi
ves aèries patch a patch, la qual cosa permet d'obtenir una resolució de sor
tida de 25 microns a l'escala de la diapositiva. Aquesta manera de treballar 
conjuntament amb el DINIRALT fa que el GPM sigui també un scanner 
d'alta resolució per a qualsevol imatge. 

5.2.6. Suport a l'activitat informàtica del Departament 
Una Ordre signada pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
al mes de setembre de 1985 establí la creació formal de la Comissió Infor
màtica per participar adequadament al Pla Informàtic de la Generalitat. 
Aquesta Comissió és presidida pel Secretari General del Departament i el 
Director de l'ICC n'és el Vice-president. La política de coordinació i plani
ficació dels recursos informàtics, així com el desenvolupament per a noves 
aplicacions, és realitzada per la Comissió d'Informàtica que, a través de les 

94 seves reunions setmanals de treball proposa i coordina les bases per les quals 
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s'ha de regir l'actuació informàtica del Departament. Tot això es condueix 

coordinadament i en cooperació amb la Direcció General de Serveis d'In

formàtica. Cap a la fi d'any fou creada la Unitat d'Informatització, depe

nent de la Comissió i que integra un equip de persones pertanyents a diver

sos òrgans directius del Departament, que treballen en el desenvolupament 

de les aplicacions d'ús general i específiques. -

Dins d'aquesta situació organitzativa l'Institut té funcions específiques que 

se li han encomanat i promoció i producció de serveis, informació i forma

ció dels usuaris, assessorament tècnic, suport de sistemes i manteniment 

d'operacions. 
L'equip IBM 4381/M02 que dóna .suport als sistemes i aplicacions del 

Departament, fou instaHat el setembre de 1984 a l'ICC. En el decurs de 

1985 s'ha assolit la interconnexió i compatibilització d'altres calculadors 

ubicats als diferents edificis del Departament, com per exemple l'HP-3000 

de la Direcció General de Transports. 

Les actuacions poden sintetitzar-se en els següents apartats: 

a) Formació: la Comissió d'Informàtica ha organitzat una sèrie de cursos 

per introduir el personal informàtic i de gestió en el sistema IBM 4381 / 

M02. Aquests cursos s'han dut a terme a les instaHacions de l'ICC. En 

el mes de gener es començà un primer cicle de sessions dedicades al sis

tema de gestió de bases de dades IDMS/R. Els cursos impartits durant 

1985 han estat: 
- Dialog Manager amb el sistema operatiu. 

IDMS/R: s'ha donat tot un cicle de sessions dedicades a aquest sis

tema de gestió de bases de dades en dues tandes . 

ISP/PDF, utilitzat per l'edició interactiva de programes. 

GIP: sobre el tractament informàtic de la gestió de personal. 

b) Aplicacions tècniques: s'ha implementat el sistema de disseny assistit 

MOSS per la mecanització integral dels projectes de traçat de carreteres. 

Aquest és un sofisticat sistema gràfic que permet, a partir de cartografia 

numèrica tridimensional, el poder posar a l'abast de l'enginyer dissenya

dor un conjunt d'eines Ínformàtiques de càlcul i t;açat que permeten un 

increment de l'eficàcia en termes de precisió del traçat, versatilitat en la 

sortida gràfica, càlcul extensiu dels paràmetres del projecte i rapidesa en 

la realització dels projectes de traçat. Aquest sistema s'ha posat en marxa 

conjuntament amb la Direcció General de Carreteres. 

e) Sistemes: s'ha donat suport de sistema operatiu MVS/XA i el dels altres 

productes actualment instalats. Així mateix s'ha suportat el vessant de 

sistemes que correspon al sistema de Bases de Dades. 

d) Butlletí d'Informàtica: és una publicació periòdica que té com a objectiu fer 

palesa la situació del desenvolupament informàtic del Departament. És edi-

tat a l'ICC i els dos primers números O i 1 s'han dedicat a l'exercici 1985. 95 
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Creiem que no cal estendre's més dins d'aquest aspecte de les activitats 
de l'ICC. Remetem el lector als butlletins d'Informàtica on pot trobar 
informació més detallada. 

5.3. Del Servei de Producció Cartogràfica 

Durant l'any 1985 el Servei de Producció Cartogràfica ha reestructurat la 
seva organització interna per tal d'adaptar-la a les necessitats que han anat 
sorgint i amb l'objectiu general d'agilitzar els processos de treball. 
El funcionament del Servei s'ha fonamentat en les àrees següents: Anàlisi 
geocartogràfica, Registre Cartogràfic, Anàlisi geotoponímica, Estudis i 
Publicacions, Toponímia, Edició Digital, Fotocomposició, Impremta, 
Laboratori, Fotogrametria Urbana, Fotogrametria Territorial, Fotogra
metria Vial, Aerotriangulació i Ortofoto. 
Cadascuna d'aquestes àrees ha continuat amb les· línies de treball ja ence
tades dJlrant l'any 1985 i, a més, ha anat incrementant la seva producció 
amb la diversificació de les tasques que això comporta. 
En definitiva, es pot afirmar que l'any 1985 ha estat encara de consolidació 
per a la Secció, Negociats i Oficines en general, que formen aquest Servei . . 
No obstant: això, la productivitat assolida al llarg de l'any en totes les àrees 
esmentades, és el fet més rellevant que cal destacar: 
La Secció de Fotogrametria ha donat abast al gran nombre de projectes 
que li són propis: 
Publicacions Cartogràfiques ha creat durant aquest any, la infrastructura 
necessària per produir l'arxiu informatitzat del projecte ortofotomapa 
1:5 000, realitzar en el termini de catorze mesos l'inventari cartogràfic de 
Catalunya, crear nombrosos arxius dins del banc de dades geocartogràfic 
que permeten, actualment, la seva explotació per altres usuaris de l'ICC. 
L'Oficina de Toponímia ha complert amb les previsions establertes pel 
Conveni de CoHaboració que contempla la correcció dels fulls del Mapa 
Topografico Nacional (MTN) d'escala 1:25 000, editat per l'Instituta 
Geografico Nacional (IGN). 
Edició Digital ha continuat amb el procés de mecanització iniciat l'any 
1984, donant així una alta precisió en la seva producció. 
Fotocomposició, gràcies a la interconnexió a l'ordinador gràfic, V AX 11/780, 
ha aconseguit d'absorbir bàsicament tota la producció de l'ICC i, a més, 
de realitzar treballs encarregats per altres departaments de la Generalitat. 
El Laboratori Fotogràfic és una de les àrees on més clarament es mostra l'alta 
productivitat assolida aquest any; de tal forma que ha pogut continuar ate
nent totes les comandes pròpies de producció de l'ICC i les externes. 
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Finalment, pel que fa a la Impressió, cal remarcar que en el seu primer any 
de completa dedicació a la producció, ha assolit els augments de producció 
de les àrees esmentades fins a aquí, i alhora realitzar les provatures impres
cindibles per anar superant el nivell de qualitat que es requereix en qualsevol 
document cartogràfic. 

5.3.1. Publicacions Geocartogràfiques 
Durant l'any 1985 el Negociat de Publicacions Cartogràfiques ha definit 
tant les seves competències com les àrees de treball. Aquestes són: 
-Toponímia 
- Anàlisi Geocartogràfica 
- Registre Cartogràfic 
- Anàlisi Geotoponímica 
- Estudis i Publicacions 

D'acord amb aquestes àrees les tasques que s'han dut a terme s'estructuren 
de la forma següent: 

Toponímia 
Durant l'any 1985 l'Oficina de Toponímia ha continuat treballant en els 
mateixos nivells d'actuació que l'any 1984: és a dir, correcció de textos, pro
ves d'impremta, etc., i correcció i fixació de toponímia. Cal dir, però, que 
ha anat en augment el treball relacionat amb aquest segon nivell sobretot pel 
que fa a dos projectes concrets: l'ortofotomapa a escala 1:5 000 i el MTN a 
escala 1:25 000 de l'IGN. 
Les tasques específiques que s'han dut a terme es poden agrupar de la 
següent manera: 

a) Correcció, traducció i revisió de textos. 
- Correcció final del llibre Toponímia i cartografia. Assaig de sistemati

zació. 
- Correcció de paginades, resolució de qüestions diverses amb l'autor i 

ampliació de dades de l'obra Característiques climatològiques de la 
precipitació en la franja costera mediterrània de la Península Ibèrica. 

- Revisió lingüística de l'original i les galerades del Butlletí d'Informàtica. 
- Revisió lingüística i toponímica del llibre Horaris dels transports de 

Catalunya. 
Correcció lingüística, en diverses fases, de la Revista Catalana de Geo
grafia (números O i 1). 
Correcció de les galerades del text corresponent al Mapa d'Usos del 
Sòl. 97 
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- Correcció del text i de les galerades de la Memòria de l'I CC-1984. 
- Recepció de diversos fulls del MTN.25 de l'IGN publicats recent-

ment, amb la toponímia corregida i ampliada per l'Oficina de Toponí
mia de l'ICC: 

221-I Portbou 
258-I Figueres 
296-III Sarrià de Ter 
332-I Vic 
332-11 Sant Julià de Vilatorta 
333-I Anglès 
392-11 Castellar del Vallès 
472-11 Reus 
497-11 Mas de Ponç 
497-III El Perelló 

- Estudi preliminar dels fulls esmentats, i tramèsa a l'IGN de la relació 
de les principals errades detectades a nivell d'orla, portada i vocabulari. 

- Traducció de la tesi doctoral d'A. Gómez Ortiz Morfogénesis glacial 

y periglacial de los macizos de Campcardós - Tossa Plana de Lles 

(Cerdanya-Alt Urgell) [primera meitat de l'obra]. 
- Correcció de textos, proves d'impremta i relacions de topònims de 

diverses unitats de l'Institut (Arxiu, Edició Digital, Publicacions Geo
gràfiques, Fotogrametria, Vendes, Vols, Fotocomposició, Percepció 
Remota etc.), així com diverses Direccions Generals del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques. 

b) Preparació, creació i correcció de bases toponímiques. 
En aquest apartat, cal distingir entre el que és treball relacionat amb el MTN 
a escala 1:25 000 de l'IGN i la resta, donada la complexitat del primer: 

- El MTN a escala 1:25 000. 
- Preparació i tramesa a l'IGN, d'acord amb el conveni de 1984, de els 

bases toponímiques dels blocs següents: · 
218-Molló (4 fulls) 
219-Maçanet de Cabrenys (3 fulls) 
256-Ripoll ( 4 fulls) 
388-Lleida (4 fulls) 

- Preparació i tramesa a l'IGN dels següents fulls corregits, de cara a 
una segona edició: 

390-I Cervera 
390-IV Santa Coloma de Queralt 

- Redacció d'un informe sobre el nivell i la qualitat lingüística de la 

-
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toponímia en la cartografia de l'IGN a escala 1:25 000 relativa a la 
província de Barcelona. 

- Correcció de la toponímia de les proves següents: 
392-11 Castellar del Vallès 
333-III Sant Hilari Sacalm 
332-I Vic 
332-11 Sant Julià de Vilatorta 
332-III Tona 
332-IV Viladrau 
296-I Cornellà de Terri 
296-II l'Escala 
296-III Sarrià de Ter 
296-IV Torroella de Montgrí 
258-I Figueres 
391-I Òdena 
391-11 Castellolí 
497-I Benifallet 
497-II Mas de Ponç 
497-III Xerta 
523-III Buda 
363-I Sallent 
258-11 Castelló d'Empúries 
258-III Navata 
258-IV Sant Pere Pescador 
392-III Olesa de Montserrat 
220-I la Jonquera 
220-11 Mas Pils 
220-IV Garriguella 
221-I Portbou 
221-III Llançà 
447-IV Vilanova i la Geltrú 
333-II Salt 
363-II Moià 
393-I Granollers 
393-III Mollet del Vallès 
446-IV Roda de Berà 
497-IV el Perelló 
220-III Agullana 
333-IV Santa Coloma de Farners 
363-IV Sant Llorenç Savall 
364-III la Garriga 
391-III Igualada 99 
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446-I Valb 
447-II Sant Pere de Ribes 
364-II Montseny 
446-III el Morell 
363-III Manresa 
364-I Centelles 
447-I l'Arboç 
365-IV Blanes 
419-I Mediona 
522-IV Deltebre 

- Confecció i actualització de la relació de fulls del MTN.25 relatius a 

Catalunya publicats amb la toponímia correcta. 

- Informe-resum sobre la qualitat i el nivell de la toponímia d'alguns 

dels darrers fulls del MTN.25 publicats per l'IGN. 

- Documents de seguiment III i IV sobre l'estat de la toponímia dels 

fulls de Catalunya del MTN.25, de l'IGN. 

- Creació i actualització permanent d'un gràfic de seguiment del procés 

de la toponímia dels fulls relatius a Catalunya del MTN.25, de l'IGN. 

- Altres bases toponímiques. 
- Preparació de les bases toponímiques relatives als conjunts provincials 

de Girona i Barcelona, a escala 1:200 000, de l'IGN. 

- Preparació i correcció de la toponímia per a diversos fulls a escala 

1:2 000: 
- Aigües de Tarragona ( 40 fulls) 

- Mapes parcials de la Cerdanya (Fotogrametria Territorial) 

- Preparació i correció de la base toponímica per als ortofotomapes a 

escala 1:25 000 (17 fulls de la zona de l'Alt Urgell i la Cerdanya). 

- Correcció de la base toponímica de camp corresponent als 96 ortofo

tomapes a escala 1 :5 000 del bloc 390-Cervera. 

- Preparació i cor~ecció de la bas~ toponímica per al full a escala 

1:25 000 número 255-IV (Gombrèn) [encàrrec intern ICC]. Establi

ment de noves categories en la toponímia d'aquest full, adaptades a la 

nova normativa de l'IGN. 

- Actualització permanent del gràfic de referència dels ortofotomapes 

de Catalunya a escala 1 :5 000. 

- Revisió de la toponímia i correcció de les proves dels mapes comple

mentaris a l'obra de R. Amigó Noms de lloc i de persona del terme 

municipal de Prades. 

- Revisió de la toponímia i dels textos complementaris del mapa de la 

imatge des de satèl-lit, a escala 1:100 000, corresponent al sector de 

Vic-Girona. 
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- Informe sobre el material toponímic disponible amb relació a diversos 
fulls del MTN 1:50 000 en fase de formació per part del SGE (33-10, 
Sort; 34-10, la Seu d'Urgell; 35-10, Bellver de Cerdanya; 35-12, Sant 
Llorenç de Morunys; 36-10, Puigcerdà). 

e) Recull de camp de toponímia. 
- També en aquest apartat es pot distingir entre les tasques relacionades 

amb el MTN a escala 1:25 000 de l'IGNi la resta de projectes de recull 
de camp de toponímia. 

- El MTN a escala 1:25 000 de l'IGN. 
- Preparació i recollida de la toponímia de camp per a la cartografia a 

escala 1 :25 000 de l'IGN. Blocs següents: · 
388-Lleida (4 fulls) 

- Recepció de material nou per a treball de camp toponímic relatiu als 
fulls següents del MTN.25, de l'IGN (i preparació de les bases de tre
ball): 

118 bis-Canejan 
148-Bossòst 
180-Benasc 
327-0s de Balaguer 
358-Almacelles 
359-Balaguer 

Respecte a la resta: 
- Preparació i recollida de la toponímia de camp per a la cartografia 

ortofotogràfica a escala 1:5 000. Blocs següents: 
446-Valls (96 fulls) 
417-l'Espluga de Francolí (96 fulls) 
418-Montblanc (96 fulls) 
473-Tarragona (56 fulls) 

- Lliurament de la toponímia de camp corresponent a 18 fulls a escala 
1 :5 000 de la Diputació de Barcelona. Redacció de la certificació 
corresponent. 

- Informe sobre les tasques dutes a terme per les persones que han 
col·laborat en els treballs de camp, a diverses escales, per a l'ICC. 

- Realització dels tràmits adrninistatius corresponents a la conclusió 
dels contractes per al recull de la toponímia a escala 1 :5 000 de la 
Diputació de Barcelona. 

d) Altres 
- Adjudicació de nom identificador a uns 1 200 fulls integrants del pro-

' grama de cartografia O RTO a escala 1 :5 ~00, i revisió del llistat global. I O I 
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- Seguiment de les variacions registrades enguany en la llista oficial dels 
municipis de Catalunya. 

- Elaboració d'una proposta de conveni per a l'intercanvi d'informació 
toponímica amb el Centre de Recerques i Estudis Catalans de la Uni
versitat de Perpinyà (CREC). 

Anàlisi Geocartogràfica 
L'anàlisi geocartogràfica s'ha centralitzat en la creació d'arxius del Banc de 
Dades. S'ha treballat en quatre sentits: 

a) Anàlisi de bases de dades. 
S'ha donat una importància prioritària a l'estudi de les bases de dades 
organitzades per altres organismes. En aquesta línia de treball s'han esta
blert alguns contactes amb institucions que recullen i/o elaboren dades 
estadístiques. 

b) Planificació de l'estructura general del Banc de Dades Geocartogràfiques. 
Paral-lelament a l'estudi de bases de dades s'ha dissenyat l'estructura 
general del Banc de Dades. Aquesta estructura s'ha d'adaptar no només 
al tipus d'informació disponible sinó també a la infrastructura informà
tica que l'ha de suportar. 
Les dades s'han agrupat en les dues classes següents: dades bàsiques (de 
situació i identificació) i dades temàtiques (assignació de valors a nivells 
territorials diferents, identificats a partir de les dades bàsiques). Aquest 
darrer grup de dades encara es troba en fase de planificació i pendent de 
l'estructuració definitiva del Banc de Dades. 

e) Formació d'arxius informatitzats (recull i tractament de les dades selec
cionades). 
S'han creat diferents arxius amb informació de tipus bàsic, de situació, a 
nivell dels municipis de Catalunya: 
- Moviments d'annexions i de segregacions durant el segle xx; comarca 

(divisió comarcal de l'any 1936) i província a què pertany cada muni
cipi. Arxiu MUNil.ACT. 
Codificacions ICC, INE i IGN. Arxiu MUNI3.COD. 

- Coordenades UTM i geogràfiques dels caps de municipi, amb indica
ció del full del MTN 1:50 000 en què es troben. Arxius MUNI4.COO 
i MUNI6.COO. 

- Coordenades centroides (UTM i geogràfiques) de les capitals munici
pals de la província de Barcelona. Arxiu BARNA.COO. 

- Denominacions diferents de l'oficial en el cas dels municipis en què es 
dóna aquesta circumstància. Arxiu MUNIS.NOM. 
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Llistat dels municipis, la capital dels quals és en una entitat de pobla
ció de denominació diferent al municipi. Arxiu ACTUAL.DAT. 

En el mateix banc de dades s'inclouen alguns arxius amb informació a ni
vells territorials diferents del municipal: 

comarcal: situació amb coordenades UTM i geogràfiques de les capi
tals comarcals (comarques del1936). Arxiu COMARCA.COO. 
entitats municipals: situació amb coordenades UTM i geogràfiques de 
cada entitat municipal citada en el nomenclàtor de població correspo
nent al cens de l'any 1981. Encara no s'ha finalitzat la creació d'aquest 
arxiu. Arxiu ENTIT.COO. 
Tots aquests arxius, excepte els que contenen dades invariables, són 
oberts a modificacions i actualitzacions posteriors. 

Registre Cartogràfic de Catalunya 
Una de les necessitats prèvies al Registre Cartogràfic de Catalunya és la rea
lització de l'Inventari Cartogràfic de Catalunya. Dins d'aquest apartat és, 
per tant, la realització d'aquest Inventari allò que ha requerit tota la dedicació. 

Inventari Cartogràfic de Catalunya 
a) Recerca de dades 

La recerca de dades durant el 1985 s'ha centrat en els ajuntaments, tal i 
com s'havia iniciat en el darrer trimestre del 1984: visites personals i per 
ordre comarcal. Durant el mes de febrer i primera meitat de març del 1985 
un geògraf de l'Oficina ha visitat els 23 ajuntaments de la comarca de l'Alt 
Camp. A més d'aquests ajuntaments s'han fet consultes a 3 altres entitats de 
la comarca: l'Arxiu Històric Comarcal de Valls, la Biblioteca Popular de 
Valls i l'oficina d'un equip tècnic (redactors de plans d'urbanisme). 

b) Adaptació de la informació obtinguda a la Fitxa de Registre Cartogràfic 
La descripció dels documents cartogràfics per a l'Inventari s'havia fet, fins 
a l'abril del 1985, mitjançant una fitxa que contemplava 17 elements de des
cripció. A partir d'aquesta data, la informació continguda en aquestes fitxes 
es trasllada a la FRC, acabada l'abril del 1985. 

e) Elaboració d'una mostra de l'Inventari 
A partir de les dades obtingudes als 23 ajuntaments de l'Alt Camp i 
del seu trasllat a la FRC, s'ha realitzat una mostra d'allò que ha de ser 
l'Inventari Cartogràfic de Catalunya. Aquesta mostra és formada per 
tres grans apartats: 
- L'Inventari Cartogràfic a nivell global: objectius i mètodes, destacant-

ne la utilització de la Fitxa de Registre .Cartogràfic. 103 
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L'Inventari Cartogràfic a nivell d'ajuntaments: balanç dels contactes 

tinguts i constatació de la importància de les visites per a l'inventari. 

L'Inventari de la cartografia als ajuntaments de la comarca de l'Alt 

Camp: la mostra pròpiament dita, amb un fitxer (266 fitxes), els 

índexs (per ajuntaments i toponímic) i dades complementàries. 

L'establiment d'un termini concret (març del 1987) per realitzar i acabar 

l'Inventari Cartogràfic de Catalunya ha fet necessari definir un marc de tre

ball diferent al seguit fins llavors: concreció d'unes prioritats, terminis i 

press~postos, formació d ' un equip de treball, etc. Aquesta tasca s'ha iniciat 

durant el darrer mes de l'any 1985. 

Anàlisi Geotoponímica 
L'àrea d'anàlisi geotoponímica ha generat el suport necessan en matena 

normativa per poder realitzar els distints treballs cartogràfics programats. 

Les principals tasques realizades han estat les següents. 

a) OrtofQtomapes 1 :5 000 

S'ha completat la selecció, caracterització (tipus i cos de lletra) i situació 

dels topònims corresponents als noranta-sis ortofotomapes que compo

nen el full MTN escala 1 :50 000 número 390. Durant l'any 1985 s'ha tre

ballat en els trenta-dos fulls que restaven per acabar aquest bloc. 

ParaHelament s'ha creat un arxiu informatitzat que facilita el pas a foto

composició dels topònims seleccionats i caracteritzats . Cal remarcar que 

aquest sistema es pot emprar en tots els projectes cartogràfics que actua l

ment es realitzen. 

b) Órtofotomapes 1 :25 000 

S'ha realitzat la selecció, caracterització i situació dels topònims corres

ponents a divuit ortofotomapes del sector pirinenc. 

e) Imatges satèl·lit 1:100 000 

S'ha realitzat la selecció, caracterització i situació dels topònims correspo

nents a dos fulls: el de Berga (18-6) i l'especial de Barcelona i el seu entorn. 

d) Mapa de base municipal -1985- i comarcal -1936- de Catalunya 

1:250 000. 

S'han analitzat els límits municipals de Catalunya en data 1 de setembre 

de 1985 i els límits comarcals segons Decret de Disposicions de la Gene

ralitat del 27 d'agost i del 23 de setembre de 1936. 

D'altra banda, aquest mapa serveix de base per als documents cartogrà

fics següents: 



Mapa de distribució dels fulls MTN 1 :50 000. 
Mapa de distribució dels fulls MTN 1 :25 000. 
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Mapa de distribució dels fulls ORTOFOTOMAPA de l'ICC 1:25 000. 
Mapa de distribució dels fulls ORTOFOTOMAPA de l'ICC 1:5 000. 
Mapa de distribució dels fulls 1 :5 000, a partir de la divisio 2 x 2 de 
l'MTN. A més de la realització de la caràtu~a, es portà a terme el control 
de les codificacions dels fulls i del contingut de la base municipal i 
comarcal. 

e) Caràtules 
- disseny de la caràtula dels fulls de l'ortofotomapa a escala 1:25 000. 
- disseny de la caràtula dels fulls de l'ortofotomapa a escala 1:25 000 

format cobrint el territori de fulls 1:50 000 del M.T.N. 
- disseny de les caràtules dels fulls de restitució a escales 1 :20 000 i 

1 :50 000 dels mapes que integren el projecte de trasvassament de les 
aigües de l'Ebre. 

- assessorament en el disseny de la caràtula de les imatges satèl-lit a 
escala 1 : 1 00 000. 

Estudis i Publicacions 
a) Arxiu de toponímia 

S'ha iniciat la creació d'un arxiu informatitzat de toponímia, a~b l'ob
jectiu de controlar tots els topònims que se cerquen a partir del treball 
de camp realitzat per a la confecció dels ortofotomapes (escales 1 :5 000 
i 1 :25 000). En aquest arxiu, s'utilitza un codi de selecció amb la finalitat 
de poder emprar la seva informació a diferents escales de l'original. Al 
mateix temps es constitueix com una eina bàsica per a l'agilització de la 
producció d'ortofotomapes en perquè permet l'accés mecànic i directe a 
la informació geogràfica i toponímica de cada ortofoto. 

b) Estudis 
- Fitxa de Registre Cartogràfic: elaboració de la fitxa model a nivell 

estatal que serveix per controlar les dades cartogràfiques de la nova 
llegenda dels mapes, segons la futura Llei de Cartografia. Aquesta fit
xa, que permet el registre informatitzat dels diferents documents car
togràfics existents actualment, s'ha realitzat dins del marc de la Comi
sión de Registro Central de Cartografía, Nomenclator y Deslindes del 

Consejo Superiot:_ Geografico. 
- Manual de la Fitxa de Registre Central de Cartografia: elaborat per la 

Cornisión de Registro Central de Cartografía, Nomenclator y Deslin
des del Consejo Superior Geografico, com a llibre explicatiu del 
mètode d'utilització de la Fitxa de Regis~re Cartogràfic; el seu objec- l OS 
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tiu és donar les instruccions necessàries per omplir adequadament 
aquesta fitxa. 

- Llibre del Mapa de densitat de població a 1/4 de km2 de Catalunya 
l'any 1981 :s'ha preparat el text que ha d'acompanyar aquest mapa a 
escala 1:250 000. En aquest llibre s'exposa el mètode de tractament de 
dades estadístiques utilitzat per a la generació d'aquest mapa i uns 
breus comentaris sobre els resultats obtinguts. 

Estudi sobre la problemàtica de l'ortofotomapa a escala 1:5 000: s'ha 
elai:Jorat un estudi per determinar els sectors que per motius geogràfics 
ilo tècnics, poden presentar dificultats a la realització dels ortofoto
mapes a escala 1:5 000. 

-Nomenclàtor geogràfic: participació dins de la Comisión de Registro 
Central de Cartografía, Nomenclator y Deslindes del Consejo Supe
rior Geografico, en el projecte de renovació del contingut dels nomen
clàtors geogràfics a nivell de l'estat espanyol. 

e) Informes i treballs diversos encarregats des de fora de l'ICC 
- Tramesa d'etiquetes: s'ha continuat amb la tramesa d'etiquetes per 

encàrrec de la Secretaria· General del Departament de Política Territo
rial i Obres Públiques, utilitzant el suport informàtic de l'ICC. 

- Mapa escolar: s'ha realitzat un estudi de la proposta d'elaboració d'un 
mapa escolar feta pel senyor Pere Lleonart. El treball s'ha fet a dos 
nivells: una anàlisi global del projecte i un estudi puntual de cada fase 
gràfica representada. 

- Caràtula 1 :500 de l'Ajuntament de Barcelona: disseny de la caràtula 
dels fulls 1:500 de la cartografia urbana de l'Ajuntament de Barcelona. 
Aquest treball s'ha fet a partir de l'estudi conjunt entre tècnics de 
l'Ajuntament i de l'ICC, dels diferents elements que han d'integrar la 
caràtula. 

- Avantprojecte del minitransvasament de l'Ebre: realització de la pri
mera part de recerca i tractament de la informació extreta dels cadas
tres de rústica i d'urbana, per a la identificació de les parceHes afecta
des segons l'avantprojecte de transvasament de les aigües de l'Ebre des 
del Perelló fins a Calafell. Aquesta primera part de treball s'ha realit
zat en dues fases bàsiques: en la primera, s'ha dibuixat el traçat de les 
canonades sobre còpies dels plànols del cadastre; en la segona, s'ha 
elaborat la llista dels propietaris de les parceHes provisionalment afec
tades segons el dibuix realitzat. 

- Barberà del Vallès: informe encarregat per la Direcció General d'Ad
ministració Local sobre la possibilitat d'atorgar el títol de ciutat sol·li
citat per Barberà del Vallès. 
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d) Altres 
- Revista Catalana de Geografia: lectura, anàlisi i selecció d'articles per 

a la seva publicació. Redacció d'algunes seccions als números O, 1 i 2. 
Límits municipals: estudi dels límits municipals entre Osor i Susqueda 
(sol· licitat per l'Ajuntament d'Osor) i Begur i Pals (sol·licitat per la 
Direcció General d'Administració Local), amb l'objectiu d'aclarir 
alguns trams de la línia de terme entre aquests municipis. 

- Treball de camp en col-laboració amb l'Oficina de Percepció Remota: 
col-la bo ració en el treball de camp realitzat en dues àrees: l' Area 
Model d'Estudis Geocartogràfics Montseny Sud-Mataró (dos dies de 
treball de camp) i l'Àrea del Projecte Pilot Lleida-Infra-roig (deu 
dies). 

- Comisión de Registro Cartografico, Nomenclator y Deslindes: s'ha 
participat en la constitució d'aquesta comissió dins del Consejo Supe
rior Geografico. Les reunions han estat 3: 

24 d'abril, 
11 de juliol, 
11 de novembre. 

- Per altra banda al llarg de l'any s'han realitzat, també, 7 reunions, dins 
les subcomissions de treball de la Comissió: 

22 de gener, 
22 de febrer, 
8 de març, 
22 de maig, 
6 de juny, 
17, 18 i 19 de setembre, 
28 de novembre. 

- L'objectiu d'aquesta comissió és aconseguir la definició i l'ús d'unes 
normatives comunes en matèria catalogràfica, la realització del 
Nomenclàtor Geogràfic i de valorar i organitzar els problemes de les 
fitacions municipals. Amb aquesta finalitat, els camps de treball han 

estat èls següents: 
- elaboració de la fitxa de registre cartogràfic dins d'un format 

MARC i a partir de les normes de catalogació ISBD-CM, amb l'ús 
de softwares semblants per facilitar els intercanvis d'informació, 
realització del manual de la fitxa de registre, 
estudi del contingut del futur nomenclàtor geogràfic, 
anàlisi de la dinàmica del thesauru de matèries enfocat a la carto

grafia. 
Pel que fa als estudis de catalogació de la cartografia, formats 
MARC, fitxa de registre cartogràfic i thesauru, es comptà amb la 
col-laboració de l'Institut Català de Bibliografia. I 07 
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5.3 .2. Edició Digital 
Edició Digital compta amb tres estacions gràfiques. Una té doble pantalla i 
visualització en colors però no té àrea dinàmica; l'altra no té colors ni àrea 
dinàmica; la tercera té àrea dinàmica i també doble pantalla (aquesta estació 
es destina fonamentalment al personal de gràfics). 
A causa de la gran quantitat de tasques que ha de desenvolupar l'equip 
d'Edició Digital, el -nombre d'estacions disponibles resulta insuficient. 
Una de les funcions que cal fer més habitualment és editar productes foto
gramètrics que requereixen una revisió de camp (per tant, s'han d'editar per 
a obtenir el producte definitiu). Això permet que mentre es fa la restitució 
no s'interrompi la producció; amb aquest objectiu és molt eficaç l'ús d'esta
cions auxiliars. 
Per poder ac~nseguir les cotes de producció necessària s'haurà de disposar 
de tres estacions gràfiques més. 
Les tasques realitzades es poden classificar en els següents apartats: 
a) Digitalització de documents cartogràfics, gràfics i esquemes. S'ha treba

llat en diferents projectes: 
- Map~ termopluviomètric (19 mapes). 
- Ortofotos a escala 1 :5 000 (57 fulls corresponents als blocs 390, 417, 

418 i 419). 
- Mapes de Prades (terme municipal a escala 1:50 000 i 1:1 000). 
- Mapes del llibre Característiques Climàtiques de la Precipitació en la 

franja costera mediterrània de la Península Ibèrica, de]. Martín Vide, 
(6 mapes d'isoietes i 40 de figures). Per a aquest llibre també s'han digi
talitzat 8 gràfiques. 

- Mapa de la Pobla de Lillet (corbes de nivell a escala 1:25 000). 
- Mapa de paràmetres inductors a la desertització de Catalunya (1 mapa 

a escala 1:2 000 000 ). 
- Revista Catalana de Geografia (cobertes i gràfics per als números O i 1). 

b) Realització de perspectives isomètriques. S'han fet per als ortofotomapes 
a escala 1:5 000 (161 perspectives corresponents a ortofotomapes dels 
blocs 390, 417,418 i 419) i a escala 1:25 000 (17 perspectives correspo
nents a ortofotomapes dels blocs 215, 216, 253 i 291). 

e) Edició. Entre els projectes més importants en els quals s'han editat pro
ductes destaquen: 
- Cartografia urbana de Barcelona a escala 1:500 (20 fulls) . 
- Projecte Costa Smeralda (7 fulls). 

Cal afegir, a més, un nombre important de treballs diversos realitzats 
per encàrrec de Serveis de l'ICC (digitalització de mapes, gràfics, 
esquemes, caràtules, etc.). 
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5.3.3. Realització Cartogràfica 

Fotocomposició 
Durant l'any 1985 l'Oficina de Fotocomposició ha augmentat de forma 
considerable la seva capacitat productiva. La raó cal cercar-la en l'ús genera
litzat de la informació lliurada a la fotocomponedora mitjançant un arte
facte des de l'ordinador VAX, fet que ha condicionat una major maniobra
bilitat alhora que selecció dels textos a passar directament per l'operador de 
la fotocomponedora. 
Els treballs realitzats es concreten en els següents grups: 

a) Llibres 
- Mapa d'usos del sòl. 
- Llibre Blanc del Govern de la Generalitat de Catalunya sobre el 

finançament autonòmic (versions catalana i castellana). 
- Recursos hídrics de l'Ebre. 
- Característiques climatològiques de la precipitació en la franja costera 

mediterrània de la península Ibèrica. 
- Toponímia del terme municipal de Vilablareix. 
- Llibre de fulls de "Reclamacions". 
- Llibre de fulls del "Full de Ruta". 

b) Manuals, butlletins, memòries, informes, revistes, catàlegs. 
- Manual de la Ficha del Registro Central de Cartografía (Versió 1, 

1985). 
- Butlletí d'informàtica número 1. 
- Memòria de l' Institut Cartografic de Catalunya 1984. 
- Informe sobre els límits dels municipis de Begur i Pals. 
- Revista Catalana de Geografia número 1. 
- Catàleg de Carreteres de Catalunya. 

e) Mapes. 
- Mapa de base municipal -1985- i comarcal -1936-de Catalunya 

1:250 000 (diversos models). 
- Mapa distribució dels fulls Ortofotomapa 1:25 000. 
- Mapa distribució dels fulls Ortofotomapa 1 :5 000. 
- Mapa distribució dels fulls M.T.N. 1 :50 000. 
- Mapa distribució dels fulls M.T.N. 1:25 000. 
- Mapa distribució dels fulls M.T.N. 1:5 000. 

-- Mapa d'Estats de l'ortofotomapa. 
- Mapa de Catalunya d'imatge satèHit 1:100 000: 
- Barcelona i el seu entorn. I 09 
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- Vic 19-7. 
- Ortofotomapa 1 :5 000 (diversos models). 
- Ortofotomapa 1 :25 000 (diversos models). 
- Mapa 1 :25 000 full MTN de Gombrèn. 
- Mapa de distribució de la població de Catalunya 1 :250 000 ( d ens i tat 

de poblacio a 1/4 km2 a l'any 1981). 
- Mapa de Pendents. 
- Mapa del balanç hídric i de les temperatures mitjanes anuals. 

d) Oficina de Vendes. 
- Cartell Generalitat ICC. 
- Albarà tenda. 
- Contracte vendes llibreries. 
- Logotip vendes. 
- Rebut tenda. 

e) Secretaria. 
- Quadre "Estructura personal 1986". 
- Centres funcionals i de cost. 
- Pròrroga contractes . 
- Servei telefònic. 
- Trucades de telèfon. 
- Registre de lliuraments. 
- Full d'hores. 
- Declaració impost sobre la renda. 
- full "Informe". 
- targetes de visita. 
- Anagrama ICC (carpeta plàstic). 
- Segell biblioteca. 

f) Arxiu. 
- Fitxa "Entrega arxiu". 

g) Cartoteca. 
- Fitxer cartoteca. 
- Pla de treball. 
- Curs de treball. 

h) Plotters i Centre de Càlcul. 
- Comanda dibuix plotters. 
- Simbologia Estats. 
- Comanda d'operacions amb cinta. 



i) Fotogrametria. 
- Full de restitució. 
- Caixetí de fotogrametria (6 models). 
- Gràfics de vol (10 models). 
- Passades de vols (1 al 5). 
- Full rendiments. 

j) Laboratori. 
- Quadre control laboratori. 
- Números gamma color. 

k) Edició Digital. 
- Dades ortofotomapa 1 :5 000. 
- Dades ortofotomapa 1:25 000. 
- Comanda ortofotogrametria. 
- Toponímia Mapa de Prades. 
- Organigrama tasques publicacions. 

l) Vols. 
- Gràfics de vol de Catalunya (149 models). 
- Gràfics de vol de Navarra (96 models). 
- Gràfics de vol d'Aragó (24 models). 
- Gràfics de vol d'Almeria (29 models). 
- Números en negatiu O 001 al 9 999 (2 mides). 
- Números en positiu O 001 al 9 999 (2 mides). 
- Quadre meteorològic. 
- Quadre d'incidències. 

m) Percepció Remota. 
- Rètols de distints Mapes. 

n) Altres. 
- Segell de goma ICC. 
- Diploma curs fotointerpretació. 
- Publicacions ICC (3 fulls). 
- Fitxa Registre Central de Cartografia 

(Consejo Superior Geografico ). 
- Original (carpeta cartolina). 
- Organigrama ICC. 
- Números del full de distints mapes (territorial). 
- Segells 

(diversos). 

Activitats i producció 

lli 



112 

Activitat' i producció 

Impressió 
La impremta de l'ICC ha continuat en la línia de treball encetada l'any ante
rior (abastament de paper d'oficina de tota mena) i, a més, ha augmentat el 
nombre de treballs d' impressió de publicacions (llibres i documents carto~ 
gràfics bàsicament). 
Les tasques realitzades són dos tipus: 

a) L'abastament de paper d'oficina. 
En aquest sentit, els treballs de la impremta s'han adreçat a resoldre les 
necessitats de l'ICC en diferents matèries: 
- diversos tipus de carta de seccions de l'ICC (Biblioteca, Oficina de 

Vendes, Consell Rector, Cartoteca, Revista Catalana de Geografia, 
etc .) i de fora de l' ICC (Subdirecció General de Coordinació de 
Publicacions), 

- sobres i carpetes de l'ICC, 
- targetes de visita diverses, 
- talonaris d'autorització de sortida, de comandes, d'albarans de lliura-

ments, de sol·licituds, de factures i rebuts, etc, 
- blocs de notes, 
- paper tallat per a la fotocopiadora i per a ús de les oficines, 
- diplomes lliurats en el curset de Fotointerpretació, 
- impresos: subscripcions i propaganda de la Revista Catalana de Geo-

grafia, Fitxa de Registre Central de Cartogràfia (en català i en castellà), 
annexos del Butlletí d'Informàtica (número 1), comunicats, etiquetes, 
registre de la cartoteca, etc. 

b) I la impressió de libres i documents cartogràfics. 
Pel que fa a les publicacions es poden agrupar en llibres, butlletins i 
revistes, ortofotomapes i mapes, 

- Llibres: 
- Toponímia i Cartografia. Assaig de sistematització 
- Catàleg Vols I de l'ICC 
- Manual Ficha de Registro Central de Cartografia del Consejo 

Superior Geografico 

- Butlletins i revistes: 
- Butlletí de Sismologia (número 1) 
- Rev ista Catalana de Geografia (número O i 1) 

Ortofotomapa. S'han imprès 5 ortofotomapes a escala 1:5 000 i 18 a 
escala 1 :25 000 



- Escala 1 :5 000, ortofotomapes números: 
390-2-2 (Barrers) 
390-3-2 (les Ventoses) 
390-4-2 (la Mare de Deú del Camí) 
390-6-2 (Mas Romà) 

- Escala 1 :25 000, ortofotomapes núme~os: 
291-1-1 (Gavarra) 
253-1-2 (Cabó) 
255-3-2 (Gombrèn) 
253-1-1 (la Guàrdia) 
253-2-1 (Noves de Segre) 
253-2-2 (Organyà) 
253-3-1 (el Pla de Sant Tirs) 
253-3-2 (Alinyà) 
215-2-1 (Farrera) 
215-3-1 (Civis) 
216-1-1 (Arcavell) 
216-2-1 (Tossa Plana de Lles) 
216-2-2 (Toloriu) 
291-2-1 (les Masies Nargó) 
215-3-2 (la Seu d'Urgell) 
216-1-2 (Alàs) 
215-2-2 (Castellbó) 
215-1-2 (Vilamur) 

Activitats i producció 

- Mapes. S'ha treballat en dos tipus diferents de documents cartogràfics 
- La sèrie 1 :250 000 
- Plànols de les inversions del quatrienni 1980-1984 de la Direcció 

General de Política Territorial 
- Mapa de Carreteres de Catalunya 
- Mapa de la Xarxa Geodèsica de Catalunya 
- Mapa de base municipal-1985- i comarcal 

-1936-de Catalunya 
.- Mapa de Catalunya en fals color 1 :450 000 

A més, s'han realitzat proves diverses de documents cartogràfics ja edi
tats, d'altres que s'estan elaborant actualment (mapa de distribució de la 
població de Catalunya l'any 1981 a escala 1:250 000, per exemple) i de 
processos d'impressió (insolació, tramats, colors). Així mateix, també 
s'han realitzat diverses proves de mapes encarregats per organismes de 
fora de l'ICC. 113 
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Laboratori Fotogràfic 
La producció del laboratori ha estat superior a l'exercici de l'any 1984. 
Aquest increment és conseqüència de la incorporació de noves tasques a 
realitzar a més de les dutes a terme habitualment. 
Les activitats habituals es poden classificar en els set apartats següents: 

a) Producció per a l'abastament de l'Oficina de Vendes 
Al llarg de l' any 1985 el volum de comandes diàries procedents de la 
botiga de l'ICC s'ha incrementat considerablement. A part del treball 
normal com és ara les ampliacions en paper i/o en pel·lícula mats, s'han 
realitzat altres treballs excepcionals; en concret s'han fet ampliacions en 
poliester mat a diferents escales de tots els 940 municipis de Catalunya. 

b) Producció per a la Seccio de Fotogrametria 
La producció destinada a fotogrametria presenta varietats de material i 
qualitat segons els aparells a què s'ha de sotmetre (analítics, anàlogics, 
Gestalt). Al mateix temps, cal controlar diàriament els aparells Gevarex, 
Loge i)es processadores (Pakonotone i Pako 48-RA) per manten.ir cons
tants els paràmetres de qualitat. 

e) Obtenció d'imatges d'ortofoto tramades 
La reproducció d'imatges mitjançant punt de trama es realitza tractant
les amb revelador lith; aquest permet una consistència adequada i una 
reproducció fidel. Durant l'any 1985 s'han tramat les 96 ortofotos a 
escala 1 :5 000 que comprèn el full MTN 390 (escala 1:50 000) i 18 o no
fotos a escala 1 :25 000. 
Cal tenir en compte que cadascuna d'aquestes ortofotos necessita un 
tractament diferent i específic a causa de les diverses densitats que 
presenten. 

d) Preparació i muntatge d'ortofotomapes 
En aquest procés es realitza la major part de la tasca manual que es 
requereix per obtenir l'ortofotomapa final: des de la composició del 
marc i la llegenda, fins al tractament de la imatge i la col·locació de la 
toponímia de l'ortofotomapa. Aquest procés s'ha aplicat als següents 
ortofotomapes: 

- 96 ortofotomapes a escala 1 :5 000 del full MTN 3 
18 ortofotomapes a escala 1 :25 000 
1 ortofotomapa a escala 1 :25 000 format per la composició dels sis 
ortofotomapes que cobreixen el full MTN número 253 (Organyà) a 
escala 1 :50 000. 
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e) Preparació i realització de mapes per a l'edició 
L'any 1985 s'ha continuat la sèrie de mapes a escala 1 :250 000 i s'ha tre
ballat en imatges satèlit a escala 1:100 000. 
Pel que fa als mapes a escala 1:250 000 s'han realitzat els següents: 
- Mapa de base municipal-1985- i comarcal -1936--de Catalunya. 
- Mapa de base muniéipal-1985- i coman:al-1936-de Catalunya. Dis-

tribució dels fulls MTN E 1:50 000. 
- Mapa de base municipal-1985- i comarcal-1936--de Catalunya. Dis

tribució dels fulls ortofotomapa E 1 :25 000. 
- Mapa de base municipal-1985- i comarcal-1936- de Catalunya. Dis

tribució dels fulls MTN E 1 :25 000. 
- Mapa de base municipal-1985- i comarcal-1936- de Catalunya. Dis

tribució dels fulls ortofotomapa E 1:5 000. 
- Mapa de base municipal-1985- i comarcal-1936- de Catalunya. Dis

tribució dels fulls MTN E 1:5 000. 
- Mapa de distribució de la població de Catalunya l'any 1981. 

Quant a les imatges satèHit a escala 1:100 000, s'ha treballat en els dos fulls 
següents: 

- Barcelona i el seu entorn 
- Vic 19-7 

f) Realització, muntatge i tramat de gràfics 
S'ha treballat en el dibuix , la realització de màscares i el tramat dels grà
fics que formen part de les publicacions de l'ICC. 

g) Muntatge de llibres 
S'ha dut a terme el muntatge del llibre Toponímia i Cartografia. Assaig 
de sistematització, el número 1 del Butlletí d'Informàtica i el Butlletí sis
mològic 1984 
A més d'aquestes activitats habituals, el Laboratori ha participat en altres 
de noves: 
- Consolidació del procès de revelat de la fotografia aèria: el processa

ment dels rotlles de vols de fotografia aèria és una de les tasques que 
demana més dedicació de temps en al laboratori per aconseguir uns 
resultats òptims. Abans de processar cada rotlle s'ha de realitzar una 
complexa programació amb la finalitat d'adaptar-se a les necessitats de 
cada tipus de pel·lícula emprada i, en particular, de les diferents escales 
de vol. Durant l'any 1985 s'han revelat un total de 70 rotlles (de 70 a 
120 m cadascun). 

- Realització i muntatge dels números O i 1 de la Revista Catalana de 
Geografia. La creació d'aquesta Revista ha suposat una quantitat 115 
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important de treball per al Laboratori. En el primer número (n. O) s'ha 
hagut de confeccionar la coberta, s'han ampliat, reduït, tramat i repro
duït fotografies, s'han retocat i muntat les pàgines del text i s'han 
superposat les fotografies en color a cada pàgina. Quant al número 1 
s'han realitzat les mateixes tasques tret de la confecció de la coberta, 
ja estandarditzada a partir del número O. 

- Preparació i muntatge d'ortofotos a escala 1 :2S 000: s'han confeccio
nat divuit ortofotos a escala 1 :2S 000. Pel fet de ser un producte nou 
de l'ICC s'han hagut de realitzar diverses proves pel que fa a la distri
bució d'elements dins de l'ortofoto. 

- Preparació, muntatge i composició dels ortofotos a escala 1 :2S 000 for
mant fulls sencers del MTN a escala 1 :SO 000: per a l'obtenció d'aquest 
producte s'ha hagut de seguir un procés laboriós; s'han d'ajuntar sis 
ortofotos a escala 1 :2S 000 amb l'objectiu d'aconseguir una sola imatge. 
En aquest procés, cal confeccionar mascares, retocar les imatges trama
des, unificar la toponímia i les capçaleres: s'ha treballat en el full 2S3 
(34-11) corresponent al MTN 1 :SO 000 número 2S3 (Organyà). 

S.3.4. Fotogram"etria 
Seguint les pautes establertes l'any 1984 s'han continuat els programes ja 
iniciats; a causa del seu abast, aquests han ocupat una gran part de l'any 
1985 o fins i tot l'any sencer en alguns casos. 
Durant l'any s'ha realitzat un canvi en l'estructura orgànica de la Secció de 
Fotogrametria amb la finalitat d'adequar els elements humans a una millor 
organització, de cara a unificar criteris tècnics i aconseguir un producte més 
homogeni amb millors resultats en els rendiments. 
D'altra banda, s'està implantant progressivament el sistema de restitució en 
tres dimensions. Això permet unes majors aplicacions per part dels usuaris; 
al mateix temps, s'aconsegueix una producció més gran pel que fa als terrenys 
amb grans desnivells on la densitat de corbes de nivell és molt accentuada. 
La Secció de Fotogrametria s'estructura en dos negociats: el de Fotograme
tria Analògica i el de Fotogrametria Analítica. 

Negociat de Fotogrametria Analògica. 
Els treballs realitzats en aquest Negociat s'estructuren en tres oficines 
diferents: 
a) Fotogrametria Analògica Territorial. 
b) Fotogrametria Analògica Urbana. 
e) Fotogrametria Analògica Vial. 
Com ja es reflecteix en els quadres corresponents, s'ha realitzat una àmplia 
campanya fotogramètrica tant per a projectes de vials com de cartografia 

116 urbana i territorial per a diferents serveis de la Generalitat i altres organismes. 
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a) Fotogrametria Analògica Territorial. 
Del quadre amb la relació dels projectes portats a terme durant l'any 
1985, cal destacar els següents: 
- Plànol a escala 1:1 000, en tres dimensions, de Costa Smeralda. 

Aquest projecte, iniciat durant aquest any 1985, es constitueix com un 
producte de gran importància si es té en compte la complexitat de la 
informació que conté i dels processos informàtics utilitzats. 

- Plànol a escala 1 :2 000 de les Aigües de l'Ebre. 
Cal fer esment especial d'aquest projecte per portar les aigües de 
l'Ebre als municipis de Tarragona, donada la gran longitud del seu traçat. 

- Plànol a escala 1:1 000 de la Molina. 
- Plànol a escala 1:500 de Premià de Mar, amb parceHari destinat a fina-

litats cadastrals. 
- Mapa a escala 1 :25 000 de Gombrèn, en la seva fase de restitució i revi

sió de camp, abans de l'edició. 

TREBALLS DE FOTOGRAMETRIA ANALÒGICA ASSISTIDA TERRITORIAL 
PRODUCCIÓ 1985 

Projecte Escala Hectàrees 

la Pobla de Lillet-Gombrèn 1:25 000 10 000.00 
Pals-Begur 1:20 000 450.00 
AeroEort de la Cerdanp 1:10 000 17 777.00 
Cadí-Moixeró 1: 5 000 10 485.00 
SantJoan de les Abadesses 1: 5 000 6 967.00 
Pals-Begur 1: 5 000 366.00 
Cervera-Tarragona 1: 5 000 1 076.00 
Aeroport de la Cerdanya 1: 2 000 298.00 
Aigües de l'Ebre 1: 2 000 2 038.50 
la Molina 1: 1 000 610.00 
Costa Smeralda 1: 1 000 445.00 

b) Fotogrametria Analògica Urbana. 
De tots aquests projectes destaca l'aixecament fotogramètric a escala 1:500 
del municipi de Barcelona. La seva data de finalització està prevista cap a 
principis de l'any 1987. Per poder complir amb el ritme de lliuraments indicat 
per l'ajuntament de Barcelona ha calgut dedicar-hi tres aparells de restitució. 
Tal com passa amb tots els aixecaments de cartografia urbana, en aquest 
projecte s'inclou una exhaustiva revisió de camp amb la finalitat de comple- 11 7 
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tar línies no visibles i corregir els errors derivats de la projecció de 
voladissos . 

TREBALLS DE FoTOGRAMETRIA ANALOGICA AssrsTIDA URBANA PRonuccro t9ss 

Projecte Escala Hectàrees 

SantJoan de les Abadesses 1:1 000 882.50 
l'Ametlla de Mar 1:1 000 60.29 
Pobles de l'Empordà 1:1 000 275.79 
Nuclis de l'Alt Camp 1:1 000 41.00 
Vandellòs 1:1 000 89.50 
Alforja 1:1 000 29.50 
Llavià-Fontanilles 1:1 000 26.00 
Alió 1:1 000 16.00 
Fonollosa 1:1 000 66.25 

TOTAL 1:1 000 1 486.83 

CABRILS 

DAT n nE VOL: FEBr.ER 1~86 
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Projecte Escala Hectàrees 

Barcelona 1: 500 1 427.83 
Premià de Dalt 1: 500 141.30 
l'Ametlla de Mar 1: 500 68.75 
Sant Cugat del Vallès 1: 500 . 41 .25 
Bràfim 1: 500 5.00 
Nuclis de l'Alt Camp 1: 500 76.44 
SantJoan de les Abadesses 1: 500 16.00 
Alió 1: 500 11.50 
Vandellòs 1: 500 55.53 
la Torre de l'Espanyol 1: 500 10.00 
Móra la Nova 1: 500 112.50 
Santa Coloma de Queralt 1: 500 32.50 
Garcia 1: 500 45.00 

TOTAL 1: 5 00 2 043.60 

FULL: 147 60 C I 

DATA DE RESTITUCID: JUNY 19/ló 
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A més, cal afegir un gran nombre d'hores dedicades a l'edició; en aquesta 
fase s'han utilitzat les estacions gràfiques disponibles a l'ICC. 
El material lliurat l'any 1985 ha consistit en fulls dibuixats sobre polies
ter i la mateixa informació en cintes magnètiques. 

e) Fotogrametria Analògica Vial. 
La producció de Fotogrametria Vial s'ha mogut en nivells semblants als 
de l'any anterior. Els projectes en què s'ha treballat són els que es rela
cionen en el quadre següent: 

TREBALLS DE FOTOGRAMETRIA ANALOGICA ASSISTIDA VIAL 
PRODUCCIÓ 1985 

Projecte Escala Km Hectàrees 

Agulló-Castelló de Farfanya 1:1 000 28 .0 905.00 
Tossa-Llàgostera 1:1 000 19.0 688.00 
Sabadell (Est) 1:1 000 12.0 370.00 
Granollers 1:1 000 11.0 559.00 
Constantí-El Rourell 1:1 000 15.0 553.50 
Rodonyà-El Vendrell 1:1 000 18.0 539.00 
la Seu d'Urgell-Oliana 1:1 000 2.9 110.00 
Igualada-Capellades 1:1 000 34.0 1 056.00 
Variant de Solsona 1:1 000 8.0 366.39 
Arenys de Mar (ampliació) 1:1 000 5.5 180.50 
Castelldans-Les Borges Blanques 1:1 000 7.0 238.50 
Cervera-Aguilar de Segarra 1:1 000 4.0 137.00 
Calafell-Valls 1:1 000 26.0 241.00 
Vic-Olost 1:1 000 2.0 72.00 
Tremp-Tal arn 1:1 000 6.0 199.00 
Miralcamp-Vallfogona de Balaguer 1:1 000 21.0 641.00 
Variant de Térmens 1:1 000 3.0 102.00 
Variant d'Artesa 1:1 000 3.0 108.00 
Picamoixons-Valls 1:1 000 10.0 6.00 
Belianes-Guimerà 1:1 000 13.0 407.00 
Sant Feliu de Codines 1:1 000 2.0 9.00 
Arbeca-Bellpuig 1:1 000 2.5 249.00 
Autovia de Castelldefels 1:1 000 7.0 21 7.50 

TOTAL 259.9 7 954.39 
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Negociat de Fotogrametria Analítica 
En el Negociat de Fotogrametria Analítica els treballs es realitzen a dos 
nivells: 
a) Aerotriangulació 

La tasca s'ha centrat, principalment, en la preparació, punxat i aerotrian
gulació de la gran majoria dels vols restituïts a l'ICC en aquest període. 
Segons el tipus de cartografia podem agrupar els diferents treballs en els 
següents apartats: 

- Cartografia urbana 1 :500. 
Barcelona SW 
Santa Coloma de Queralt 
Barcelona NE 

- Cartografia vial 1:1 000 i 1:2 000. 
Vilafranca-Igualada 
Vallfogona 
Ampliació Arbeca 
Castelldans-les Borges Blanques 
Arbeca -Guimerà 
Variant de Térmens 
Artesa de Segre 
Aigües de l'Ebre 
Calaf-Sant Ramon 
Lleida-Bellpuig 
Balaguer-les Avellanes 
Ampliació Calaf 
Reus-V andellòs 

- Cartografia territorial 1 :5 000 i 1:1 O 000. 
Aeròdrom de la Cerdanya 
Pals-Begur 
Aigües de l'Ebre 

- Altres. 

222 models 
39 models 

178 models 

439 models 

72 models 
42 models 
10 models 
25 models 
48 models 
9 models 

10 models 
124 models 
22 models 
47 models 
10 models 
31 models 
59 models 

509 models 

54 models 
2 models 

15 models 

71 models 

Donada l'alta precisió dels restituïdors AC-1 i BC-1 amb els quals es 
treballa, s'han dut a terme tota una sèrie de tasques de comprovació i 
també d'investigació, d'entre les quals destaca la realització d'un 
model digital del terreny de test per a DTM Gestalt de 26 000 punts i 



ActivitaL' i producció 

l'aerotriangulació d'uns models d'una passada del primer vol realitzat 
pel Spacelab amb cambra mètrica, a escala 1 :850 000, mitjançant la 
croquització de punts i la utilització de vèrtexs topogràfics. 

Com a treball complementari a la producció esment~da, durant el 
segon semestre s'ha estat preparant un bloc del vol de Catalunya a 
escala 1:70 000 per a la seva aerotriangulació i comprovació. S'han uti
litzat diferents tipus de dades topogràfiques, per tal d'arribar a conclu
sions sobre l'adequació de cadascuna i poder estandarditzar l' aero
triangulació de blocs a escala 1:70 000, ja sigui per a ortofoto a escala 
1 :25 000 o per a mapa de línia també a escala 1 :25 000. 

b) Ortofoto. 
Durant aquest any i pel que fa al projecte ortofoto, el Negociat de Foto
grametria Analítica ha dut a terme les següents tasques: 

123 
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- Revisió del gran volum de material preparat l'any 1984. 
- Correcció d'aquest material. 
- Recerca de noves tècniques en tots els processos que formen part de 

l'aerotriangulació (preparació, punxat, càlcul, etc.) i el desenvolupa
ment de models digitals. 





<:unvenis 

6. Convenis 

Els següents convenis efectuats durant el 1985 posen de manifest el grau de 
coHaboració entre l'Institut Cartogràfic i altres entitats. 

Conveni filial n° 6 amb l'Administració de l'Estat espanyol, concretament 
amb l'Instituta Geografico Nacional, per realitzar fotografia aèria vertical. 
Consta de tres parts: 
- Recobriment fotogràfic a escala 1:18 000, emprant càmares fotogràfiques 

de precisió. L'àrea coberta ve definida pels següents fulls 1:50 000: 220, 
221, 258, 259, 295, 296, 297, 333, 334, 335, 357,358, 359, 360, 365, 366, 
387,388,389,392,393,394,414,415,416,417,419,420,421,444,445, 
446,447,448,471,472,473,497,498,522,523,546,547. 

- Projecte pilot per a la realització de cartografia ortofoto a escala 1 :22 000. 
L'ICC pretén en aquest projecte realitzar cartografia ortofotomapada a 
escala 1:5 000 mitjançant una subdivisió del Mapa Topogràfic Nacional, 
escala 1 :50 000, de 8 parts als costats del full i de 12 parts a les bases. El 
resultat és un full escala 1 :5 000 de forma trapezoïdal, aparentment qua
drat, que encaixa en la tècnica de realització d'ortofoto per doble model. 
Arrib l'elecció de l'escala de foto 1:22 000 s'aconsegueix que la fotografia 
central de l'anomenat doble model cobreixi, amb el 60% aproximada
ment de llur superfície, el total de l'ortofotomapa 1:5 000. Aquest meca
nisme facilita la confecció de l'ortofotomosaic, que és un dels aspectes 
més dificultosos d'aquest tipus de producció cartogràfica, sobretot quan 
apareixen diferències de contrast entre parells consecutius. Les zones de 
vol queden establertes en la part de Catalunya compresa en els fulls de 
l'MTN 1:50 000 següents: 295, 296, 297, 333, 334, 335, 365, 366, 387, 
389,394,415,416,443,444,445,470,471,472. 

- Projecte pilot per preveure la viabilitat dels estudis de control de collites 
per satèHit. Donada la possibilitat de realitzar estudis amb el satèHit 129 
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SPOT, l'ICC proposa fer quatre vols en infra-roig color sobre un àrea 
d'estudi localitzada a Lleida, a escala 1:20 000. La superfície total a volar 
és de 187 200 ha. Aquests vols permeten seguir l'evolució estacional dels 
conreus. Així mateix, s'incorpora la informació obtinguda per estudis de 
camp que donen el que se'n diu "veritat-terreny" i que es realitzen 
paral-lelament als vols. L'objectiu final és determinar analíticament la 
tipologia dels conreus i la seva volumetria. 

- Conveni amb el Servizi Immobiliari Costa Smeralda, mitjançant el qual 
l'ICC proporcionarà, d'acord amb els termes i condicions establertes en 
l'acord, la producció dels Models Digitals del Terreny i Files de Dades 
Topogràfiques, així com mapes de l'àrea a escala 1:1 000. 
L'ICC proporcionarà tots els recursos tècnics i humans, i el SICS serà 
responsable de proveir tota la informació que sigui demanada per l'ICC. 

- Contractació per al subministrament de material cartogràfic al Departa
ment de Cultura, l'objecte del qual és el subministrament d'un mapa 
general, d'un croquis dels municipis i d'un mapa dels nuclis urbans més 
rellevants de les comarques de l'Alt i Baix Penedès, el Garraf i la Vall 
d'Aran, per editar els volums de la col·lecció "Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de Catalunya". 

- Conveni específic n° 1 amb la Universitat de Barcelona. En aquest con
veni participen el Departament de Geomorfologia i Tectònica i l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya, i està basat en l'Acord de Col-laboració signat 
en data 28 de juliol de 1982 per la Conselleria de Política Territorial i 
Obres Públiques i la Universitat de Barcelona. 
Aquest conveni conté un projecte d'investigació per cartografiar, mitjan
çant tècniques de percepció remota, els efectes geomorfològics causats 
per les pluges i riuades produïdes sobre el territori de la vall del riu Corb. 
Amb aquest objecte s'estudiaran les dades del sensor TM del satèl·lit 
LANDSAT-4. Aquestes dades seran relaci.onades amb la informació de 
camp i la de les fotografies. d'infra-roig color. . 

- Conveni espe~ífic n° 2 amb la Universitat de Barcelona. Hi participen el 
Departament de Geomorfologia i Tectònica i l'Institut Cartogràfic de 
Catalunya, i està basat en el mateix Acord que el darrer conveni. 
El seu objectiu consisteix a obtenir cartografia temàtica mitjançant les 
tècniques de percepció remota (Landsat-4, sensor Thematic Mapper) per 
poder estudiar els efectes produïts per les riuades a la vall del Segre. 
Conveni específic n° 3 amb la Universitat de Barcelona. Hi participen els 
mateixos organismes i està basat en el mateix Acord que els dos convenis 
anteriors. 
Aquest conveni conté la col-laboració que ha de prestar l'Institut Carto
gràfic de Catalunya a la Universitat de Barcelona quant a l'ensenyament 
impartit a la Facultat de Geologia, concretament en tres aspectes : 



Convenis 

1. Donar informació sobre el tractament d'imatges. 
2. Exposar els estudis realitzats per l'ICC mitjançant tècniques de per

cepció remota. 
3. Lliurament de material didàctic (fotogr~fies IR color). 

Durant el 1985 s'ha elaborat la redacció d'un conveni amb Iberia i un altre 
amb la Compañía Telefónica Nacional de Esp.aña, les negociacions dels 
quals no han quedat closes a 31.12.85. 
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7. Viatges i assistències a conferències i simposis 

a) Gener 
1. LLOC: Barcelona, CED. 

DATA: 16, 17 i 18 de gener de 1985 

PERSONES: B. Sabiron (Servei de Publicacions Cartogràfiques), J. 
Massó, A. Lleonart, I. Ticó, E. Camps (Publicacions Geogràfiques). 

Assistència a les sessions inaugurals del Centre d'Estudis Demogrà

fics. 
2. LLOC: Tolosa de Llenguadoc, GDTA-SPOT IMAGE 

DATA: 24 i 25 de gener de 1985. 

PERSONES: J.LL. Colomer, R. Arbiol, O. Viñas (Servei de Desen

volupament i Sistemes, Percepció Remota). 

Els temes tractats foren: la publicació dels treballs a la revista "Pho

tointerpretation", el projecte conjunt "Eix Tolosa- Barcelona" entre 

la Generalitat de Catalunya i el Consell Regional Midi-Pyrénées, la 

demanda d'ajuda econòmica via acció integrada hispano-francesa, i la 

utilització dels Serveis d'SPOT Image i discussió sobre cartografia 

espaial. . 
3. LLOC: Tolosa de Llenguadoc, GDTA (Cycle d'Enseignement de la 

Télédetection). 
DATA: 6 de gener a 2 de febrer de 1985. 

PERSONES: J. Romeu (Percepció Remota). 

El propòsit d'aquesta estada venia determinat per la necessitat d'ad

quirir exper!ència i millora en la manera de treballar en el camp de la 

fotointerpretació i més concretament en l'àmbit de la fotografia aèria 

en infra-roig color. 

b) Febrer 
1. LLOC: Estats Units i Canadà. 135 
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DATA: 18 de febrer alS de març de 1985. 
PERSONES: J. Fernàndez Cruïllas (Manteniment de Sistemes). 
El motiu principal fou visitar les companyies Logetronics, North
way-Gestalt, Datacube i lmaging. L'objectiu era assolir els coneixe
ments i informació necessaris per poder fer el manteniment dels res
pectius aparells instaHats a l'ICC, així com tenir notícia d'altres 
equips, principalment sistemes per al desenvolupament del projecte 
Diniralt. 

2. LLOC: París. Reunió d'usuaris d'Intergraph. 
DATA: 20 al22 de febrer de 1985. 
PERSONES: J. Miranda, J.LL. Colomer (Direcció, Servei de Desen
volupament i Sistemes). 
Es tractava de participar en una reunió on es tractaven els problemes 
que, des de tots els punts de vista, afecten els usuaris dels sistemes 
gràfics lntergraph, així com conèixer de més a prop els darrers desen
volupaments d' Intergraph i els seus plans futurs. 

e) Març 
1. LLOC: Mèxic. Dirección General de Geografía. 

DATA: març. 
PERSONES: J.Ll. Colomer (Servei de Desenvolupament i Sistemes). 
Es van celebrar unes reunions tècniques amb components de la 
Dirección General de Geografía referents als sistemes Scitex i altres 
temes d'interès comú. Es va tractar la possibilitat de fer una sèrie d'in
tercanvis de treballs entre ambdues Institucions. 

2. LLOC: València. 
DATA: març. 
PERSONES: A. Borbonet, J. Tort (Toponímia). 
Assistència al IX Col·loqui de la Societat d'Onomàstica. 

d) Abril 
1. LLOC: Bèlgica.IGN (Secció Scitex). 

DATA: 11 i 12 d'abril de 1985. 
PERSONES: J.LL. Colomer (Servei de Desenvolupament i Siste
mes), B. Sabiron (Servei de Produccions Cartogràfiques). 
L'objectiu era celebrar unes reunions tècniques amb Scitex a Brusse
les. El principal tema tratat fou el de les diferències existents entre el 
Sistema Scitex 280 i el 300. 

2. LLOC: Horsham (Anglaterra). MOSS Systems Ltd. 
DATA: 15 al19 d'abril de 1985. 
PERSONES: J. Sendra (Fotogrametria Analítica). 
L'objectiu principal de la visita fou aprofundir en el coneixement del 
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sistema de disseny assistit per a enginyeria civil MOSS, i a la vegada 

concretar els elements de tipus hardware i software necessaris per dur 

a terme la instaJ.lació a l'ICC amb plena utilització de les capacitats 

gràfiques del sistema. 
3. LLOC: Zurich. Institut für Geodasie und Photogrammetrie, ETH. 

DATA: 22 d'abril de 1985. 

PERSONES: I. Colamina, J. Torres (Suport Tècnic). 

L'objectiu era aconseguir informació sobre mètodes de triangulació 

aèria; es comentà amb el professor Grün el tractament numèric que 

l'ICC aplica als DTM Gestalt per generar mapes de corbes de nivell, 

així com altres aspectes referents a DTM. També es tractaren temes 

diversos com tractament de software, xarxa de 4t ordre, etc. 

e) Maig 
1. LLOC: Hunstville (Estats Units). Reunió d'usuaris d'Intergraph. 

DATA: 13 al17 de maig de 1985. 

PERSONES: J. Miranda, J.Ll. Colomer (Direcció, Servei de Desen

volupament i Sistemes). 
L'objectiu era tractar els diversos problemes amb què es troben els 

usuaris d'aquests sistemes gràfics, així com les novetats que en aquest 

àmbit van sorgint (estacions, estèreoplotters, etc.). 

2. LLOC: Madrid. 
DATA: 27 al30 de maig de 1985. 

PERSONES: M. Galera (Cartoteca). 

Els objectius eren fer una selecció de peces a fotografiar, obtenir per

mís per exposar peces dels Fons Nacionals, comprar uns facsímils , i 

visitar l'exposició "Puertos y Fortificaciones en América y Filipinas" . 

Es varen visitar diverses institucions com, per exemple, la Biblioteca 

Nacional, el Servicio Geognífico del Ejército, el Museo Naval i el Ser

vicio Histórico Militar. 

3. LLOC: Madrid. Club Financiero Génova. 

DATA: 29 i 30 de maig de 1985. 
PERSONES: J. Monrabà (Aplicacions-Secretaria General). 

Es varen tractar diferents temes referents al management de base de 

dades: l'IRM, el DBMS, disseny de bases de dades, tipus d'aplica

cions, l'enllaç micro-mainframe, etc. 
4. LLOC: Torremolinos. Conferencia Nacional de Informatica Indus

trial y Científica). 
DATA: 8 al10 de maig de 1985. 
PERSONES: F. Conforto, R, Masip (Sistemes, Sistemes Gràfics). 

L'objecte d'aquesta conferència va ésser donar a conèixer les eines i 

tecnologies d'IBM per a CAD-CAM.- La presentació va ser feta per 137 
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part d'IBM mateixa, per una banda, i d'usuaris especialment significa
tius, per una altra. Paral-lelarnent a les sessions teòriques es va poder 
presenciar una sèrie de demostracions dels equips i productes més 
significatius. 

f) juny 
1. LLOC: Illes Balears. 

DATA: 10 al14 de juny de 1985. 
PERSONES: R. Almuzara (Cartoteca). 
L'objectiu era tenir un primer contacte i conèixer la situació dels estu
dis cartogràfics i dels fons. Es visitaren diverses institucions balears: 
Fundació B<irtolorné March, Arxiu del Regne de Mallorca, Museu 
Nacional de Menorca, Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, etc. 

2. LLOC: Barcelona, Palau de Congressos. 
DATA: 10, 11 i 12 de juny. 
PERSONES : E. Camps, J. Massó, I. Ticó, A. LLeonart (Publica
cions Geogràfiques). 
Assistència al Congrés Econòmic de la Mediterrània Nord-Occiden
tal. Els ternes que s'exposaren foren, entre d'altres: el sector agroali
mentari, el comerç i els transports, els condicionants geogràfics i l'ús 
de l'espai, el desequilibri nord-sud europeu, els moviments migratoris, 
la infrastructura de comunicacions i la xarxa viària, l'organització i 
finançament de les àrees metropolitanes, les comunitats autònomes, etc. 

g) juliol 
1. LLOC: Canadà. 

DATA: 6 al19 de juliol de 1985. 
PERSONES: M. Galera (Cartoteca). 
L'objectiu era participar en el Congrés "11th International Confe
rence on the History of Cartography", el qual va tractar dos apartats 
principals: l'ensenyament de la història de la Cartografia i la Cartobi
bliografia. 
D'altra banda es visitaren les cartoteques de Montreal i de la provín
cia de Quebec. 

h) Setembre 
1. LLOC: Londres. International Defense Electronks Association". 

DATA: 18 al21 de setembre de 1985. 
PERSONES: Jaume Fernàndez (Manteniment de Sistemes). 
L'objectiu fou assistir al seminari "Tecnologia i aplicacions de les 
fibres òptiques". Una de les facetes més importants del Seminari fou 
la informació obtinguda sobre diferents fabricants de material, a més 
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de l'opinió del conferenciant sobre cadascun dels aparells que s'es

mentaven. 
2. LLOC: Brussel-les. Scitex. 

DATA: 30 de setembre al3 d'octubre de 1985. 

PERSONES: J.Ll. Colomer (Servei de pesenvolupament i Sistemes). 

L'objectiu del viatge era tenir informació sobre el programa T2CT, 

de lectura de dades per a l'Scitex 300. 

3. LLOC: Estrasburg (França). Consell d'Europa. 

DATA: Setembre, 1985. 

PERSONES: J. Miranda, J.Ll. Colomer (Direcció, Servei de Desen

volupament i Sistemes). 

L'objectiu era l'assistència a una reunió preparativa del Comitè d'Ex

perts en Cartografia, Estadística i Terminologia del Consell d'Euro

pa, per tal que l'Institut Cartogràfic de Catalunya participi en l'orga

nització del 6è Seminari Europeu. Durant aquesta estada es va decidir 

la seu, data, tema i programa del Seminari. 

i) Octubre 
1. LLOC: Madrid. Club Financiero Gènova. 

DATA: 17 d'octubre de 1985. 

PERSONES: Joan Monrabà (Aplicacions Secretaria General). 

Els temes tractats foren: les eines que ofereix l'IDMS per optimitzar 

el seu funcionament; l'IDMS/R com a SGDB relacional; desenvolu

pament de projectes informàtics sobre IDMS/R; construcció de pro

totipus i aplicacions ON-LINE amb ADSA i l'associació d'usuaris 

IDMS-España. 

2. LLOC: Stuttgart (Conversa amb Mr. Jan Ulc). 

DATA: 3 d'octubre de 1985. 

PERSONES: J.Ll. Colomer (Servei de Desenvolupament i Sistemes). 

Es va tractar sobre el desenvolupament d'un tipus Scitex amb Dr. 

Hell en base a una comanda Especial de la DMA per "scanning". 

j) Novembre 
1. LLOC: Sysscan (Münich). 

DATA: 4 al6 de novembre de 1985. 

PERSONES: J. Miranda, J.Ll. Colomer (Direcció, Servei de Desen

volupament i Sistemes). 
L'objectiu de la visita a Sysscan fou el de conèixer els seus productes 

cartogràfics ~ veure la seva aplicació per a una possible transferència 

tecnològica orientada a la instal-lació d'una empresa de sistemes grà-

fics dependent de la CTNE. 139 
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k) Desembre 
1. LLOC: Madrid. Club Financiero Gènova. 

DATA: 3 de desembre de 1985. 
PERSONES: Joan Monrabà. 
L'objectiu d'aquesta sessió fou donar a conèixer el producte del Cen
tre d'Informació de Cullinet ICMS (Information Center Manage
ment System). Aquest producte és l'alternativa de Cullinet per a Cen
tre d'Informació i s'anomena GOLDENGATE, el qual contempla 
les eines típiques sobre PC i, a més, té per sobre un soft que és el que 
s'anomena ICMS. 
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ANNEX: LLei 1111982 de 8 d'octubre, de creació de l'Institut Carto
gràfic de Catalunya 

El President de la Generalitat de Catalunya 
Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, 
en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut 
d'Autonomia, promulgo la següent 

LLEI 
Article 1. 

Es constitueix l'Institut Cartogràfic de Catalunya com a organisme 
autònom comercial, industrial i financer, adscrit al Departament de Polí
tica Territorial i Obres Públiques, amb la finalitat de dur a terme les tas
ques 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 Catalu

nya, la qual coordinarà la recollida i l'estudi de la documentació 
geogràfica i cartogràfica existent, i s'encarregarà de la seva conser
vació i difusió directament o en col-laboració amb altres entitats 
públiques o privades. 

e) La formació d'un banc de dades cartogràfiques amb la finalitat 
d'utilitzar sistemes automàtics en el traçat de la cartografia. 145 
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d) La coordinació tècnica dels treballs cartogràfics que facin entitats 
públiques i privades, si s'escau, i la coHaboració amb organismes 
públics i entitats privades d'anàloga finalitat . 

e) La coordinació dels seus treballs cartogràfics amb els organismes 
d'anàloga finalitat a nivell d'Estat. 

f) La publicació i difusió dels treballs realitzats per l'Institut que es 
jutgi convenient pel seu interès públic, científic o d'una altra natu
ralesa. 

2) L'Institut realitzarà els serveis cartogràfics de caràcter oficial i d'inte
rès general per a la Generalitat amb càrrec al seu propi pressupost, i 
amb aplicació als crèdits pressupostaris dels diferents Departaments 
si es tractés de treballs específics d'interès per a un d'aquests. 

3) Sens perjudici de l'actuació prevista en el paràgraf anterior, la qual en 
tot cas tindrà caràcter preferent, l'Institut podrà, a més, realitzar estu
dis i treballs encomanats o sol·licitats per entitats públiques o 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 Catalu
nya podrà: 

a) Fer convenis amb els organismes competents, especialment amb 
les entitats locals que hagin de coadjuvar, per raó de la seva compe
tència , al millor èxit de la seva gestió . 

b) Formar consorcis amb altres entitats públiques per al desenvolupa
qlent de les finalitats pròpies de l'activitat cartogràfica. 

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 els ja constituïdes, haurà d'ésser autoritzada pel 
Consell Executiu de la Generalitat. 

Article S. 
1) Correspon al Consell Executiu de la Generalitat: 

a) Aprovar les disposicions adequades per a la coordinació dels treballs 
cartogràfics a Catalunya, en el marc de les seves competències . 

b) Aprovar el projecte de pressupost. 
e) Dictar les normes adequades per exercir el control de caràcter eco

nòmico-financer i d'eficàcia de l'Institut en el marc de les disposi
cions generals aplicables a la Generalitat. 

Article 6. 
1) L'Institut Cartogràfic de Catalunya es regirà pels òrgans següents: 

a) Consell Rector. 
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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 represen
tants del punt 3, apartat a), d'aquest mateix article, auxiliarà el Presi
dent en les seves funcions i el substituirà en els casos d'absència o 
impossibilitat. 

3) Els Vocals del Consell seran els següents : 
a) Un representant de cada un dels Departaments d'Economia i 

Finances, d'Indústria i Energia, d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i 
de Governació, el Director General d'Estadística, el Director 
General d'Urbanisme, el Director General de Política Territorial i 
el Director General de Carreteres . 

b) Quatre Vocals representants de les corporacions locals. El procedi
ment de designació es determinarà reglamentàriament. 

e) Dos Vocals de lliure designació pel Consell Executiu entre perso
nes d'acreditada competència en el camp de la cartografia. 

d) El Director de l'Institut. 
4) El Secretari serà designat pel Consell Rector, a proposta del seu 

President. 
Article 8. 

1) El Consell Rector ostenta les més àmplies facultats en l'actuació, la 
gestió i la representació de l'Institut. 

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 anual de treball i gestió . 
b) Els pressupostos de l'Institut. 

B- Correspon al Consell Rector conèixer i informar: 
a) L'administració dels recursos que integren el patrimoni de 

l'Institut. 
b) Tots els afers relacionats amb la FOmpetència de l'Institut. 

2) El President del Consell tindrà les atribucions següents: 147 
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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 Gene

ralitat a proposta del Conseller de Política Territorial i Obres Públi

ques. Li corresponen la direcció de l'Institut i l'execució dels acords 

del seu Consell. Exercirà, a més, la direcció del personal. 

2) El Director de l'Institut, per delegació del President del Consell Rec

tor, mantindrà contactes amb els òrgans de l' Adnministració de l'Es

tat competents en la matèria i els proporcionarà informació sobre la 
cartografia realitzada o en curs d'execució . 

Article 11. 
1) Sota la presidència del Director de l'Institut es constitmra una 

Comissió Tècnica, integrada per persones expertes en cartografia o 

que tinguin al seu càrrec serveis cartogràfics dependents d'entitats 

públiques del territori de Catalunya. La composició de la Comissió 

es determinarà reglamentàriament. 
2) Correspon a la Comissió: 

a) Assessorar l'Institut. 
b) Elaborar criteris tècnics per coordinar els treballs cartogràfics. 

e) Proposar les mesures necessàries per evitar que es produeixin repe

ticions de treballs o duplicitat de tasques. 
d) Vetllar per la posada al dia i la conservació dels treballs cartogràfics 

d'importància general i permanent per a Catalunya. 
e) Proposar les mesures precises i necessàries perquè la nomenclatura 

i la simbologia utilitzades per l'Institut siguin les mateixes en les 

entitaú cartogràfiques que coordina. 

f) En general, estudiar i proposar les normes necessàries per impulsar 
i coordinar tots els treballs i estudis encaminats a l'execució de la 

cartografia d'interès per a Catalunya. 
Article 12. 

1) Els recursos de l'Institut Cartogràfic de Catalunya seran els 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. 
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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 uti

litzi dels previstos en aquest pressupost per a l'execució de treballs 

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 organismens 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. 

j) Les subvencions, les aportacions o les dotacions que concedeixin 

al seu favor entitats o particulars. 

g) Tots els recursos no previstos en els apartats anteriors que puguin 

ésser-li atribuïts per disposició legal o reglamentària. 

2) El pressupost de l'Institut serà anual i se subjectarà a les disposicions 

legals sobre els pressupostos dels organismes autònoms . 

3) L'Institut gaudirà de les exempcions i beneficis fiscals de què gaudeix 

l'Administració de la Generalitat. 

Article 13. 
La contractació d'obres, serveis i subministraments per l'Institut Carto

gràfic de Catalunya en el desplegament de les seves funcions s'.acomo

darà a la legislació que serà aplicable en virtut del què disposa l'Estatut 

de Catalunya. 
Article 14. 

1) Contra els actes administratius de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 

seran procedents els recursos previstos en les normes de procediment 

administratiu aplicables a Catalunya, amb les peculiaritats que s'esta

bleixin 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 extraodinaris 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 gene

ral aplicació i la reclamació prèvia s'adreçarà sempre al Consell Rector. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

1. S'incorporen a l'Institut Cartogràfic de Catalunya el personal i material 

del Servei Cartogràfic actualment dependent del Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques. 
2. El Consell Executiu i el Conseller de Política Territorial i Obres Públi-

ques, dins de l'àmbit de les seves respectives competències, dictaran les 149 
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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 Geogràfico, a l'Instituta Geogràfico 
Nacional, al Servicio Geogràfico del Ejército de Tierra, a l'Instituta Hidro
gràfica de la Marina i al Servicio Cartogràfica 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 Autoritats 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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