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Presentació del Conseller de PTOP 

Aquest exercici ha constituït per a l'Institut Cartogràfic de Catalunya un exercici de 
creixement en la seva producció i desenvolupament. El Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques demana cada vegada més, informació mètrica cartogrà
fica per donar un acurat suport als seus projectes de tot ordre. Aquesta demanda 
d'informació territorial és, com més va, més rica i profunda, cosa que comporta nous 
reptes en la innovació i producció de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Cal que 
s'aprofundeixi en la superació dels dèficits d'informació territorial. El rigor en el com
pliment dels terminis és la lluita diària a què és sotmès l'Institut, i s'ha de dir que l'esforç 
tecnològic ha estat important i que els desenvolupaments tecnològics són evidents. 

Encara no és suficient. Cal demanar a la Direcció i personal de l'Institut perseverança 
en l'esforç esmerçat; això comportarà la consecució dels objectius marcats. 

Fem el que cal fer, però cal fer més. 

Joaquim Molins i Amat 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 

15 





Introducció del Director de l'ICC 

Les activitats d'aquest any 1990 s'emmarquen en el segon exercici planificat en el pro
grama plurianyal1989-1992. 

Dins del primer àmbit de desenvolupament i suport tècnic, s'ha completat amb escreix 
la programació, amb especial menció dels nous entorns de fotomecànica digital que per
meten augmentar la qualitat, precisió i producció cartogràfica. 

Pel que fa a la producció de cartografia topogràfica, s'ha incrementat substancialment 
la demanda i la producció de les escales 1:5 000 (69%) i 1:10 000, s'ha mantingut 
l'increment de les escales 1:1 000 -superior al1989- i s'ha reduït l'escala 1:500. Pel que 
fa a la cartografia ortofotogràfica s'han produït 1 021 fulls, i s'han publicat els 1 027 fulls . 
previstos en el Pla. 

S'ha dut a terme també el programa de vols on s'ha superat massivament la demanda i 
les fites del Pla en les diverses escales. 

Sintetitzant, pot dir-se que és un exercici de creixement productiu normal, emmarcat 
en el Pla i que s'adapta a les demandes concretes que al llarg de l'any rep l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya. 

Cal dir que la Memòria que segueix és una il-lustració analítica de l'activitat de l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya, on el lector trobarà tot el que fem i de la qual podem 
ampliar-li qualsevol punt que sigui del seu interès. 

Seguirem esforçant-nos en l'acompliment del Pla. 

Tempus fugit. 

Jaume Miranda i Canals 
Director de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 19 





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 tot Catalunya. 
- El primer programa és la cartografia d'ortofotomapa a escala 1:5 000 que té com 

a finalitat cobrir el territori amb un mosaic d'aproximadament 6 000 fulls gene

rats pel tall del MTN E 1:50 000. 
- La realització de l'ortofotomapa a escala 1:2 000 en les àrees de conreu per supor

tar el cadastre rústic a Catalunya. 

La realització de cartografia urbana a escala 1:500 conjuntament amb l'adminis

tració local a Catalunya. 

b) La densificació i conservació, conjuntament amb 1 'Instituta Geografico Nacional, de 

la Xarxa Geodèsica de segon i tercer ordre. 

e) La consecució dels projectes de cartografia vial necessaris per a la realització dels pro

jectes de carreteres i obres públiques a Catalunya. 

d) L'execució de programes de desenvolupament de la cartografia temàtica i la carto

grafia destinada a l'avaluació de recursos . L'ICC fa cada any desenvolupaments tec

nològics en l'aplicació de les tècniques de Teledetecció: estimació d'àrees afectades 

per incendis, usos del sòl, geologia, etc. 23 
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Competències 

e) La creació, estructuració i organització de la Cartoteca de Catalunya, la qual coor
dina la recollida i l'estudi de la documentació geogràfica i cartogràfica existent, i 
s'encarrega de la seva conservació i difusió, directament o en coHaboració amb altres 
entitats públiques o privades. 

f) La formació d'un banc de dades cartbgràfiques amb la finalitat d'utilitzar sistemes 
automàtics en el traçat de la cartografia. Les dades que es poden introduir en el sis
tema de cartografia numèrica permeten no solament l'obtenció de cartografia de 
base, sinó també l'explotació immediata d'aquesta cartografia per serveis com són les 
obres públiques, el cadastre, etc. 

g) La coordinació tècnica dels treballs cartogràfics que facin entitats públiques i pri
vades, si s'escau, i la coHaboració amb organismes públics i entitats privades d'anà
loga finalitat. Així com, també, la coordinació dels seus treballs cartogràfics amb els 
organismes que tenen les mateixes finalitats a nivell d'Estat. 

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





Consell Rector 

2. Consell Rector 

Durant l'any 1990 han estat substituïts dos vocals membres del Consell Rector: el 

senyor Eduard Bonet i Guinó ha deixat el seu lloc al Director de l'Institut 

d'Estadística de Catalunya, senyor Jordi Oliveras i Prat. La segona variació ha estat 

la incorporació del senyor Josep Ramon Dues o i Paratge, Director General de 

Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments de Catalunya en el lloc del senyor 

Antoni Renart i Cava. En ambdós casos l'Institut Cartogràfic de Catalunya va agrair 

sentidament la seva col-laboració i ajut en el període que van ésser membres d'aquest 

Consell Rector. 

Composició del Consell Rector a 31 de desembre de 1990: 

PRESIDENT 
Hble. Sr. Joaquim Molins i Amat Conseller de PT i OP 

Membre nat 

VICE-PRESIDENT 
Sr. Joan A. Solans i Huguet 

VOCALS 
Sr. Jaume Amat i Curtó 

Sr. Agustí d'Arana i Sagnier 

Sr. Vi~enç Franch i Casabó 

Sr. Pere Feliu i Mir 

Sr. Jordi Oliveras i Prat 

Director General d'Urbanisme 
Membre nat 

Director General de Carreteres 
Membre nat 
Director General de Planificació i 
Acció Terri to rial 
Membre nat 
Sots-director General de Coordinació 
Membre nomenat 
Cap del Servei de Pressupostos Generals 
Membre nomenat 
Director de l'Institut d'Estadística de Catalunya 
Membre nomenat 29 



ConseU Rector 

Sr. Miguel Chaves López Director del Servicio Regional de Catalunya 
del'IGN 
Membre nomenat 

Sr. Joan Payola i Riera Alcalde de Palau de Plegamans 
Membre nomenat 

Sr. Josep Ramon Dues o i Paratge Director General de Prevenció i Extinció 
d'Incendis i Salvaments de Catalunya 
Membre nomenat 

Sr. Manel Rodríguez i Muñoz Alcalde de Premià de Dalt 
Membre nomenat 

Sr. Lluís Hernàndez i Alcocer Alcalde de Santa Coloma de Gramenet 
Membre nomenat 

Sr. Ernest Maragall i Mira Conseller-delegat d'Informació 
Cartogràfica i de Base, SA 
Membre nomenat 

Sr. Albert Serratosa i Palet President de l'ITEC 
Membre nomenat 

Sr .. Francesc Vall-llosera i Vilaplana Sots-director General d'Obres 
Membre nomenat 

Sr. Jaume Miranda i Canals 

SECRETÀRIA 
Sra. Glòria Bardají i Pascual 

Director de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 
Membre nat 

Cap del Servei Jurídic del DPTOP 
Membre nomenat 

Sessions convocades durant l'any 1990 

Sessió de 15 de maig 
Es presentà l'Auditoria Econòmica i Financera de l'Institut corresponent a l'exercici 
1988 i un informe econòmic de l'any 1989. Així mateix, s'exposà la síntesi de la 
Memòria de l'Institut de l'any 1989. Es va informar al Consell sobre el Pla de Treball 
per al1990 i sobre els 100 primers convenis de l'ICC. El Consell Rector va autoritzar 
el lloguer en leasing d'un local a Lleida per a la distribució i venda de material car
togràfic en les terres de ponent. 

Sessió de 12 de juliol 
La Direcció mostrà la Memòria de l'Institut de l'any 1989 i informà del projecte 
Eurosar, la societat SYSIGSA i els convenis amb el Departament d'Economia i Finances 
i amb la Compañía Telefónica SA. Es presentà un informe sobre les activitats de 
docència cartogràfica realitzades a l'ICC i un altre sobre la producció de l'any 1989. 

30 Així mateix, el Consell Rector va autoritzar un crèdit pressupostari. 



Consell Rector 

Sessió d'll de desembre 
Es presentà al Consell Rector l'avantprojecte del pressupost per a l'any 1991, així com 
el projecte de cartografia de satèl-lit sobre la República Argentina. Es donaren a conèi
xer els convenis amb el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, 
l'Instituto Geografico Nacional, el Govern de Navarra, el Departament d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca, el conveni de Fotogrametria Terrestre entre el Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques i el Departament de Cultura així com el projec
te de confecció d'ortofotomapes en color a escala 1:25 000 sobre el País Basc. Finalment, 
s'exposà l'estat del Mapa topogràfic de Catalunya 1 :5 000. 

31 





Gestió de personal 

3. Gestió de personal 

Plantilla ICC: 

Homes Dones Total 

Personallaboral 65 47 112 
Funcionaris de la Generalitat 18 15 33 
Funcionaris de l'Estat 1 1 
Funcionaris transferits de la Diputació 3 3 
Funcionaris interins 7 7 14 

69 163 

Plantilla mitjana: 150 persones 

Distribució per Serveis: 

Funcionaris 
Laborals To tal 

Gener. Estat Trans. In ter. 

Direcció 6 1 3 8 18 
Desenvolupament i Sistemes 14 7 17 38 
Producció Cartogràfica 4 1 1 53 59 
Programes 
d'Actuació Cartogràfica s 1 1 20 27 
Secretaria Econòmica 
i Administrativa 4 1 2 14 21 

Total 33 1 3 14 112 163 
35 



Gestió de personal 

Organigrama actual 

Direcció 

lnsrirut Cartogràfic 

Servei 

Desenvolupament 
i Sistemes 

Producció 
C:~nogràfica 

Programes d'Actuació 
Cartogràfica 

Secció 

Organització 
Administrativa 

Manteniment 
de Sistemes 



Gestió de personal 

Nivell d'estudis: 

Titulació A B e D E 

Personal laboral 23 6 82 1 
Funcionaris de la Generalitat 28 1 2 1 1 
Funcionaris de l'Estat 1 
Funcionaris transferits 
de la Diputació 1 2 
Funcionaris interins 14 

Total 65 9 86 2 1 

Edat mitjana: 30,14 anys 





Gestió econòmica 

4. Gestió econòmica 

L'activitat de l'ICC ha continuat desenvolupant-se en el marc de les seves competèn
cies i sota les directrius del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 

Durant l'exercici de 1990, el Departament d'Economia i Finances ha realitzat l'audi
toria de l'exercici de 1989 per tal de donar compliment a la normativa vigent. 

A nivell d'Institució, les inversions s'han portat a terme sota les directrius del Consell 
Rector i de la Direcció de l'Institut. 

Des de l'òptica empresarial és de destacar la participació de l'Institut en la constitució 
durant l'any 1990 d'una societat anònima de col-laboració amb les empreses INTERA 
de Canadà, HARC dels Estats Units d'Amèrica i INNOVI de Suï.ssa. 

Aquesta societat, denominada Remote Sensing Europea SA (RSE), participada al30% 
per l'ICC, té com a objectiu social la prestació de serveis dins de l'àmbit de la percep
ció remota, bàsicament amb tecnologia de Radar d'Obertura Sintètica (SAR), Escànners 
Multispectrals i Sensors Electroòptics en l'àmbit territorial de la CEE. 

Pel que fa a aquesta memòria financera de l'exercici 1990, s'ha de dir que el seu objec
tiu és plasmar, en unes poques xifres, l'activitat econòmica, la qual resumeix l'esforç rea
litzat a la Institució en tots els àmbits, tant a nivell humà com empresarial. 

La memòria financera consta de les següents parts: 
a) Anàlisi de l'entorn sòcia-econòmic 
b) Consideracions inicials a l'ICC 
e) Resultat econòmic de l'any 1990 
d) Gràfics comparatius 
e) Activitats de la gestió econòmica i de personal 
f) Activitats relatives a l'ordenació de l'espai i evolució futura 41 



Gestió econòmica 

g) Societat participada Remote Sensing Europeo SA 
h) Conclusions 

Cal també fer patent aquí l'agraïment a totes aquelles persones que al llarg d'aquest 
període han col·laborat dins de les competències i directrius emmarcades per la Direcció 
General de l'Institut i que han possibilitat d'alguna manera l'elaboració d'aquesta 
memòria. 

a) Anàlisi de l'entomsòcio-econòmic 
A nivell internacional, la situació econòmica ha estat marcada pel començament del 
difícil procés de transformació de les economies dels països de l'Europa Central i de 
l'Est i, sobretot, pel conflicte de l'Orient Mitjà, que va crear moltes incerteses. 
El Fons Monetari Internacional va estimar que el creixement econòmic del plane
ta va ser del2% el1990, enfront del3% del1989. La desacceleració del creixement 
va ser la nota comuna a gairebé tots els països. Aquesta situació es va fer patent 
també als països desenvolupats de l'OCDE, llevat de la República Federal 
d'Alemanya, de Japó, d'Àustria i de Turquia. Aquesta organització va estimar un 
creixement mitjà del producte nacional brut (PNB) per al conjunt dels països mem
bres del2,8% enfront del3,4% registrat l'any anterior. 
El volum del comerç mundial de mercaderies va augmentar el 1990, malgrat el 
conflicte del golf Pèrsic, en un 6% (increment del 7% el 1989), segons dades de 
l'Acord General sobre Aranzels i Comerç (GATT). 
Pel que fa a l'economia espanyola, cal destacar la desacceleració de l'activitat econò
mica, que es fa més patent en els sectors industrials i de serveis. La construcció manté 
el seu elevat pols productiu, degut a la gran activitat del sector de l'obra pública, sec
tor que va doblar les xifres de licitació de l'any anterior. 
Pel que fa a l'entorn industrial, la nota dominant és el deteriorament de la cartera de 
comandes, sobretot la de béns estrangers, acompanyat d'un augment del nivell 
d'existències de productes acabats, segons l'enquesta de conjuntura del Ministerio 
de Industria y Energía. 
Al sector de serveis destaca la situació de recessió del turisme exterior, marcada pel 
descens del nombre de visitants i dels ingressos en divises per aquest concepte. 
Respecte de l'atur, el nombre d'inscrits a final d'any era de 2 351 241, observant-se 
un decrement del ritme de reducció de la taxa d'atur, la qual se situava a final d'any 
en un 15,6%. 
La taxa anual d'inflació es va situar per sobre de les previsions inicials del Govern 
(5,7%) en arribar al6,5%. Pel que fa a Catalunya, la taxa va ser del 7,3% i superà 
la mitjana espanyola. 
Respecte de Catalunya, cal destacar l'evolució favorable de la taxa d'atur, l'efecte 
beneficiós de les exportacions a l'estranger com a suavitzador de la caiguda de la 
demanda interior i la continuïtat de les inversions estrangeres en l'àmbit català. 
La desacceleració del creixement de la producció i les expectatives de futur no 
gaire optimistes per als propers mesos són la nota dominant com a resum pel que 
fa a l'economia catalana, inserint-se dins dels comentaris anteriors des del punt de 

42 vista econòmic. 



Gestió econòmica 

b) Consideracions inicials a l'ICC 
L'Institut Cartogràfic de Catalunya, com a organisme autònom comercial, indus
trial i financer adscrit al DPTOP, porta a terme les activitats dins del marc de la seva 
Llei de Creació i del Reglament que la desenvolupa. 
Amb un aprofitament el més acurat possible de les diverses eines disponibles, tant 
a nivell de gestió com a nivell tècnic, així com amb una anàlisi el més exhaustiva pos
sible de l'evolució dels mercats tecnològics relatius als aspectes cartogràfics, l'acti
vitat de l'Institut ha comportat un conjunt d'actuacions les quals tenen un compo
nent directe amb els resultats econòmics que s'exposen en aquesta memòria 
financera. 
L'aprovació mitjançant el Reial Decret 1643/1990 de 20 de desembre del Pla General 
Comptable (PGC), introdueix un nou horitzó amb la normalització comptable, la 
finalitat fonamental de la qual és aconseguir que la informació econòmico-finance
ra dels organismes i les empreses sigui transparent, fiable i comparable. 
La integració a la Comunitat Econòmica Europea ha estat l'accelerador d'aquesta 
reforma llargament anunciada i que ara possibilitarà una harmonització funcional 
imprescindible per assolir els objectius polítics i econòmics perseguits per la 
Comunitat. 
L'Institut Cartogràfic de Catalunya ha implementat ja dins de la presentació dels 
resultats d'aquest any alguna de les variacions del nou Pla General Comptable que 
més afecten aquesta Entitat, com és, per exemple, la nova sistemàtica de comptabi
lització dels arrendaments financers. No obstant, la total normalització comptable 
s'esdevindrà al llarg de l'any 1991. 
S'han completat, durant l'any 1990, 8 847 assentaments per partida doble, que es 
reflecteixen en un únic diari i en els estats comptables corresponents a l'activitat 
econòmica de l'Institut. 

e) Resultat econòmic de l'any 1990 
L'exercici del 1990 ve recolzat per un pressupost inicial de 1 746 579 224 PTA, 
enfront del pressupost de l'any 1989 per import de 1 853 379 595 PTA i que ha estat 
exhaurit en la seva totalitat pel compliment de tots els projectes previstos. 
Com a fets importants i que, d'altra banda, seran comentats a continuació, cal 
recalcar la materialització i el contingut de les inversions i el volum d'ingressos pro
pis assolits en el període. 

Quant a les inversions, els fets a tenir en compte són, bàsicament, dos: 
La inversió de la totalitat del pressupost, inclosos els romanents de l'exercici ante
rior, donat el fet que a final d'any restaven per invertir 1 645 PTA. 
La consolidació del fons cartogràfic de l'Institut, el qual reuneix les realitza
cions de la Institució en matèries cartogràfiques i que es nodreix amb les diferents 
materialitzacions dels programes de treball en l'àmbit de Catalunya pel que fa al 
període de 1990. 

En relació als ingressos propis, la xifra assolida durant l'any 1990 representa un 
11,24% envers el total de l'any anterior. 43 
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- El balanç a 31 de desembre de 1990 
A continuació s'inclou el balanç de l'ICC, tancat a 31 de desembre de 1990. La 
seva composició té l'estructura següent: 

Composició del balanç 

Actiu 

Immobilitzat 
Existències 
Deutors 
Comptes financers 

Total 

Passiu 

Finançament bàsic 
Creditors 

Total 

2 195 000 002 
143 877 688 
439 271 765 
239 551 166 

3 017 700 621 

2 463 278 968 
554 421 653 

3 017 700 621 

72,74% 
4,77% 

14,55% 
7,94% 

100% 

81,63% 
18,37% 

100% 

Aquests percentatges mostren la composició de les masses financeres del balanç de 
l'Institut. 

L'immobilitzat incorpora les inversions de l'any, respecte de les quals cal destacar: 
- La partida d'edificis i altres construccions incorpora la materialització de l'opció 

de compra per l'import de 1 O 800 000 PTA, aprovada pel Consell Rector i per la 
Direcció General de Patrimoni del Departament d'Economia i Finances, a favor 
del magatzem de mapes i publicacions situat al carrer de Brusí, així com el saldo 
inicial d'obertura del compte. 

- L'adaptació de terrenys i béns naturals reflecteix en el seu saldo l'import total per 
l'adquisició d'una parce¡.¡a en el terme municipal de Sant Cugat del Vallès, un cop 
realitzada la comptabilització de la resta del contracte subscrit amb l'Institut 
Català del Sòl, segons la recomanació de l'auditoria de l'any anterior. 

- La partida d'accions sense cotització oficial ha tingut un increment de 
3 000 000 PTA per la participació d'aquest Institut en un 30% en el capital de 
constitució de la societat Remote Sensing Europea SA. 

- La partida corresponent a l'immobilitzat aeri ha tingut un increment de 
S 648 648 PTA, degut a la substitució dels dos motors de l'avió Partenavia P-68 
Observer, atès l'exhauriment de les seves hores d'utilitat màxima. Aquesta subs
titució ha estat enterament realitzada a les insta¡.¡acions d'aquest Institut. 

- Seguint les recomanacions del nou Pla General Comptable, s'ha procedit a comp
tabilitzar la part d'immobilitzat del contracte d'arrendament financer signat amb 
data 24 de juliol de 1990, referent a l'adquisició d'un establiment per a la venda 

44 al públic de cartografia a la ciutat de Lleida. D'altra banda, s'inclouen també en 
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aquest compte les materialitzacions referents a àltres adquisicions en procés de 
formalització definitiva. 

- En el fons cartogràfic, l'increment de 344 365 327 PTA s'ha degut a la materia
lització en les diferents partides que componen l'esmentat fons: vols fotogramè
trics, recerca i desenvolupament, fons cartogràfic digital, cartografia topogràfica, 
ortofotomapes, cartografia bàsica, cartografia derivada, cartografia temàtica, 
monografies, publicacions i atles. 

Per partides separades trobem els valors de les amortitzacions de l'immobilitzat 
material i immaterial. Aquestes amortitzacions s'han realitzat segons criteris accep
tats pel Servei de Control Financer del Departament d'Economia i Finances. Els per
centatges aplicats són els següents: 

Maquinària i ordinadors 
Utillatge 
Transports 
Instal·lacions 
Mobiliari 
Màquines d'oficina 
Fons cartogràfic 

20% 
15% 
10% 
10% 
10% 
20% 
10% 

El criteri d'amortització, pel que fa a la temporalitat de l'adquisició del bé i la data 
en què es començà a amortitzar, ha estat el de l'any vençut, la qual cosa es justifica 
en el sentit que les materialitzacions de l'any no comencen a tenir un rendiment 
positiu fins al cap d'un temps, atesa la complexitat de l'entorn informàtic en què es 
desenvolupa la Institució. 
Quant a les existències, han estat valorades pel seu preu de cost, d'acord amb estu
dis basats en les dades comptables i en col-laboració amb els serveis de l'Institut i 
degudament comprovades per la seva administració. Es contempla el sistema FIFO 
com a criteri general referent al control de les unitats que resten a l'Institut de cada 
referència. 
La xifra de clients totalitzada a 31 de desembre és de 297 181 000 PTA. Aquest 
import és inferior en un 12,44% al del1989 degut a la reducció del termini de paga
ment dels clients, ja que per part de l'ICC s'ha intensificat el seguiment del deute i 
s'ha incorporat el sistema de domiciliació bancària com a eina auxiliar de cobrament. 
En l'apartat de creditors i deutors per operacions de tràfic, hi figura la xifra global 
i resum de les operacions de l'IVA de tot l'any. El balanç és favorable a l'Institut 
amb un deute d'Hisenda per aquest concepte de 65 623 217 PTA, atesos els incre
ments per comptabilització en inversions. 
La xifra de 44 977 194 PTA, que devia a final de l'any 1989 Hisenda a l'Institut, ha 
estat cobrada en la seva totalitat durant l'exercici del1990, després de l'anàlisi dels 
llibres i registres comptables de l'impost sobre el valor afegit per part de la Inspecció 
de Tributs de la Delegació d'Hisenda de Barcelona. Aquests registres van ésser tro
bats correctes en la seva totalitat i així mateix es va dictaminar favorablement quant 
a les deduccions d'IVA suportat. 45 
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Balanç a 31 de desembre de 1990 

Actiu 

Immobili tzat 

202 
203 
204 
205 
206 
208 
214 
230 
231 
232 
250 
259 
276 
280 
28 1 

Edifici i altres construccions 
Maquinària, instal·lacions i utillatge 
Elements de tnm.Sport 
Mobiliari 
Equips canogràfics 
Altre immobilitzat material 
Altre immobilitzar immaterial 
Adaptació dc terrenys i béns naturals 
Drets s/béns règim arrendament financer 
Edificis i altres construccions en curs 
Accions sense cotització oficial 
Desemborsaments pendents s/accions 
Despeses interessos diferits 
Amonirzació acumulada immobilitzat marcriaJ 
Amortització acumulada immobil itzat immaterial 

Total immobilic-Lat 

Existències 

300 Comercials 
310 Productes acabats 
350 Primeres matèries 

Toca! existències 

Creditors i deutors per o peracions de tràfic 

409 Bestretes a creditors 
430 C lients 
435 Deutors per mor:uòria 
460 Acomptes de remuneracions 
-1 6 1 Acomptes per viatges 
471 Altres entitats públiques deutores 
472 lV A suportat diferit 
474 HP deutora per IVA 
486 Cobraments diferits 
490 Provisions per insolvència 

41227861 
280 858 282 
164327519 
63 088 884 

713 889 472 
93 626 932 

I 188 6 12 117 
52 868 705 
68 500 000 

212 372 570 
18 000 000 
-2 250 000 
77 288 776 

--183 797 080 
-293 614 036 

2 195 000 002 

2 908 583 
124 266 167 

16 702 938 

143 877 688 

40 388 
297 181 000 

5 563 077 
100 000 

1 133 809 
53 982 643 
20 049 506 
65 623 217 

1 161 202 
-5 563 077 

Total credi tors i deutors per opt:racions dc tràfic 439 27 1 765 

Comptes financers 

570 Caixa 
57 1 Caixa moned:t estrangera 
572 Bancs 
58 1 Interessos a cobrar 

Total comptes financers 

Toral actiu 

Comptes d 'ordre 

OIO Avals constituïts 
020 Immobili tzat cedit 
030 Existències en dipòsit 

Tot:tl comptes d'ordre 

577 03 1 
748 888 

236 470 837 
1 754410 

239 55 1 166 

3 0 17700 621 

28 320 378 
49 1 348 450 

2 578 154 

522 246 982 

Finançament bàsic 

liS Fons patrimoni:~) 
170 Préstecs a llarg termini 
174 Compromís per leasing 

Total finançament biisic 

Passiu 

Credito rs i deuto rs per o peracions de tràfic 

Proveïdors 
Proveïdors factures pendents de rebre 
Realitzacions pendents d'adjudicació 
Credito rs diversos 

2116192702 
200 000 000 
147 086 266 

2 463 278 968 

318 783 558 
2 339 253 

190055 606 
1 083 69 1 

400 
402 
404 
410 
411 
475 
477 
48 1 

Creditors deures amortitzables rappcls compres 
HP creditora per conceptes fiscals 

13 468 
26 402 966 
13 654 9 10 
208820 1 

Organismes SS creditors 
Pagaments diferits 

Toral creditors i deutors 
per operacions dc tràfic 

Total passiu 

Comptes d"ordre: 

040 Credito rs per comptes d'ordre 
090 Fons patrimo nial cedit 

Toral comptes d'ordre 

55 4421 653 

3 0 17 700 62 1 

30 898 532 
49 1 348 450 

522 246 982 



Compte d'explotació 

Despeses 

Existències inicials 

300 Comercials 
310 Productes acabats 
350 Primeres matèries 

Total existències inicials 

Compres i despeses per naturalesa 

600 Compres mercaderies 
602 Compres matèries auxiliars 
610 Sous i salaris 
617 SS a càrrec d'empresa 
618 Altres despeses socials 
624 lnleressos de préstecs 
625 Interessos de leasing 
627 AJtrcs despeses financeres 
630 Tributs 
640 Arrendaments 
641 Reparacions i conservació 
642 Subministres 
644 Remuneracions a agents mediadors independents 
645 Treballs realitzats per altres empreses 

Resultats 

646 Primes d'assegurances 

652 Transports i nòlits 
660 Material d'oficina 
661 Comunicacions 
662 Relacions públiques 
663 Publicit:l.t 
664 Despeses i assessorament jurídics 
665 Serveis auxili:l.rs 
666 Altres despeses 
667 Vi:uges 
668 Subscripcions tècniques 
669 Materi:l.l reproducció 

Total compres i despeses per naturalesa 

680 Dotacions amortització immobilitzat material 
681 Dotació amortització immobi litzat immaterial 
693 Dotació a la provisió per moratòria 

Total dotacions 

Toral despeses 

3 104 343 
12 1 331 893 

7 902 495 

132 338 73 1 

li 664 449 
66409117 

364 182 507 
88 932 935 

5 671 253 
I 014 099 
5 691 584 
2 049 973 
2085174 

16 229 606 
62 727 378 
29 282 785 
6142495 

11 5 039 662 

3 795 925 

7203174 
4 700 039 
5 092 198 
I 298 877 
I 984 201 
3 030 487 

lO 564 547 
78 834 

24208971 
377 810 

I 327 145 

844 285 225 

141708 560 
84424 679 

347 392 

226480 63 1 

1203104 587 
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Existències finals 

300 ComcrciaJs 
310 Productes acabats 
350 Primeres matèries 

Total existències finals 

Ingressos 

Vendes i ingressos per naturalesa 

700 Vendes prestació serveis i productes acabats 
738 Altres ingressos 
747 Altres ingressos financers 
750 Transferències corrents Generalitat 
793 Moratòries cobertes amb provisió 

Total vendes i ingressos per n:uurnlesa 

609 Rap pels dc compres 

890 Pèrdues i guanys 

Total ingressos 

2 908 583 
124 266 167 

16 702 938 

143 877 688 

369 288 512 
li 673 998 
3 985 389 

453 242 643 
498 530 

838 689 072 

6109759 

214 428 068 

1203104587 
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S'ha de fer esment que, degut a la nova sistemàtica de comptabilització dels arren
daments financers, s'ha començat a utilitzar el compte de l'IV A suportat diferit, 
seguint les normatives emeses en el Reial Decret del nou Pla General Comptable. 
D'aquesta forma s'aconsegueix reflectir amb exactitud una valoració del compromís 
adquirit per la Institució. Amb la sistemàtica anterior s'utilitzaven comptes d'ordre 
i s'immobilitzaven les partides de capital de les quotes conforme s'anaven fent 
efectives, obviant el reflex comptable en el balanç. 
D'altra banda, els deutors per moratòria, amb un total de 5 563 077 PTA, tenen la 
seva contrapartida de provisió corresponent. 
El total líquid que contemplen els comptes financers a final d'exercici és de 
239 551 166 PTA, però cal fer esment que en part reflecteix la part no utilitzada de 
la pòlissa de crèdit que va ésser subscrita durant l'any 1990, per import de 
200 000 000 PTA, fet comentat al llarg de la memòria. 
El saldo real dels comptes corrents a final d'any era de 39 551 166 PTA. Aquest és 
l'import de la tresoreria neta disponible a final d'exercici. 
Durant l'exercici s'ha amortitzat el 50% restant de la pòlissa de crèdit que l'ICC va 
subscriure l'any 1987, per import de 100 000 000 PTA. 
Al passiu cal mencionar que a partir d'aquest any, i segons disposicions de la Inter
venció General d'Economia i Finances, no restaran compensades mitjançant ingres
sos les amortitzacions de l'actiu; per tant, el Fons Patrimonial resta disminuït per 
l'import de les dotacions de l'exercici menys els beneficis d'explotació. 
A la partida de préstecs a llarg termini s'hi reflecteix la totalitat de la pòlissa de crè
dit de 200 000 000 PTA, i de la que no s'ha amortitzat cap import. 
El tipus d'interès pactat és el Mibor a tres mesos més 0,30% en funció de les dis
posicions reals de fons. 
Aquesta sistemàtica permet realitzar una gestió de tresoreria al llarg de l'any en fun
ció de les necessitats reals de cada moment, tenint com a contrapartida solament els 
interessos dels saldos dipositats diàriament, amb el consegüent estalvi financer. 
Dins del grup de creditors i deutors per operacions de tràfic, cal comentar el deute 
de proveïdors per un total de 318 783 558 PTA. Versus l'any anterior, el percentatge 
comparatiu és d'un 13,06% superior al de l'any 1989. 
Hi apareixen els deutes de l'Entitat amb la Seguretat Social i amb Hisenda per con
cepte de l'IRPF, donat que el pagament es realitza el primer mes de l'any següent. 
El compte de transferències a compte d'exercicis futurs, s'ha minorat en un 100%, 
havent-se incorporat al Fons Patrimonial segons el que disposa l'article 7 punt 4 de 
la Llei 9/1990 de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 

"El balanç de l'Institut Cartogràfic de Catalunya en el seu conjunt es mostra equili
brat i, per tant, sense guany ni pèrdua. Aquest fet és conseqüència que el resultat de 
l'exercici ha estat incorporat al Fons Patrimonial segons la següent distribució: 

Pèrdues per dotacions 
Beneficis d'explotació 

To tal incorporat 

226 480 631 
12 052 563 

214 428 068 
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Els Comptes d'Ordre al peu del balanç reflecteixen els avals constituïts com a 
garantia per a realitzacions cartogràfiques i que restaven pendents de devolució a la 
data de tancament, les existències en dipòsit a la botiga de l'Institut per part de dife
rents editorials, i finalment, i com a xifra més important, l'immobilitzat cedit, cons
tituït pel total de les xifres peritades dels béns que van ésser cedits en ús a l'ICC. Atès 
que es tracta d'una cessió en ús, no és possible la seva incorporaèió a l'immobilit
zat de l'Entitat. 

- El compte d'explotació a 31 de desembre de 1990 
Segons la normativa del PGC, es presenten els diversos comptes de despesa i 
d'ingressos amb les corresponents explicacions sobre les diferents partides que els 
componen. 
Les existències iniciàls i finals consten al seu lloc corresponent, a fi i efecte 
d'incorporar, a nivell de resultats de l'exercici, el guany que comporta la regula
rització d'existències segons l'inventari físic realitzat a l'Institut. L'increment 
d'existències és degut ai major saldo que presenta el compte de productes acabats, 
el qual recull bàsicament la valoració de les existêncies de producció pròpia. 
Després dels comptes de compres de mercaderies, hi trobem reflectit el cost de 
personal de l'Institut, amb el total de 363 802 507 PTA i la corresponent Seguretat 
Social, amb la quantia de 88 932 935 PTA. Tal com es detallarà en la liquidació 
pressupostària, la totalitat d'aquests costos s'enquadren en el Capítol I del pres
supost de l'Institut. 
Els pagaments al personal han devengat en la seva totalitat el corresponent cost 
de Seguretat Social. 

Detallem tot seguit la seva composició: 

Composició de la despesa de personal 

Personal funcionari 
Personal laboral 
Incentius al rendiment 
Assegurances socials 

Total 

188 630 613 
147 108 058 
28 063 836 
88 932 935 

452 735 442 

41,66% 
32,50% 

6,20% 
19,64% 

100% 

En el compte 624 consten els interessos del préstec que ha subscrit l'Institut i que 
a final d'any totalitzen 1 014 099 PTA. La taxa teòrica d'interès al llarg d'aquest 
període ha estat d'un 2,03% anyal, si tenim en compte la devolució del 50% del crè
dit inicial. La millora respecte de l'any anterior en la gestió de la tresoreria en 
números absoluts ha estat radical, ja que s'ha disminuït la quantitat pagada per 
aquest concepte en un 73,76%. 

En realitat, l'Institut ha suportat un cost d'un 2,03% sobre el seu endeutament mitjà 
a llarg termini. La diferència respecte a la taxa nominal dels interessos a pagar de la 49 
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Comparació dels balanços de l'ICC dels anys 1989 i 1990 

Actiu 

1989 1990 

Immobilitzat material 1 384 890 495 2 195 000 002 

Edifici o 41 227 861 
Maquinària 157 103 305 198 905 668 
lnstaHacions 72817032 75 839 385 
Utillatge 4 608 205 6 113 229 
TransportS 155193 906 164 327 519 
Equips informàtics 531 384 643 713 889 472 
Mobiliari 48 050 550 54 481 717 
Màquines oficina 6 279 049 8 607 167 
Fons cartogràfic 844 246 790 1188612117 
Biblioteca i Cartoteca 66 594 981 93 626 932 
Adaptació de terrenys i béns naturals 4 462 050 52 868 705 
Drets s/béns règim arrendament financer o 68 500 000 
Edificis en curs 30 427 861 212 372 570 
Accions sense cotització oficial 15 000 000 18 000 000 
Desemborsaments pendents s/ accions o -2 250 000 
Despeses d'interessos diferits o 77 288 776 
Amortització actiu material -342 088 520 -483 797 080 
Amortització actiu immaterial -209189 357 -293 614 036 

Existències 132 338 731 143 877 688 

Realitzable curt termini 
Deutors 415 787 097 444 834 842 

Bestretes a creditors o 40 388 
Clients 338 969 843 297 027 989 
Clients Revista 415 539 153 Olt 
Deutors per moratòria 5 714215 5 563 077 
Deutors diversos 65 000 o 
Acomptes remuneracions 51 980 100 000 
Acomptes per viatges o 1 133 809 
Altres entitats públiques deutores 25 593 326 53 982 643 
IV A suportat diferit o 20 049 506 
HP deutora per IVA 44 977 194 65 623 217 
Cobraments diferits o 1 161 202 

Disponible 
Comptes financers 36 619 148 239 551 166 

Caixa efectiu 467 298 577 031 
Caixa divises 1 555 241 748 888 
Banc d'Espanya 31 559 748 279 781 
Banc de Sabadell 686 375 838 731 
Banc de Sabadell (cte. crèdit} 1 538 742 35 096 084 
Caixa de Pensions 608 790 37 000 
Banesto o 200 219 241 
Fiances a curt termini 156 800 o 
Interessos a cobrar no abonats en compte 46154 I 754 410 

Total actiu pessetes I 969 635 471 3 023 263 698 

Diferències 

810 109 507 

41 227 861 
41 802 363 

3 022 353 
1 505 024 
9 133 613 

182 504 829 
6 431 167 
2 328 118 

344 365 327 
27 031 951 
48 406 655 
68 500 000 

181 944 709 
3 000 000 

-2 250 000 
77 288 776 

-141 708 560 
-84 424 679 

11 538 957 

29 047 745 

40 388 
-41 941 854 

-262 528 
-151 138 

-65 000 
48 020 

1 133 809 
28 389 317 
20 049 506 
20 646 023 

I 161 202 

202 932 018 

109 733 
-806 353 

-31 279 967 
152 356 

33 557 342 
-571 790 

200 219 241 
-156 800 

1 708 256 

1 053 628 227 
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Passiu 

1989 1990 Diferències 

Finançament bàsic 1 569 526 779 2 463 278 968 893 752 189 

Pressupostos inversions 1 854 779 996 
Fons amortització subvencions capital -539 677 877 
Fons patrimonial a amorti tzar 31500000 
Fons patrimonial 172 924 660 1519526 779 2 11 6 192 702 596 665 923 
Préstecs a llarg termini 50 000 000 200 000 000 150 000 000 
Compromès per leasing o 147 086 266 147 086 266 

Provisions per moratòria 5 714 215 5 563 077 - 151 138 

Provisions per moratò ria 5 714 215 5 563 077 -151 138 

Exigible a curt termini 394 394 477 554 421 653 160 027 176 

Proveïdors 281 950 595 318 783 558 36 832 963 
Proveïdors fres. pendents de rebre 65 677 061 2 339 253 -63 337 808 
Realitzacions pendents d 'adjudicar o 190 055 606 190 055 606 
Creditors di versos 7 370 502 I 083 691 -6 2868 11 
C reditors deutes amortitzables p/ rap 1 549 209 13 468 - I 535 74 1 
Pagaments diferits 2 070 000 2 088 201 18 20 1 
IRPF a pagar 22 989 761 26 402 966 3413 205 
SS a pagar 10 695 089 13654 910 2 959 821 
Trans. Generalitat acompte exercicis futurs 2 01 4 767 o -2 0 14 767 
Interessos a pagar no carregats en compte 77 493 o -77 493 

Total passiu pessetes 1 969 635 471 3 023 263 698 1 053 628 227 

pòlissa de crèdit, es deu a la no utilització o, d'altra manera, a l'esforç per mantenir 
un romanent de tresoreria al llarg del període. 

A nivell aritmètic, si considerem els ingressos per concepte d'interessos financers: 

Ingressos financers 
Interessos de préstecs 

Total interessos (superàvit) 

3 985 389 
1 014 099 

2 971 290 

L'apartat de reparacions i conservació inclou els contractes de manteniment dels 
diversos equips informàtics de l'Institut, a més de les reparacions normals i les dels 
equips aeronàutics . 
Els treballs realitzats per altres empreses responen, la gran majoria, als diversos tre
balls de camp, com són recolzaments de punts de camp, aixecaments taquimètrics, 
revisió de camp, comprovació de camp, a les correccions de textos, etc., que es sub
contracten externament. 
Com a despesa, hi figuren també les diverses dotacions per amortització i provisió 
realitzades durant l'exercici. 
S'ha realitzat durant l'exercici una nova provisió per moratòria per un total de 
347 392 PTA que correspon a diferents saldos que, per la seva antiguitat, no es 
poden considerar deutes normals; aquesta dotació ha estat inferior en un 74,10% 
respecte a la realitzada l'any 1989. 51 
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A l'apartat d'ingressos, cal considerar el volum aconseguit per les vendes per pres
tació de serveis i productes acabats, amb un total de 391 057 658 PTA, xifra que 
representa un augment d'un 11,24% sobre l'any anterior. 
En aquest exercici s'ha continuat utilitzant les mateixes sèries de facturació: 

Sèrie Descripció Numeració Import % 

A Venda béns botiga 1-11337 27 977 677 7,15% 
B Convenis i projectes 1- 110 331 253 419 84,71% 
C,D Publicacions RCG 1- 730 5 703 529 1,46% 
E Vendes béns a crèdit 1- 107 4 312 037 1,1 0% 
F Vendes repr. cart. hist. 1- 7 41 850 0,01% 

Altres ingressos 21 769 146':- 5,57% 

Total 12 291 391 057 658 100% 

'' inclou els ràppels per compres 

La sèrie més important pel nombre d'operacions és l'A, atès que la botiga realitza 
més de 12 291 vendes a l'any. No obstant, destaca, amb el 85% de la facturació, 
l'activitat desenvolupada per l'Institut en convenis i projectes cartogràfics. 
En el compte 738 s'inclouen els ingressos obtinguts per l'Institut per la seva activi
tat docent en el període, provinents de convenis amb el Departament de Treball de 
la Generalitat de Catalunya, amb un import de 9 980 000 PTA. 

- Estats d'origen i aplicació de fons, comparació dels comptes d'explotació dels anys 
1989/1990 
El quadre adjunt, després de comparar els balanços del1989 i del 1990, mostra 
l'anàlisi de l'origen i aplicació de fons pel que fa a l'any 1990. 
Es pot observar que les materialitzacions més importants es concreten en els 
equips informàtics cartogràfics i en el fons cartogràfic. 
Com a font de finançament cal destacar els pressupostos d'inversió. S'ha assolit
també un finançament per l'ús de l'exigible a curt termini. 
Menció especial té l'aplicació de 50 000 000 PTA a la devolució del 50% del crè
dit inicial. 
Les amortitzacions constitueixen una font teòrica de finançament per import de 
226 133 239 PTA. 

- Finançament propi/finançament extern 
Donat que l'Institut Cartogràfic és un organisme autònom comercial, industrial 
i financer que rep subvencions d'explotació que financen parcialment la seva 
despesa corrent, és d'un gran interès analitzar amb profunditat quina és la com-

52 posició del finançament de l'Institut any darrera any. 
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1990 

A tal fi, al gràfic corresponent podem observar l'evolució de l'autofinançament 
corrent de l'ICC. 
Mesurat com a percentatge, podem veure que es manté dins d'una banda que osciHa 
entre el40 i el60%. En aquest darrer any, s'ha assolit el percentatge del46,32%. 

d) Gràfics comparatius 
En les pàgines següents, podem observar l'evolució de les magnituds econòmiques 
en els darrers anys de l'activitat de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 
Com a comentari general, s'observa el creixement, no solament de l'activitat econò
mica, sinó de la consolidació de les inversions i la seva aplicació. 
La comparació de balanços entre els anys 89 i 90 iJ.lustra l'evolució de les principals 
magnituds i masses financeres. 
L'evolució dels ingressos propis mostra els augments dels darrers anys, així com la 
distribució dels ingressos en funció de les diferents sèries de facturació. 53 
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Per tal d'aclarir i iHustrar amb més propietat les dades més rellevants, s'adjunten els 
següents gràfics: 
- Comparació de balanços. Anys 1989-1990 
- Estat d'origen i aplicació de fons 
- Valor de l'actiu segons balanç 
- Anàlisi de l'endeutament. Clients/proveïdors 
- Evolució dels ingressos propis 
- Distribució dels ingressos de l'any 1990 

e) Activitats de la gestió econòmica i de personal 
Les activitats de la gestió econòmica i de personal de l'Institut s'han desenvolupat 
dins de diferents àmbits o línies generals: 
- Adquisició d'un local de vendes per instal-lar la botiga d'atenció al públic a la ciu

tat de Lleida. Atesa la necessitat d'oferir un millor servei al públic de Catalunya 
que no es pot desplaçar a Barcelona amb facilitat, i donades les característiques 
comercials de la producció cartogràfica de l'ICC, les quals es poden sintetitzar per 
la seva dificultat mercado-tècnica, es va decidir la conveniència d'instaHar una 
botiga d'atenció al públic a la ciutat de Lleida. 
Amb aquesta finalitat es va realitzar una prospecció de mercat per tal d'ubicar 
l'esmentat establiment en la millor de les situacions comercials atesa la finalitat que 
d'ell s'espera. 
Considerades diverses ofertes d'ubicació, el Consell Rector de l'Institut va deci
dir l'adquisició mitjançant leasing d'un local de 318 metres quadrats situat al 
carrer del Doctor Fleming número 19, de Lleida. 
Aquesta adquisició es va formalitzar durant l'any mitjançant escriptura notarial. 
Posteriorment s'ha treballat en l'adaptació del local per a la finalitat a què està des
tinat. 

- Formalització de l'opció de compra del magatzem de plànols 
Com a finalització del contracte d'arrendament financer signat en el seu dia per 
a la utilització d'aquest magatzem de plànols situat al carrer de Brusí de Barcelona, 
es va signar davant de notari la formalització de l'opció de compra per import de 
10 800 000 PTA, previ informe favorable del Departament d'Economia i Finances 
i autorització expressa del Consell Rector. 

- Tractament d'informació: xifres estadístiques 
Per tal de tenir coneixement del volum de tasques administratives realitzades 
durant l'any 1990, s'adjunta la següent relació on es reflecteixen les xifres esta
dístiques més rellevants: 

Assentaments realitzats 8 847 
Factures de vendes 12 291 
Factures de proveïdors 
Nombre de pagaments bancaris 
Nombre de proveïdors actius 
Xecs en divises 
Peticions moneda estrangera 
Nombre de viatges liquidats 

3 057 
1 657 

499 
327 

32 
248 
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Les tasques desenvolupades per l'ICC durant l'any 1990 han seguit tres directrius 
paraleHes: 
- Control i seguiment tècnic de l'elaboració i execució dels projectes encarregats per 

l'Institut Cartogràfic de Catalunya a arquitectes externs. 
- Digitalització i posterior actualització dels plànols dels diferents edificis i locals 

de l'ICC en fitxers gràfics (tasca iniciada durant el segon semestre del1989 i que 
en el fons és una eina per a facilitar el desenvolupament de les altres tasques). 

- Estudis de viabilitat i elaboració dels diferents projectes de reordenació necessa
ris per anar adequant l'actual espai físic disponible a les característiques de crei
xement i evolució pròpies de l'Institut Cartogràfic. 

Control i seguiment tècnic de l'elaboració i execució dels projectes encarregats per 
l'Institut Cartogràfic de Catalunya a arquitectes externs. 
• La principal obra d'arquitectura abordada per l'Institut és la construcció de la seva 

nova seu a Sant Cugat del Vallès, dins del Parc d'Activitats Econòmiques Mas 
Sant Joan. A mitjans del1990 s'ha rebut de l'arquitecte el projecte executiu, del 
que s'ha copiat el pressupost per partides en un full de càlcul digital que ha 
permès planificar constructivament l'obra en fases que s'ajusten als condicionants 
pressupostaris de l'Institut. 55 
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Aplicacions 

O Inversió immobilitza! 

- Existències 

- Realitzable 

- Disponible 

Estat d'origen i aplicació de fons 

15,17% 

84,83% 

Origen 

O Finançament bàsic 

- Exigible curt lerminl 

Com a fase prèvia a l'inici de les obres ha estat executat el moviment de terres i for
mació de plataformes, el replanteig i la direcció de les quals ha estat a càrrec de 
l'ICC. Iniciada el20 de setembre, aquesta fase no va finalitzar fins el4 de desem
bre degut a les intenses pluges caigudes. 
Paralel-lament han estat previstes les connexions provisionals d'energia elèctrica 
i aigua per a poder dur a terme les obres en el cas que en iniciar-se encara no esti
gués acabada la urbanització del sector. 

Dins d'aquest projecte també s'ha col·laborat en la redacció del Plec de 
Clàusules Administratives particular de l'ICC per a contractes d'obres en sis
tema de concurs. 

• L'altre projecte d'arquitectura en curs, encarregat el setembre per l'ICC, és el de l'ofi
cina d'atenció al públic a la ciutat de Lleida. Inicialment es varen digitalitzar els plà
nols del local com a base de treball de l'arquitecte i, d'acord amb els requeriments 
d'espai del Negociat de Vendes i Distribució Cartogràfica i del Servei de Secretaria 
Econòmica i Administrativa, s'ha supervisat la redacció del projecte. A finals d'any 

56 ja es contactava amb diferents industrials per a l'execució de l'obra. 
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Valor de l'actiu segons balanç 
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Digitalització i posterior actualització dels plànols dels diferents edificis i locals de 
l'ICC en fitxers gràfics (tasca iniciada durant el segon semestre del1989 i que en el 
fons és una eina per a facilitar el desenvolupament de les altres tasques). 
El hardware utilitzat per a aquesta digitalització ha estat un ordinador personal 
Compaq 386/25 equipat amb una taula digitalitzadora Calcomp 2500, una pantalla 
de color VGA i una monocroma Hércules, i el software utilitzat ha estat el 
MicroStation PC d'Intergraph. Aquest CAD és un dels que ja s'utilitza dins del 
Servei de Producció Cartogràfica i per tant prou conegut per l'ICC. 
Ara per ara es disposa de fitxers digitals amb els plànols de l'actual seu al carrer de 
Balmes, els de distribució del projecte de la nova seu a Sant Cugat del Vallès, els de 
l'edifici del carrer de Brusi on es troba l'escola i la sala d'actes i els del local de Lleida 
on s'obrirà la segona botiga de l'ICC. També s'han digitalitzat tots els projectes de 
reordenació. 
La gran quantitat d'estudis de reordenació fets a la seu del carrer de Balmes 
durant aquest any fan que el seu fitxer digital disposi d'un detall exhaustiu, que a 
més del mobiliari inclou la situació del fals terra, pericons, presa de terra, noves 
xarxes informàtiques instal-lades al pati, recorreguts d'evacuació, cotes, etc. 57 
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Anàlisi de l'endeutament. Clients/proveïdors 
Mitjanes anuals 
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Estudis de viabilitat i elaboració dels diferents projectes de reordenació necessaris 
per anar adequant l'actual espai físic disponible a les característiques de creixe
ment i evolució pròpies de l'Institut Cartogràfic. 
L'estudi espacial i funcional dels locals actuals ha permès optimitzar-ne l'aprofita
ment i absorbir l'augment de la plantilla i renovació de maquinària experimentats 
durant el1990. 

A continuació es detallen els principals projectes estudiats enguany. Alguns han estat 
ja executats, d'altres han continuat encara desenvolupant-se durant el1991 i d'altres 
han quedat només en l'estudi de viabilitat. 
• Senyalització de l'edifici del carrer de Brusí d'acord amb el Manual de senyalit-

58 zació d'interiors del Consell de Disseny de la Generalitat de Catalunya. Realitzat. 
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Evolució dels ingressos propis 

• Estudi de viabilitat de conversió de la botiga en un espai independent amb la cons
trucció d'uns nous lavabos i aixecant una escala metàl-lica d'unió entre la planta 
baixa i el soterrani. 

• Adequació d'una àrea fosca de dibuix per al plòter Optronix. Realitzat. 
• Reordenació de l'espai que ocupa el Negociat d'Ortofotogrametria a partir de la 

substitució del Gestalt pel nou escànner Joyce Loebl. Realitzat. 
• Reordenació de l'espai ocupat pel Negociat d'Edició Digital. Realitzat. 
• Sala d'actes a la primera planta de l'edifici del carrer de Brusí. Realitzat. 
• Avantprojecte d'emplaçament de dos restituïdors ZEISS P3 reordenant dife

rents sales de Fotogrametria Analítica i de Fotogrametria Analògica. 
• Adequació del garatge del carrer d'Alfons XII com a nou dipòsit de llibres i mapes 

per tal d'ampliar-ne la capacitat (258 metres lineals de prestatgeria i 45 calaixos per 
a mapes). 

• Avantprojecte de reconversió del magatzem del carrer de Balmes en àrea de tre
ball a partir del trasllat dels armaris Compactus al carrer de Brusí. 

g) Societat participada Remote Sensing Europeo SA 
El J oint Research Centre QRC), ISPRA i la European Sp ace Agency (ESA) van 
prendre la iniciativa de promoure un European Economic Interest Grouping 
(EEIG) anomenat European Airborne Remote Sensing Facilities (EARSEF), per 
establir un conjunt de plataformes aeronàutiques, sensors remots i processadors per 
tal d'abastir les necessitats de la Comunitat Econòmica Europea emprant les tec
nologies de sistemes de percepció remota mitjançant Radar d'Obertura Sintètica. 
Dins d'aquest entorn, l'Institut Cartogràfic de Catalunya ha participat en un 30% 
del capital de la societat Remote Sensing Europeo SA, societat que forma part de 
l'EARSEF monitoritzant projectes comunitaris en relació als radars embarcats. 59 
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Distribució del ingressos de l'any 1990 

5,57% 1,47% 7,15% 

La composició de capital de la societat és la següent: 

Institut Cartogràfic de Catalunya 
INTERA (Canadà-Anglaterra) 

• Sèrie A 

O SèrieS 

• Sèrie C+D 

O Sèrie E 

• Altres ingressos 

HARC (Houston Area Research Center, Estats Units d'Amèrica) 
INNOVI (Tissot Foundation, Suïssa) 

30% 
35% 
5% 

30% 

El capital de la societat és de 10 000 000 PTA, desemborsant-se un 25% a la cons
titució. 

- L'EARSEF com a grup d'interès econòmic de la Comunitat (EEIG) 
L'objectiu global de l'operació de crear un grup d'interès econòmic per part de 
la CEE és desenvolupar processos i productes de seguretat ambiental introduint 
tècniques i sistemes d'enginyeria per tal de protegir i rehabilitar l'entorn, basant
se en informació objectiva sobre el medi i l'impacte de l'activitat humana en ell. 
Al llarg dels darrers vint anys ha quedat clar que les tècniques de percepció 
remota proporcionen una visió sinòptica, temporal i econòmica dels fets a ana
litzar. D'altra banda, i paral-lelament a la creixent demanda de coneixement per 
sistemes cada cop més acurats, s'ha fet palesa la necessària evolució de les tècni
ques adients. 
En aquest sentit, la CEE demana uns punts essencials com a premissa bàsica dins 

60 de l'entorn analitzat: 
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• A partir de plataformes aèries i des de l'espai, sistemes de percepció remota 
basats en radar operatiu en tot tipus de condició climatològica. 

• Espectròmetres òptics d'alta resolu~ió i multicanal, per tal que permetin no tan 
sols una discriminació d'ecosistemes sinó, a més, unes anàlisis detallades de 
l'estat de l'ecosistema i les relacions de les unitats ecològiques amb el seu 
entorn basades en signatures espectrals. 

Aquestes tècniques seran utilitzades especialment per a l'anàlisi dels ecosistemes 
terrestres a escales regionals i subregionals, per exemple àrees agrícoles i forestals, 
i ecosistemes marins, per exemple aigües costaneres. 
Projectes recents que han utilitzat tècniques de teledetecció en diferents àrees, tals 
com millorar les estadís.tiques agràries dins dels estats membres de la CEE, 
demostraren les limitacions dels sistemes existents com SPOT o Landsat, per les 
següents raons: 
• Degut a les condicions climàtiques és millor un sensor utilitzable en tot tipus 

de temps. 
• Les dades de satèl-lit han d'ésser complementades amb vols fotogramètrics. 
• La informació espectral disponible no és suficient; cal que sigui més detallada. 
Aquestes mancances només poden ésser cobertes mitjançant un sistema opera
cional de sensors de radar aerotransportats. Millor dit, una instal-lació aero
transportada que sigui utilitzable en qualsevol lloc i moment. 
És en aquest context on l'EARSEF proveirà plataformes, sensors remots i pro
cessadors de dades que resolguin les necessitats de les activitats de teledetecció del 
JRC i els diferents serveis de la CEE, així com els referents a ESA. 
En el supòsit que la Comissió de les Comunitats rebi una decisió positiva per a 
fer un pressupost per a la realització de les activitats en qüestió, el JRC negociarà 
un contracte plurianyal amb l'EARSEF per a un conjunt d'experiments multi
temporals. 

Els objectius en els que s'està treballant són els següents: 
• Provar i verificar nous mètodes en teledetecció, com l'espectrometria d'imat

ges aerotransportades i els radars per a tot tipus de condicions climatològiques. 
Ambdós sistemes són força innovadors i encara no accessibles als usuaris i 
investigadors. La frontera se situa en el sensor de processament de dades, la cali
bració i la interpretació de dades. Per a complementar-se amb l'ERS-1, el sen
sor SAR ha d'operar en la banda Ci ser preferiblement polarimètric. 

• Experimentar i comprovar aquests nous mètodes en el suport de projectes 
operacionals, per a monitoritzar les produccions agrícoles i per a ser una font 
objectiva d'informació per als projectes antifrau. 

• Complementar i suportar els projectes pilot ERS-1 en experiments a Europa. 
L'any 1991 serà el primer d'operació del satèl-lit europeu ERS-1. 

• Investigar el creixent problema de la biomassa tropical que es crema a l'oest 
d'Africa com a primera fase de l'acord CEC/ESA del projecte TREES. 

• Complementar la base de dades d'usos del sòl CORINE sobre erosió del sòl, 
mitjançant els resultats derivats de les dades aerotransportades preses mit- 61 
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jançant teledetecció, projecte en el que l'Institut Cartogràfic de Catalunya ja hi 
està col·laborant a través de l'IGN de Madrid. 

• Estudiar les variacions de la costa del nord-oest d'Àfrica i de les Illes Canàries. 

El JRC sol·licitarà d'EARSEF components totalment operacionals, especial
ment: 
• La plataforma (en els avions) ha d'estar operada econòmicament i ajustada a les 

proves i escales de les situacions especificades a la llista de sumaris. 
• Els sensors clau per a la primera fase, en particular el SAR banda C, l'espectrò

metre d'imatge i l'escànner multispectral han d'ésser completament operacio
nals, calibrats, fidedignes, dotats de qualitat de dades repetibles, han d'ésser 
estandaritzats en termes d'instaHació a les diferents plataformes (avions) i 
adaptables a les necessitats de JRC i ESA. 

• Els processadors de dades han de tenir aptituds de temps real, han d'ésser 
projectats per a proveir els resultats del procés poc després de la recollida de 
dades, han d'estar basats en estàndards avançats, arquitectura de xarxes treba
llant en el sistema operatiu UNIX. Tot software de procés ha d'ésser distribuït 
d'acord amb les necessitats. Les instaHacions de processament han d'estar a 
punt per a resoldre qualsevol necessitat de JRC i ESA. 

• En el futur, JRC i ESA eixamplaran el seu àmbit de necessitats a l'EEIG 
"EARSEF" i hi haurà oportunitats de vol per a nous sensors en camps com la 
investigació atmosfèrica, per a proporcionar diferents tipus de missions i d'ope
raciOns. 

La Comissió anima l'EARSEF a presentar un pla de treball plurianyal que serà 
suportat financerament pel que fa als costos de campanya, al pedeccionament dels 
sensors existents i al perfeccionament dels processadors existents. 

h) Conclusions 
De la lectura d'aquest informe financer s'entreveu un resum de l'activitat econòmica 
desenvolupada a l'ICC durant l'exercici de 1990. 
Atenent als resultats econòmics de l'any, cal remarcar els alts nivells d'execució pres
supostària i l'increment d'activitat envers l'any anterior, tant pel que fa a les inver
sions ·com pel que fa als ingressos corrents. 
Els nivells de despesa s'han mantingut dins de les línies marcades pel pressupost i 
cal destacar les ampliacions pressupostàries per haver obtingut uns majors ingres
sos per un total de 106 800 371 PTA. 
Caldria, d'altra banda, considerar els avenços en el camp tecnològic i en el produc
tiu, així com la proliferació dels contactes externs envers les organitzacions de més 
prestigi del sector, escenaris que difícilment la terminologia financera pot conside
rar, però no per això menys importants. 
En conclusió, cal dir que l'exercici econòmic de 1990 confirma l'evolució de l'Institut 

62 en el seu creixement continuat degut a l'esforç de la Direcció i del seu equip humà. 
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5. Activitats i producció 

5.1. Direcció 

Les actuacions més destacades de la Direcció durant l'any 1990 han estat les següents: 

- Despatx amb el President del Consell Rector. 
- Direcció i seguiment de les activitats dels Serveis de l'Institut. 

- Reunió setmanal del Consell de Direcció de l'Institut. 

- Despatx setmanal amb el Secretari General del Departament. 
- Preparació i realització dels dossiers i reunions del Consell Rector de l'Institut. 

- Preparació i realització dels dossiers i reunions de la Comissió Tècnica de l'Institut. 

- Reunió setmanal amb la Comissió d'Informàtica del DPTOP, de la qual el Director 

de l'Institut Cartogràfic de Catalunya és el Vice-president. 
- Reunió amb d'altres Directors Generals del Departament de Política Territorial i 

Obres Públiques. 
Entrevistes amb diversos organismes de la Generalitat de Catalunya: Secretaria 

General d'Economia i Finances, Secretaria General de Sanitat i Seguretat Social, 

Secretaria General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Secretaria General de l'Esport, 

Sindicatura de Comptes, Direcció General del Patrimoni Cultural, CID EM, Direcció 

General d'Administració Local, Direcció General de Pesca Marítima, Centre 

Informàtic de la Generalitat de Catalunya, Direcció General d'Energia. 

- Reunions amb membres de diversos consells comarcals: Baix Llobregat, Vallès 

Occidental i tots els de la Regió Il. 
Contactes amb diversos ajuntaments. 

- Assistència a les reunions de la Comunitat de Treball dels Pirineus, com a represen

tant de la Generalitat de Catalunya a la Comissió de Cartografia. 

- Assistència als Plens de l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona, del qual el 

Director de l'Institut Cartogràfic és membre. 
- Reunions amb la Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección, 

com a Vice-president de Fotogrametria. 67 
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- Preparació de la candidatura del congrés de la Internacional Cartographic Association 
a Barcelona per a l'any 1995. 

- Reunió amb membres de la Conselleria d'Educació, Cultura i Joventut del Govern 
d'Andorra. 

- Reunions amb representants de diversos governs autònoms per al seguiment de 
diversos convenis: Govern Balear, Junta de Castilla y León, Govern Basc i 
Comunitat Valenciana. 

- Assistència a reunions o congressos internacionals: Usuaris de sistemes Intergraph, 
Eurocarto, Congreso Hispanoamericano de Fotogrametria y Ciencias Afines, Ibercad. 

- Inspeccions de l'obra de la futura seu de l'Institut Cartogràfic de Catalunya a Sant 
Cugat del Vallès. 
Manteniment de contactes amb d'altres institucions a nivell estatal: Instituto 
Geognífico Nacional, Servicio Geografico del Ejército, Instituto Hidrografico de la 
Marina, Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, Ministerio de 
Economía y Hacienda, Ministerio de Defensa, Ministerio de Transportes, diputa
cions, etc. 

- Reunions amb la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 
- Reunions amb l'Instituto Geografico Militar d'Argentina per tal d'estudiar un pos-

sible projecte de col-laboració. 
- Assistència a reunions de l'empresa conjunta SYSIGSA. 
- Contactes per tal de posar en funcionament empreses conjuntes de caire internacio-

nal relacionades amb el món de la cartografia. 
- Entrevistes amb els rectors de les universitats catalanes. 
- Entrevistes amb membres del Consell Metropolità de Lisboa (Portugal). 

Contactes amb els membres de l'Institut Geogràfic Nacional francès . 
Entrevistes amb diverses empreses: Inisel, Siemens, Intergraph, Nixdorf, Telefónica, 
Cari Zeiss W est Germany, Hewlett Packard, Matra, etc. 

5.1.1. Activitats administratives i de serveis 

Al llarg de l'any es van enregistrar un total de 6 542 entrades de correspondència, de les 
quals 67 eren tèlexs i 1176 telefaxs, i 5 415 sortides (66 tèlexs i 816 telefaxs). 

5.1.2. Cartoteca de Catalunya 

La Memòria de la Secció de la Cartoteca de Catalunya (CTC) corresponent a l'any 1990 
reflectirà el creixement i l'expansió de la CTC, que és basat especialment en dos aspec
tes: a) Noves adquisicions i procés i resultat del tractament tècnic del material adqui
rit, ib) Difusió i promoció de la CTC a través de les diferents activitats que s'especi
ficaran detalladament. 

a) Noves adquisicions i procés i resultat del tractament tècnic del material adquirit 
Les adquisicions de la Cartoteca tenen en principi quatre vies d'entrada diferents: 
donatiu, compra, intercanvi i dipòsit. 
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Durant l'any 1990 la CTC ha experimentat un creixement basat especialment en la 
producció editorial de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i en la recepció de dona
tius de llibres o mapes procedents d'entitats culturals o econòmica-financeres. 

Compra 
Pel procediment de compra és com la CTC ha experimentat un creixement més 
ampli i important. 

La compra s'ha fet per dos camins diferents: compra directa o compra a través d'un 
intermediari. 
- Compra directa 

Durant l'any 1990 s'ha posat en pràctica, en pla experimental, un sistema de 
compra directa consistent en l'adquisició de material cartogràfic -especialment 
mapes en sèrie- en la mateixa entitat productora d'aquest tipus de material. 
Aquesta prova ha suposat el desplaçament als instituts geogràfics, entitats mili
tars i altres centres menors dels països escollits i mitjançant el tracte directe amb 
els representants d'aquestes institucions, i la consulta també directa dels seus fons 
reals, s'ha adquirit la producció cartogràfica del país en totes les escales existents. 
Els països i ciutats visitats durant l'any 1990 i els centres visitats en cadascun res
ponen a la taula que ve a continuació: 
• Madrid: Instituta Geografico Nacional, Instituta Geológico y Minero de 

España, Biblioteca Nacional, Phoebe Mapas SA, Librería del Ministerio de 
Cultura, altres llibreries especialitzades. 

• Itàlia (Florència): Istituto Geografico Militare, Casalini Libri, Biblioteca 
Istituto Geografico Mili tare, llibreries de vell, llibreries especialitzades, comer-
ciants de mapes antics i moderns. 69 
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• Itàlia (Roma): Servizio Geologico Nazionale, Vaticano (Museu), llibreries de 
vell, llibreries especialitzades, comerciants de mapes antics i moderns. 

• Portugal (Lisboa) : Serviço Cartografico do Exercito, Direcçao-Geral dos 
Recursos Naturais, Serviços Geologicos de Portugal, Serviço de Ordenamento 
e Gestao Forestal, Instituto Geografico e Cadastral, Centro Nacional de 
Reconhecimento e Ordenamento Agrario, Instituto de Investigaçao Científica 
Tropical, Museu de Marinha (Belem), Instituto Hidrografico, Ministerio do 
Emprego e da Segurança Social, Presidencia do Conselho de Ministros (Co
missao Nacional para as Comemoraçoes dos Descobrimentos Portugueses), 
Livraria Portugal, llibreries de vell, llibreries especialitzades, comerciants de 
mapes antics i moderns. 

• Grècia (Atenes): Hellenic Military Geographical Service, Institute of Geology 
and Mineral Exploration, Benaki Museum i llibreries especialitzades. 

• Marroc (Rabat): Division de la Cartographie (Service Documentation 
Technique), Direction de la Géologie (Ministère de l'Energie et des Mines), 
Comité National de Géographie du Maroc, Musée d'Archéologie, llibreries de 
vell i llibreries especialitzades. 

• Anglaterra (Londres): Ordnance Survey (Delegació a Londres: Cook, 
Hammond & Kell Ltd. i The London Map Centre), Cartographia Lirnited, 
British Geological Survey (Keyworth-Nottingham), The British Library, · 
Collins Reference & Bartholomew, Europe Publications Ltd., National 
Gallery, Tate Gallery, Victoria & Albert Museum, Royal Academy, llibreries 
de vell, llibreries especialitzades, comerciants de mapes antics i moderns. 

També cal tenir en compte les adquisicions via compra directa fetes amb motiu 
de l'assistència a congressos professionals. En general, en aquestes trobades 
s'organitza una fira de mapes i de llibres de temes cartogràfics. L'estada al país 
organitzador del congrés s'aprofita per visitar les llibreries més importants i 
especialitzades. A la llista anterior de països visitats amb l'únic objecte d'adqui
rir material, s'hi ha d'afegir la llista dels següents països i ciutats: 
• Anglaterra (Londres): IMCOS (trobada britànica anual). 
• Suècia (Estocolm): IFLA. 
• França (París): LIBER. 
• Estats Units d'Amèrica (Washington): IMCOS (trobada anual fora de la Gran 

Bretanya). 
Durant l'any 1990 per aquests camins ha estat possible adquirir material molt 
valuós. 
Tal i com es pot desprendre de la lectura de la informació precedent, l'adquisició 
ha afectat bàsicament, i tal com ja s'ha indicat, els mapes en sèrie, material que 
correspon a la producció pròpia dels instituts de caire institucional. 
Cal també, però, destacar la important aportació d'altre tipus de material proce
dent de les visites a llibreries, comerciants de mapes, museus, biblioteques, etc. que 
han donat com a resultat poder adquirir un bon nombre de llibres, mapes facsi
milats de qualitat i mapes solts que no formen part de cap sèrie. 

- Compra a través d'un intermediari 
70 La Cartoteca rep habitualment els catàlegs dels llibreters de vell, de les editorials 
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especialitzades en temes cartografies o afins a la cartografia, de llibreries espe

cialitzades i de les tres cases de subhastes més prestigioses del món en la seva espe
cialització dedicada al llibre antic i a la cartografia. Tanmateix està en contacte amb 

distribuïdors oficials de les sèries cartogràfiques de pràcticament tots els països 

productors de cartografia. 
Aquestes relacions permeten un sistema de compra, més tradicional, i que ha 

donat també resultats molt positius en el creixement dels fons durant l'any 1990. 

Intercanvi 
El creixement de les adquisicions per aquesta via ha donat resultats quasi inapre

ciables pel fet que n~ està regularitzat el seu funcionament. 

Dipòsit 
Per aquest procediment la CTC incorpora en qualitat de dipòsit un exemplar dels 

mapes i material cartogràfic vari (plànols de ciutats, ... ) impresos a Catalunya. Es 

tracta de l'exemplar corresponent al Dipòsit Legal. 

Diferent tipus de material incorporat a la CTC: 
La Cartoteca regularment es nodreix de tres tipus de material: llibres, mapes (fins 

al segle XIX i del segle xx) i fotografies. Hi ha una quarta secció corresponent a fons 
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documental que eventualmen-t també experimenta un creixement. Per a l'any 1990, 
però, no ha tingut moviment. 

- Llibres 
Material procedent de la producció editorial de l'ICC, de donatius i de compres. 
Per tant, es tracta de les següents vies: 
• Producció editorial de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 
• Resultat de la consulta de catàlegs de llibreters de vell. 
• Resultat de la consulta de catàlegs d'editorials especialitzades. 
• Resultat de la consulta de catàlegs de llibreries especialitzades. 
• Resultat de la consulta de catàlegs de cases de subhastes. 
• Visites per a compra directa. 
• Donatius. 
El resultat ha estat l'adquisició d'obres de referència cartogràfiques, bibliografia 
actual, obres exhaurides, atles antics i actuals, una bona coJ.lecció de llibres de 
viatges, sèries de llibres de caràcter geogràfic. 

- Mapes 
• Fins al segle XIX: Obtinguts pels procediments esmentats anteriorment. Cal des

tacar-ne el material corresponent a la Península Ibèrica (algunes edicions pto
lemeiques i d'altres posteriors) i també algun mapa de Catalunya. 

• Segle xx: Material obtingut bàsicament pel sistema descrit com a compra direc
ta, o bé com a compra a través d'un intermediari. 

- Fotografies 
L'arxiu fotogràfic de l'Institut Cartogràfic de Catalunya s'ha vist incrementat amb 
un fons de fotografies aèries obliqües de Catalunya fetes l'any 1929. Són obra de 
Josep Gaspar i Serra, fotògraf, cameraman i director de fotografia nascut a 
Manresa. Està format per 106 clixés de 9 x 12 cm amb els corresponents positius 
a 18 x 24 cm. Reprodueixen ciutats i pobles de Catalunya, sobretot de la zona cos
tanera, una tercera part de les quals de la Costa Brava. L'antiguitat de les foto
grafies, més de trenta anys, fa que siguin un bon document per a l'estudi de 
l'evolució del paisatge a Catalunya. 

El resultat numèric de les adquisicions, classificat a partir dels diferents tipus de 
material descrit, és el següent: 
Llibres ... ... ........................... ................ ................ .. .... .. ...... ................ ... .......... 745 
Mapes fins al segle xx .................... ....... ...... .... .. ...................................... ... . 

segle xx (fulls solts) ..... .... .. ...... .... ... ....................... .... ....... .. .... .... ... . 
segle XX (sèries) ... .... ... .............. .... ................... ..... ..... .... .... ...... .... ... . 

Aquestes sèries corresponen als següents països i escales: 
• La France en 1 100 cartes. Série Orange 1:50 000 
• La France en 2 000 cartes. Série Bleue 1:25 000 

72 • Carte topographique de la Guyenne (1840) 
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• Carta de Portugal na escala 1 :SO 000 

• Carta de Portugal na escala 1:SO 000 (Regioes autónomas) 
• Madeira 
• Açores 
• Serviços Geologicos de Portugal (cartes a diverses escales) 
• Instituta Hidrografico (Portugal, cartes a diverses escales) 
• Carta geogràfica de Tim or 1 :SOO 000 

• Carta geogràfica de Macau 1 :2S 000 

• Carte d'Italia 1:2S 000 
• Carte d'Italia 1:SO 000 

• Carte d'Italia Edizione Speciale Montagne (Monte Bianco, Cortina d' Ampezzo, 
Monte Cervino) 

• Italia Carte Regionali scala 1:2SO 000 

• Il Trittico (Itàlia) 
• Carta del confine Italo-Jugoslavo 
• Carte nationale de la Suisse 1 :SO 000 

• Topographic Map of Great Britain 1:SO 000 

• County Map Hungary USO 000 

• Topogràfic de Checoslovaquia 1:200 000 

• Topogràfic de Malta 1:2S 000 

• Topogràfic de Barbados 1:SO 000 

• Topogràfic de Dominica 1:SO 000 

• Xipre 1:SOO 000, 1:2SO 000, 1:100 000, 1:2S 000 

• USA State Maps 1:SOO 000 

• Topogràfic de Belize 1:SO 000 

• Topogràfic de Guatemala 1:SO 000 

• Topogràfic de Xile 1:100 000 

• Topogràfic d'Honduras 1:SO 000 

• Topogràfic de Kuwait 1:2SO 000 

• Topogràfic de Suècia 1:SO 000 

• Geològic de Suècia 1 :SO 000 

• Topogràfic d'Irlanda 1:SO 000 

• Topogràfic de la URSS 1 :2SO 000 

• Topogràfic de Luxemburg 1:2S 000 

• Topogràfic de Luxemburg 1:SO 000 

• Topogràfic de Polònia 1:100 000 

• Topogràfic de Trinidad i Tobago 1:2S 000 

• Topogràfic de la Guayana 1:SOO 000 

• Topogràfic de Dinamarca 1:SO 000 

• Topogràfic de Finlàndia 1:SO 000 

• Topogràfic de la República Federal d'Alemanya 1:SO 000 

• Topogràfic de la República Democràtica Alemanya 1:200 000 

• Topogràfic d'Islàndia 1:SO 000 

• Topogràfic de Noruega 1:SO 000 

• Topogràfic de Botswana 1:SOO 000 73 
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• Topogràfic de Gàmbia 1:50 000 
• Topogràfic de Lesotho 1:50 000 
• Topogràfic de Libèria 1:50 000 
• Topogràfic de Malawi 1:50 000 
• Top o gràfic de Somàlia 1:125 000 
• Topogràfic de Swaziland 1:50 000 
• Topogràfic de Tanzània 1:50 000 
• Topogràfic d'Uganda 1:50 000 
• Topogràfic ?.e Zàmbia 1:50 000 

- Fotografies 
• Fons Gaspar i Serra 
• Fons procedents de material manuscrit dipositat a l'Instituta Geografico 

Nacional 
• Altres 

Cal fer esment que en aquesta relació hi consta el material arribat fins al 31 de 
desembre de 1990. El material ja encarregat i que anirà arribant durant l'any 1991 
es comptabilitzarà a la Memòria següent corresponent a l'any en curs. 
Una altra observació a tenir en compte és que les sèries no són sempre completes pel 
fet que no estan editades en la seva totalitat. La política d'adquisicions comporta fer 
el control necessari per anar completant aquestes sèries a mesura que es vagin 
publicant. 

Procés de tractament tècnic del material de la Cartoteca 
L'actuació de la CTC en relació al tractament tècnic del material s'ha centrat en dos 
punts: la unificació dels catàlegs i la seva informatització; l'absorció de les noves 
adquisisions. 
La unificació dels catàlegs, iniciada el febrer de 1990, implica la unificació i norma
lització dels punts d'accés (autors, llocs geogràfics, temes), la descripció de les 
peces per les normes ISBD(CM), la introducció de la informació sobre un suport 
informàtic, i la creació de tres fitxers manuals, corresponents als tres punts d'accés 
esmentats. 
El material afectat en la primera etapa del procés és el corresponent al fons cartogrà
fic, en especial els fulls solts i els mapes en sèrie. S'ha completat el procés per a apro
ximadament un 70% dels fulls solts; un 85% dels mapes en sèrie disposen d'una fitxa 
d'accés i un gràfic de fulls que permeten la seva consulta, encara que queden pendents 
els processos de registre i segellat, que requereixen més temps i dedicació. 
El proper pas, a part d'absorbir el tant per cent que queda del material tractat, abraçarà 
els mapes antics fins al1800. En un estadi posterior s'entrarà en els fons bibliogràfic, 
fotogràfic i documental que, a nivells diferents, ja tenen un tractament informàtic, i cal 
fer les modificacions pertinents per adaptar-los al catàleg unificat. 
El gran increment de les adquisicions ha fet necessària la reorganització del procés 
d'entrada del material i una proposta d'actuació per aconseguir un aprofitament 
integral de l'espai. 
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El 1991 s'acabarà el catàleg col·lectiu i la reestructuració del material en els nous 

espais creats. La tasca de registre i segellat es durà a terme amb l'ajuda de becaris 

contractats temporalment. 

b) Difusió i promoció de la Cartoteca de Catalunya 

Servei al públic 
La Cartoteca, que té un horari d'atenció al públic de vint-i-set hores setmanals, ha 

atès durant l'any 1990 un total de 520 usuaris, un 40% més que l'any anterior. S'han 

servit 1 203 mapes, 346llibres i s'han fet 615 fotocòpies. Cal recordar que aquest any 

s'ha posat al servei del públic la primera part del nou catàleg unificat. 

S'han organitzat 15 visites col·lectives, 10 de les quals per a grups procedents d'uni

versitats i escoles universitàries, 2 per a l'Escola de Fotogrametria del mateix ICC 

i 3 més, per a d'altres institucions. 

Restauració 
S'han restaurat 167 peces entre mapes i llibres. 

Publicacions 
- Editades per l'Institut Cartogràfic de Catalunya: 

• Introducció general a la història de la cartografia. Cicle de conferències sobre 

Història de la Cartografia. 1 er curs. Barcelona: Institut Cartogràfic de 

Catalunya, 1990. 
• Nadala 1990: La Principauté de Catalogne et le comté de Roussillon par les sieur 

abbé Baudrand (edició facsímil) . Text introductori: Montserrat Galera 

• Calendari 1990. Illes de la Mediterrània. 
- Editades per altres entitats on hi ha participat la Cartoteca: 

• Montaner, Maria Carme: "Assaig d'anàlisi formal dels mapes de Catalunya del 

segle XVIII", a Treballs de la Societat Catalana de Geografia, núm 22, pàgs. 59-

69. Juny 1990. 

Conferències impartides 
• Funció de les cartoteques. Conferència donada per Anna Maria Casassas a l'Escola 

Universitària de Formació del Professorat d'EGB, a Barcelona. 

Cursos 
- Organitzats a l'Institut Cartogràfic de Catalunya: La Cartoteca de l'ICC, junta

ment amb el Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, va organitzar un cicle de conferències sobre història de la cartografia. 

El cicle consta de sis seminaris amb periodicitat anual i van dirigits d'una banda 

als alumnes del programa de doctorat de la Universitat i de l'altra a totes les per

sones interessades en el tema. S'ha previst de fer seminaris fins el curs 1994-95. El 

primer va tenir lloc als locals de l'I CC a Barcelona els dies 30 i 31 de gener i 1 de 

febrer de 1990 i fou una "Introducció general a la història de la cartografia": Els 

temes i conferenciants foren els següents: 75 
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• Introduction to the history of cartography, per Eila Campbell (Professora emè
rita de Geografia de la Universitat de Londres). 

• Les collections de cartes. Leur passé et leur avenir, per Monique Pelletier 
(Directora del Departement des Cartes et Plans de la Biblioteca Nacional de 
París). · 

• Les obre~ de referència i la investigació: el cas concret de la cartografia, per 
Montserrat Galera (Cap de Secció de la Cartoteca de l'ICC). 

S'ha previst de publicar cada any aquestes conferències en un volum de la coHec
ció monografies de l'ICC. 

- Cursos organitzats per altres institucions en els quals ha participat la Cartoteca: 
• Tractament dels documents cartogràfics als arxius, per Anna Maria Casassas, 

Montserrat Galera iM. Luz Rodríguez (Arxivera de la Corona d'Aragó). 
Assignatura impartida els mesos de gener i febrer dins del Mestratge 
d'Arxivística, organitzat per l'Associació d'Arxivers de Catalunya, l'Institut 
Universitari d'Estudis Medievals i la Universitat Autònoma de Barcelona. 

• Curset sobre les ISBD(CM) International Standard Bibliographic Description 
(Cartographic Materials), donat per Anna Maria Casassas al Col·legi Oficial de 
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. 

Altres 
- Des del1990 la Cartoteca de Catalunya és l'encarregada de recollir la bibliogra

fia referida a cartografia de l'Estat espanyol per a la publicació Bibliographia 
Cartographica de caire internacional que s'edita periòdicament a Berlín. 

- El 12 de febrer la Generalitat de Catalunya atorgà, a proposta de l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya, la Creu de Sant Jordi a Mn. Ignasi Maria Colomer i 
Preses. Amb aquesta distinció, l'ICC va retre homenatge a un dels estudiosos pio
ners en l'estudi de la història de la cartografia catalana i de la Península Ibèrica. 

- Amb motiu de la preparació d'un treball sobre les cartoteques a la Península 
Ibèrica per formar part del II curs sobre Història de la Cartografia a celebrar el 
curs acadèmic 1990-91, es van visitar, durant els mesos de març, abril i maig, els 
següents centres: 
• Cadis: Archivo Histórico Provincial, Instituto Hidrografico de la Marina i 

Instituto y Observatorio de la Marina. 
• Madrid: Archivo Histórico Nacional, Biblioteca Nacional, Cartoteca de la 

Consejería de Política Territorial de la Comunidad Autónoma de Madrid, 
Museo Naval, Servicio Geografico del Ejército i Servicio Histórico Militar. 

• Sevilla: Archivo de la Catedral, Archivo de Indias, Archivo Municipal, Archivo 
de los Reales Alcaceres, Centro de Estudios Territoriales y Urbanos de la 
Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Centro Municipal de 
Documentación Histórica i Junta del Puerto. 

• Salamanca: Archivo Histórico Provincial, ·Museo de Salamanca i Universidad 
de Salamanca. 

• València: Arxiu General de la Diputació Provincial, Arxiu del Regne de 
València, Biblioteca General i Històrica de la Universitat i Col·legi Corpus 

76 Christi. 
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• Valladolid: Archivo Histórico Provincial y Universitario, Archivo de la Real 

Chancillería i Archivo de Salamanca. 

- El mes de setembre, Montserrat Galera fou elegida, a París, Vice-president del 

Groupe des cartothécaires du LIBER, càrrec que ocupa el Cap de la institució que 

ha d'organitzar el següent ~ongrés, en aquest cas a Barcelona la tardor de 1992. 

5.1.3. Vols 

El Negociat de Vols ha treballat en la preparació i la realització de diferents vols (foto

gramètrics i no fotogramètrics). Podem resumir la temporada amb les següents dades: 

- Realització de 74 vols fotogramètrics a diferents escales 

- Realització de 3 col-leccions de fotografia obliqua 

- El total d'hores de vol (dos avions) ha estat de 486,27 

- La superfície total fotografiada ha estat de 6 525 280 hectàrees 

- El nombre de fotogrames útils (no inclosa la fotografia obliqua) ha estat de 13 191 

A continuació comentarem les dades més rellevants dels treballs realitzats per cada 

aeronau: 

a) Cessna Citation I (EC-EDN I Carto-02) 

Hores de vol: 203,05 
Temporada de vol: 18.03.90 al31.10.90 

Vols realitzats: 
Vols a escala 1:70 000 
Aquests vols realitzats a gran altura (nivells de vols entre els 35 000 i els 42 000 foto

grames) permeten una ràpida cobertura del territori. L'Ortofotomapa de Catalunya 

1:25 000 és una de les utilitzacions cartogràfiques. 
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Vols realitzats per l '~vió Partenavia P-68l'any 1990 

Nombre Nombre 
Número Nom Comarca Escala Data fia/nuclis passadu fotogrames Destinació 

90002 Esució dtla SJgr"' Barcelonès 1:)500 14.07.90 521,19 24 Ferrocarrils de la Generalitat 
9000J Castdherçol VallèsOrienul I :llOO 11.07.90 718~7 lS Ajunumem de Cam~llterçol 
90004 úmllgalí Bages 1:50110 març-90 789,88 20 Direcció Genera1 d'Urbanisme 
90005 Vari.mtd'Oliana Ah Urgell 160110 2'J.OJ.90 m,;; 28 Subdirtcció Gcnc:~ d'En~nyeria Viiria 
90006 Varuntd'Organyl Alt Urgell 1:50110 )0.0).90 559~2 2 18 Subdirccció General d'Enginyeria Viària 
90007 Nuclis d'Olost-Oristl (4 nuclis) O so"' 1:50110 21.0).90 )246,66 8 70 Direcció Gener~! d'Urbanisme 
901109 Sta. Coloma de Querah-la Panaddla S<gam 1:50110 11.04.90 1818,91 4 SJ Subdirecció General d'lnfra.uructurJ Expl. 
90010 Nuclis del Berguedà Berguedl 1:50110 19)8.05.90 IS nuclis IS 70 ICC 
90011 Nuclis d'Osona Osona 1:50110 maig-oct.-90 22 nuc~s 24 1)9 ICC 
90012 Ascó-laF:au.rcUa T. Alta!R. d'Ebre 1:50110 27.04.90 1462)0 4 68 Subdirecció General d'Infrastructura Expl. 
9001) Eixtransvc...! (ampliació) Osol\3 1:50110 21.0).90 I 063,68 2 28 Subdirecció General d'Enginyeria Viària 
90014 Ac= Vila-= i SJlou Tarragonls 1:50110 març-90 429~45 I 117 Direcció Genefli dc:Cmc:tms 
90016 Nuclis dc la Seg.m;¡ (IJ nuclis) Scglm 1:50110 muç·90 llnuclis 8 46 Diputació dc Lleida 
90017 NuclisdeiSegrià(Jnuclis) S<grià 1:50110 març-90 Jnuclis ) 21 Diputació de Lleida 
90018 Nuclis dc I. Noguen (7 nuclis) Nogum 1:50110 març-90 ?nuclis 7 )7 DipuraciódeLicid.t 
90019 NuclisddPallorsjussl Pallars jussà 1:5 OliO 21.09.90 17nudis 14 59 Diputació de Lleida 
90020 Nuclis del Pallars Sobirl PallmSobirà 1:5 OliO maig-oct.-90 44 nuclis .¡.¡ !SJ DiputtciódeLieida 
90021 Flix-la Palma d'Ebre Ribera d'Ebre 1:50110 17.04.90 212l~5 ) ;; Subdirecrió Genenl d'lnfnstructun Expl. 
90022 C.uluny;¡ (ono b/n) 1120110 abril-oct.-90 )09702,00 61 lliS ICC 
9002) Vinebre-laT orre dc l'Espanyol Ribera d'Ebre 150110 27.04.90 22)0,00 ) 56 Subdirecció General d'Infrastructura Expl 
9002~ Flix-Riba-roja d'Ebrt (ampliació) Ribera d'Ebre 1:60110 11.04.90 1683,00 I 17 Subdirecció Genc..l d'Infrastructura Expl. 
90025 Nuclis del Bages Bages 1:50110 abril-set-90 Hnudis 27 162 ICC 
90026 Nuc~s dc l'Anoia Anoia 1:50110 abril-sct-90 }!nuclis )) 25) ICC 
90027 Variam de Piera Anoi.1 1:50110 20.10.90 1580,00 4 44 DirtceióGmmldeU.rweres 
90028 Sitges oest Garrnf 1:50110 17.10.90 740,00 2 IJ ENI FOSA 
900)1 Projecte TGV (ampliació) Gironès 1:50110 nu.rç-oct.-90 6177,00 lO ISO ICC 
900)2 I'Aibornartampliació Ah Penrdès 1:50110 06.06,10.09.90 ) 22),00 5 82 Direccció Genm.l d'Indústria 
900)) M"aró(ampli:~ció) Muesmc 1:).500 14,19.07.90 )204,50 IJ 220 Ajuntament de Mataró 
900)5 Vol de Caulunya 1a1ooo juliol-;¡gost-90 5200,00 8 74 ICC 
900)6 Avinyó Bages 1:50110 18.04.90 460,00 I 9 Ajunumen1 d'Avinyó 
900)7 Centnl d'Ors· Vilafranca del Penedès Ah Penrdès 1:80110 14.05)2.07.90 79)0,00 4 80 Companyia Telefònica SA 
90038 Ennitt de SJnt Lleïr 

(TM I. Coma i la Ped") Solsonès 1:50110 03.06.90 419,75 Direcció General d'Urbanisme 
900)9 Urb. Port Comte 

(TM la Coma i la Pedn) Solsonès 1:50110 11.07.90 1943,75 SJ Direcció General d'Urbanisme 
900.JI A-18Sabadell VallèsOccidenul 1.50110 02.06.90 148~75 )8 Subdirecció Genml d'Enginyeria ViàrU 
91J0.12 Arfa-umUciuut (N260) AltUtgdl 1:50110 03.06.90 805,00 IS Diputació de Lleida 
900.JJ Nuclis de l'Alt Urgell (8 nuclis) Ah Urgell 1:50110 15.0i90 S nuclis 27 Dipuució de Lleida 
9IJOI.I RieradcC.Ides V~lès Occidcnul 1:50110 08.07.90 )181)5 98 Ajuntament dc C.ldes de Montbui 
91J0.15 Eix ttans.: N 11-St• Coloma dc Farnen Selva 1:50110 24.06)6.07.90 1976,12 62 Dim:ció Genml de úmteres 
90046 Centelles-Vic Oson.a 1:50110 2'!.06.90 2571,62 80 Direcció General dc Carreteres 
91J0.17 Vidha·la Bonaigua-Estcrri d'Àneu VMAran/P. Sobirà 1:60110 08.08.90 I 096,50 IS Direcció General de Carreteres 

(ampliació del vol8901 7) 
91J0.18 la Bordeta-Castelldans Segril/G:trrigues 1:50110 06.06,1 1.07.90 2921,74 81 Direcció Gcncrt~l dc Carreteres 
91J0.19 Lleida-Vilanova dc la Barca Segrià 1:50110 )0.06.90 14)7,50 l i Dircr.ció General de Carreteres 
90050 el PoaVVaUfogona de B~aguer Pla d'UrgeiVGarrigues 1:50110 )0.06.90 2 222,00 56 Direcció Genen.l de Carreteres 
90052 Blanes Selva t:l ;110 )1.10.90 49,00 26 Ajuntament de Bl.tnes 
9005) Eix trans.: Vic-St. julià dc Vilatolt:l (ampl) Oson:~ 160110 24.06.90 818,00 17 Dir«ció General dc Carreteres 
90054 Alpiou (urbanització) S<grià 1:50110 )0.06.90 1854,75 50 Dipuució de Lleida 
90055 B-420(C..don.-C 149) Bages/Berguedà 1:50110 05.08,10.09.90 1978,00 ~2 Dirrcció General de U.ntteres 
90056 Manlleu-Sant ManíSescorts Osoru 1:50110 05.08.90 736,110 tl Direcció General de Carreteres 
90057 Solsona(nucli urbl) Solsonès H500 05.10.90 629,00 )6 Direcció General d'Urbanisme 
90058 Solsona {tenne municipal) Solsonès 1:80110 22.08.90 ) 197,62 )2 Direcció General d'Urbanisme 
90059 Ntiri1 Ripollès 1:50110 06.10.90 I 020,00 27 Ferrocmi~ dc la Gener~i~t 
90060 Variant d'el Vendrtll B~x Penedès 1:50110 05.08.90 644,110 12 Subdiretció General d'En~nyerU Viària 
90061 C.ssldei.Sdva Giron~ 1:100110 2l.08.90 )265,50 17 Direcció General d'Urb.1nisme 
90062 Corbcra-V~Iirana-Ctn·ell6 

(ampliació delvol87010) 
BaixLiogrcb" 1:50110 2l.08.90 71),00 12 Direcrió General d'Urbanisme 

9006) Mollerussa (ampliació 1'0187048) Pla d'Urgell 16 0110 05.08.90 672,75 12 Diputació dc Lleida 
911064 PMolls-Lioret de Mu MarcsmciSclva 1:50110 agon-oct.-90 25)5,00 61 Subdirccció General d'Enginyeria Viària 
90065 Variant de Mollet (Pucu) V~lèsOrienul 1:50110 21.1 0.90 575,110 lO Dírttció General de Canttercs 
90066 !er vol GPS Nogucr.t!Pia d'Urgell 1:165110 0 1 ,0~05,09,10, 165 450,110 6l9 ICC 

UrgdVGarrigucs 11,12.07.90 
90067 lervol GPS Alt UrgelVPia d'Urgell 1:5 0110 13.07.90 52JS)5 99 ICC 

Urgell!Ribcrad'Ebre 
90068 lon volGPS Nogucn/Pb d'Urgell 1:16 500 28.07.90 4854~0 4 104 ICC 

UrgeUI<àrrigues 
90069 2on~·ol GPS Alt Urgell/Pla d'Urgell 1:50110 25)7.07.90 1125~7017 208 ICC 

UrgcUIRibcra d'Ebre 
90070 SJnu Perpètua de Mogoda V~lès Occidenul 1:) 500 )0.10.90 12~110 5 INCASOL 
90072 Colera Alt Empordà 1:50110 26.10.90 575,110 11 Ajunt.unentdeColcra 

TOTALS 5867)7,01 459 5516 

Fotografia obliqua rolor: Eix dc[ llólirq;" 

78 
Fotografia obliqua color 'f""'qlléi: ~ Urgel~ Baix Empordà iV~ d'Aran 
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Vols realitzats per l'avió Cessna Citation I l'any 1990 

Nombre Nombre 

Número Nom Comarca Escala Data Ha/ nuclis passadt. fotogrames Dati nació 

Castella-Lleó 1:70000 maig-agost-90 I 000000,00 JO 690 Junta dc CasliUa-León 

88042 liles Balears 
(Mallorca) 1:22000 març·m.aig-90 80000,00 41 612 Govern Balear 

90008 Ddrade 
l'Ebre(!) Baix Ebre-Montsià 1:70000 març-90 SJ Llbora<ori d'Enginyeria UPC 

90015 Pals Basc 
(color) 1:70000 agost-90 4)5 660,00 15 )I) Go,'emBasc 

90022 Ca13lunya 
(ono b/n) 1:22000 juliol-agost-90 644 747,00 !)9 )708 ICC 

90029 Pon de Tarragona 
(color) Tarragonès 1:)0000 16.04.90 9085,00 Jun<a del Pon dc Tarragona 

900)0 Ca13lunya 
(ono b/n) 1:70000 març-ocrubrc-90 ) 239400,00 78 1965 ICC 

90034 Del<ade l'Ebre 
(2) Bai1 Ebre-Momsià 1:70000 10.07.90 8 549,87 15 Llbora<ori d'Enginyeria UPC 

90040 Delttdei'Ebrc 
(J) Baix Ebre-Montsià 1:70000 16.10.90 8 549,87 24 Llbora<ori d'Enginyeria UPC 

9005 1 Eivissa uoooo 05.05.90 38623,25 35 ICC 

1:40000 

90071 Navarra (color) 1:70000 agost-90 468 945,00 2!9 Govern de Navarra 

9007) els Alfacs 
(Dcha dc l'Ebre) Montsià 1:22000 30.10.90 2500,00 18 Scn·ci Geològic dc Caalunya 

90074 els Alfacs 
(Delta de l'Ebre) Montsià 1:10000 )0.10.90 2500,00 6) Scrvci Geològic de CaLÚunya 

TOTALS 5938559,99 lli 7758 

Resum dels vols realitzats, 1990 

Número de vols Escala Hectàrees sobrevolades Fotogrames Hores de vol 

1:1 500 49 26 

1:3 500 5 210 320 

40 1:5 000 81 865 I 939 

1:6 000 
lO 1:5 000 184 nuclis 967 

4 1:8 000 16 892 192 
131 ,70 

2 1:16 500 170 304 743 
46,07 

4 1:22 000 I 042 149 5 730 

2 1:30 000 47 708 38 

1:40 000 
121,19 

6 1:70 000 5 161 103 3 236 
96,26 

3 Obliqua 19,50 

Altres 70,35 

77 6 525 280 13 191 486,27 

més 184 nuclis 79 
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- Vol de Catalunya 1:70 000 b/n 
• Cobertura de tot el territori de Catalunya i Andorra (3 239 400 hectàrees) 
• Pel·lícula utilitzada: Kodak Panatomic x 2412 
• Nombre de fotogrames: 1 965 
• Vol amb característiques ortofotogramètriques 

- Vols del País Basc i de Navarra 1:70 000 color 
• Inici d'aquests tipus de vols en color i a gran altura 
• Cobertura del SO% d'ambdós territoris (904 605 hectàrees) 
• Pel·lícula utilitzada: Kodak color 2445 
• Nombre de fotogrames: 532 
• Vols amb característiques ortofotogramètriques 

- Vol de Castella-Lleó 1:70 000 b/n 
• Finalització d'aquest vol iniciat l'any 1987. Enguany s'han sobrevolat 1 000 000 

d'hectàrees (aproximadament el10% del territori) 
• Les característiques tècniques del vol són idèntiques a les del vol de Catalunya 

a la mateixa escala 
- Altres vols realitzats: 3 vols de la zona del Delta de l'Ebre realitzats en èpoques 

diferents i destinats a la cartografia periòdica de les variacions de la línia de costa 
al Delta. 

Vols a escala 1:22 000 
Aquest tipus de treballs (nivells de vol d'll 000 fotogrames sobre el terreny) es 
poden fer amb els dos avions de l'ICC, però degut a la major rapidesa d'execució i 
estabilitat en vol a aquests nivells, el Citation I es mostra molt més efectiu. Els vols 
a aquesta escala que es troben més allunyats de la base d'operacions dels avions i 
aquells que es desenvolupen a altures de vol superiors (al Pirineu cal volar les pas
sades entre els 15 000 i 18 500 fotogrames) s'han adjudicat al Citation I. 
- Vol de les Illes Balears 1:22 000 

• Aquest any s'ha completat aquest vol iniciat l'any 1988. En concret s'han 
sobrevolat les darreres 80 000 hectàrees 

• Pel-lícula utilitzada: Kodak Plus x 2402 
• Nombre de fotogrames (1990): 612 
• Vol amb característiques ortofotogramètriques 
• El vol de les Illes Balears s'ha completat amb petits vols a escales 1:30 000 i 

1:40 000 a Formentera i a les petites illes que envolten Eivissa 
- Vol de Catalunya 1:22 000 

• L'objectiu d'aquest vol és doble: obtenir les fotografies aèries adients per a la 
realització de l'Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000, i vol de cobertura de tot 
el territori de Catalunya amb contínua actualització. La unitat de treball és el 
FMTN 1:50 000 

• En funció dels objectius anteriors es van assignar dues zones d'actuació: 
Pirineus: S'han sobrevolat 409 726 hectàrees. Els fulls del MTN afectats són: 

80 18~ 181,182, 183,213,214,215,216,21~251,252i253 
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Distribució d'hores de vol per treballs realitzats de l'avió Cessna Citation I 

Vols de proves 15,05 h (7%) 

País Basc i Navarra 1 :70 000 
22,23 h (11%) 

Vol Catalunya 1 :70 000 
44,03 h (22%) 

Total hores: 203,05 

Vol Catalunya 1 :22 000 
48,09 h (24%) 

Castella· lleó 1 :70 000 
24 h (12%) 

Intents de vol 24,5 h (12%) 

Zona de l'Ebre: S'han sobrevolat 235 021 hectàrees. Els fulls del MTN afectats 
són:496,497,498,521,522,523,546i547 
• Pel·lícula utilitzada: Kodak Panatornic x 2412 
• Nombre de fotogrames: 3 708 
• Vol amb característiques ortofotogramètriques 

b) Partenavia P-68 (EC-DTS I Carto-01) 
Hores de vol: 283,22 
Temporada de vol: 14.03.90 al31.10.90 

Vols realitzats: 
Vols a escala 1:22 000 
- Vol de Catalunya 1:22 000 

• Les zones assignades a aquest avió han estat: 
Regió I: Els fulls del MTN afectats són: 392, 393, 394, 420, 421 i 448 
Zona de Lleida-Tarragona: Els fulls del MTN afectats són: 390 i 417 
Repeticions de zones aïllades de vols anteriors: Els fulls del MTN afectats 
són: 293, 295, 328, 333 i 366 

• El total de superfície sobrevolada és de 314 902 hectàrees 
• Nombre de fotogrames: 1 392 

- Vols dels nuclis urbans. Continuació de la col-lecció de vols encetats el 1987 
• Els nuclis realitzats aquest any han estat 184, centrats en les comarques de 81 
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Distribució d'hores de vol per treballs realitzats de l'avió Paternavia P-68 

Vols menors 85,35 h (30%) 

Nuclis urbans 46,35 h (16%) 

Total hores: 283,22 

Catalunya 1 :22 000 
54,35 h (19%) 

Fotografia obliqua 19,5 h (7%) 

Proves GPS 46,07 h (16%) 

Barcelona (Bages, Anoia, Osona i Berguedà) i Lleida (Pallars Jussà, Pallars 
Sobirà, Alt Urgell, Segrià, la Noguera i la Segarra) 

• L' escala del vol es manté a 1:5 000 
• Pel·lícula utilitzada: Agfa Aviphot Pan-200 

- Vols per a cartografia a gran escala 1 

• Les escales més utilitzades són: 1:3 500, 1:5 000, 1:8 000 i 1:10 000 
• És el grup de vols més nombrós ( 47 dels 74 vols del1990) i bàsicament estan 

adreçats a la realització de cartografies vials i urbanes 
• Dins del grup destaquen els següents vols: vols per al Pla PENTA (Tarragona), 

vols per als projectes de l'Eix Transversal i del TGV 
• Pel·lícula utilitzada: Agfa Aviphot ·Pan-200 

- Vols de proves del receptor GPS 
• Vols amb el receptor GPS embarcat a l'avió i realització de vols a escales 

1:5 000 i 1:16 500 
• 46,07 hores de vol invertides al llarg del mes de juliol 
• Els vols fotogràfics es van realitzar amb la càmera fixa i amb paràmetres 

d'exposició diferents dels habituals, per tal d'ajustar-se a les exigències de la 
recepció dels senyals dels satèl·lits 

• Pel·lícules utilitzades: Kodak Panatomic x 2412 i Agfa Aviphot Pan-200 
• Modificacions a l'estructura de l'avió per tal d'adaptar-hi un pal per a l'antena 

82 GPS 
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Hores de vol per avions 

Hores 

Gen-Feb Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre 

D Paternavia P-68 Q Cessna Citation I 

- Vols de fotografia obliqua 
• Inici aquest any de vols sistemàtics de fotografia obliqua 
• Zones fotografiades: Val d'Aran i Alt Urgell (ades comarcals), Eix del Llobregat 

i Costa Brava 
• Vols amb càmeres normals i amb la càmera Wild RC-10 

5.2. Servei de Desenvolupament i Sistemes 

El1990 ha estat un any de finalització de projectes i de consolidació d'algunes activi
tats que, com les lligades a la Geodèsia, caldrà avaluar a més llarg termini. Aquesta intro
ducció recull els temes que hom pot trobar força més detallats en els resums que les 
Seccions presenten de forma exhaustiva més endavant. 

L'organigrama del Servei s'ha modificat en el sentit següent: 
- Les funcions de la Secció de Suport Analític, dedicades fins ara als desenvolupaments 83 
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de Fotogrametria i Geodèsia, han passat totalment a la Secció de Geodèsia, que ha 
estat assignada al Servei. 
La Secció de Suport Analític passa a tenir totes les responsabilitats de desenvolupa
ment de sistemes de cartografia automàtica, de suport de restitució numèrica i de sis
temes de dibuix. 

- La Secció de Sistemes d'Informació es dedica ara al tema de Sistema d'Informació 
Geogràfica i suport d'aplicacions exclusivament. 

Si ens fixem primer en l'entorn de càlcul, la reconversió tecnològica que va començar 
l'any 1988 i que va continuar durant el1989 ha esdevingut ja completament operacio
nal. En síntesi, ha consistit a establir una xarxa de sistemes cartogràfics utilitzada con
ceptualment de la forma següent: 
- Els restituïdors fotogramètrics i part de les estacions de control de qualitat i retoc uti

litzen ordinadors personals amb interfícies i programes gràfics de captura de dades. 
S'usa extensament l'entorn de sistemes i productes Apple no només com a eina per
sonal i per a les publicacions, sinó també en la producció d'atles i de cartografia a 
escales petites. 

- Tot l'entorn de sistemes i programes desenvolupats íntegrament a l'ICC en els 
àmbits de la geodèsia i de la teledetecció i tractament digital d'imatges utilitzen esta
cions distribuïdes amb interfícies d'usuari i ajudes gràfiques que milloren notable
ment l'ergonomia de treball. 

- Sobre estacions distribuïdes UNIX s'han lliurat a producció sistemes cartogràfics 
especialitzats de procés i formació de cartografia i de fotomecànica digital, inte
grant dins els fluxos de treball un sistema de dibuix làser del tipus utilitzat en el món 
de les arts gràfiques. 
No cal dir que aquesta conversió s'ha realitzat sense discontinuïtats del treball diari, 
mèrit que cal reconèixer a la Secció de Centre de Càlcul, que no sols manté en ope
ració els equips de la xarxa, sinó que ha sabut establir les metodologies de treball i de 
gestió de dades que és imprescindible crear quan es passa d'entorns de procés cen
tralitzats a distribuïts. 

La Secció de Suport Analític ha desenvolupat processos automàtics de càlcul car
togràfic sobre els nous entorns d'estacions UNIX, i ha integrat el plòter làser d'arts grà
fiques en el conjunt de fluxos de producció. Les seves realitzacions més destacades han 
estat les aplicacions de fotomecànica digital per a la confecció d'ortofotomapes a par
tir d'imatges numèriques, i els processos de formació cartogràfica del Mapa topogrà
fic de Catalunya 1:5 000. Les dues aplicacions, d'alt rediment i automatisme, integren 
informació de diferents bases de dades cartogràfiques per generar el producte final, i són 
un exemple del que es pot arribar a aconseguir amb les eines informàtiques i potències 
de càlcul d'avui dia. 

La Secció de Sistemes d'Informació ha continuat integrant cartografia dins bases de 
dades, feina que no per estar informatitzada és menys feixuga. Precisament les tasques 
d'aquest caire que es realitzen per al projecte signat amb el Departament d'Agricultura, 

84 Ramaderia i Pesca demostren les dificultats i el "sentit comú cartogràfic" que cal tenir 
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a l'hora d'integrar informació d'orígens i natura heterogenis. També cal ressaltar la crea

ció de la base cartogràfica esquemàtica a escala 1:50 000 que es distribuirà entre els 

òrgans directius del Departament de Política Territorial i Obres Públiques que parti

cipen en el projecte d'establiment del Sistema d'Informació Geogràfic Departamental. 

El suport d'aplicacions al voltant de les bases de dades cartogràfiques contempla també 

l'aspecte de generació automatitzada de mapes temàtics, ja sigui des del mateix entorn 

o via traspàs d'informació cap als sistemes de realització cartogràfica més especialitzats 

de la Secció de Suport Analític, o bé cap als del món dels sistemes de "cartografia per

sonal" per atles i petites escales basats en eines Apple. 

Cal parlar ara de la Secció de Teledetecció i Tractament Digital d'Imatges sense aban

donar de moment el tema dels Sistemes d'Informació Geogràfics. Efectivament, s'ha de 

destacar molt especialment l'acabament del Mapa d'usos del sòl de Catalunya 1:250 000 

a partir de classificació de dades de satèl-lit, i la finalització del projecte d'interpretació 

de cobertes del sòl "CORINE Land Cover" patrocinat per la Comunitat Europea. 

Aquests dos treballs, que han durat més de dos anys, permeten completar el Sistema 

d'Informació Geogràfic amb dades temàtiques actualitzades, d'alta fiabilitat i en inter

vals de temps raonables . L'acabament de la sèrie Ortofotomapa de Catalunya 1:50 000 

a partir del satèl-lit SPOT aporta també informació força útil per a l'actualització de les 

nostres bases cartogràfiques. En la part de projectes externs, és important l'encàrrec de 

realització de cartografia de satèl-lit en color per al País Basc. 

Des d'un punt de vista de desenvolupament pur, la Secció ha treballat molt activament 

en la reconversió del software propi de tractament d'imatges afegint interfícies i ajudes 

gràfiques, a més d'adaptar els programes a un entorn de càlcul mixt format per una 

xarxa de servidors i estacions gràfiques de treball. La seva participació en la producció 

general de l'Institut ha estat notable en l'àrea de Fotogrametria Digital, tant en la part 

de consolidació i millora del sistema de rectificació i mosaic digital d'imatges per a la 

producció d'ortofotos, com en el tema d'investigació d'algorismes de correlació d'imat

ges per obtenir dades d'elevacions del terreny de forma automàtica, que es realitza en 

col-laboració amb la Secció de Geodèsia. 

Per acabar, la Secció de Geodèsia ha continuat dedicant esforços tant a la millora de 

l'entorn operacional de la cadena de producció d'ortofotos digitals com a la realització 

de proves pilot fotogramètriques i geodèsiques basades en la tecnologia dels Sistemes 

de Posicionament Global per satèl-lit (GPS). L'adquisició de dos receptors i la ins

tal-lació d'un d'ells en un dels avions de l'ICC ha permès realitzar experiències de trian

gulació aèria assistida amb dades cinemàtiques GPS (Test Urgell). Per a aquesta prova 

s'ha comptat amb l'ajut puntual d'institucions estrangeres del prestigi del Rijkwaterstaat 

i l'Institut für Photogrammetrie de la Universitat de Stuttgart. Per al projecte ha calgut 

realitzar també la monumentació i senyalització de l'àrea de test, realitzada amb tèc

niques GPS en mode estàtic. El software desenvolupat durant anys passats i les expe

riències pràctiques obtingudes són la base dels mètodes i serveis de posicionament que 

es pretén que siguin operacionals en un futur no massa llunyà. 

Altres activitats geodèsiques promocionades directament per l'Institut i finalitzades 

durant 1990 han estat el primer càlcul del Geoide a Catalunya encarregat al 85 
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Departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi de la Universitat de Barcelona, i la con
clusió de la xarxa d'ordre inferior (XdOI) de Tarragona, Lleida i Girona, començada 
el1983 per l'Instituto Geogrifico Nacional i que completa la de Barcelona. Amb el lliu
rament de les dades d'aquestes tres províncies, Catalunya disposa dels 700 punts que 
constitueixen tota la XdOI. 

Finalment, el Servei ha continuat realitzant tasques d'operació del Centre de Càlcul del 
Departament, així com feines de coordinació a nivell de la Comissió d'Informàtica del 
DPTOP i de la Subcomissió per a l'establiment del Sistema d'Informació Geogràfic 
Departamental. 

5.2.1. Sistemes d'Informació 

Internament la Secció s'organitza en tres àrees: el Negociat de Bases de Dades Carto
gràfiques, el grup de Sistemes d'Informació Geogràfics i el grup de Cartografia 
Temàtica. Cadascuna d'elles té un àmbit de treball clarament definit, en funció del qual 
té assignats determinats projectes, en la seva totalitat o en coHaboració amb altres àrees 
de la Secció o de l'Institut. 

5.2.1.1. Bases de Dades Cartogràfiques 
Les activitats d'aquest Negociat es desenvolupen principalment en tres grans línies 
d'actuació: gestió i manteniment de les bases cartogràfiques, estudi de productes, rea
lització de projectes i suport d'usuari en l'entorn Macintosh, i desenvolupament d'apli
cacions d'àmbit general. 

En la primera línia d'actuació s'han realitzat les següents tasques: 
- Gestió de la informació de la base cartogràfica 1:50 000 i modificacions en el software 

de conversió de dades d'Intergraph a ARC/INFO. 
- Actualització de la base cartogràfica de les divisions administratives segons el que es 

publicà en el DOGC del dia 17 de gener i redigitalització de la costa a partir de car
tografia SPOT 1 :SO 000. Aquesta base es manté en els entorns ARC/INFO i 
Intergraph. S'han generat també dues versions simplificades, una per treballar a esca
les al voltant d'1:500 000 i una altra per a 1:1 000 000. Aquesta última s'ha traspas-
sat també a l'entorn Macintosh. · 

En la segona línia d'actuació les principals activitats han estat les següents: 
- Estudi de noves versions i productes sobre l'entorn Macintosh i desenvolupament 

d'interfícies: S'ha continuat l'estudi, iniciat a finals de l'any passat, de nous paquets 
i noves versions. De fet, aquesta és una tasca que es va realitzant de forma continuada 
a mesura que es disposa de nous paquets. Pel que fa a interfícies, s'ha desenvolupat 
una entre ARC/INFO i MapMaker per traspassar informació poligonal i alfa
numèrica associada als polígons. 

- Suport d'usuari: Es realitza la tasca del suport diari sempre que els usuaris ho reque-
86 reïxin, ja sigui solucionant problemes que puguin sorgir amb els diversos productes, 
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traspassant dades provinents d'altres entorns o generant bases gràfiques, com per 

exemple la municipal, la comarcal i els diversos talls estàndard. 

- Atlas Comercial de Catalunya: Aquest projecte consisteix en la mapificació de dades 

estadístiques per a la realització de l'Atlas Comercial de Catalunya de la Cambra 

Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelo!la. L'àmbit dels mapes que es 

realitzen és Catalunya, a escales 1:1 200 000 i 1:2 400 000 aproximadament, i les 

dades que es representen estan donades a nivell municipal o comarcal, segons el cas. 

La forma de representació de les dades és mitjançant diagrames circulars, de barres, 

piràmides, volums proporcionals, completes, isopletes, etc. Per a la realització s'ha 

triat l'entorn Macintosh en tots els casos, excepte per als volums proporcionals i els 

mapes d'isopletes. Les tasques realitzades són les següents: 

• Selecció del paquet de software més adient per realitzar cada tipus de mapa. 

• Desenvolupament dels processos per a transformar les dades. 

• Procés de les dades. 
- Mapes d'estat dels fulls 1:25 000 d'Andorra i de les comunitats autònomes de 

Catalunya, el País Basc, Aragó i Navarra. 

En la tercera línia d'actuació es pot destacar: 

- Projecte de gestió d 'Actes de Definició de Límits entre entitats locals territorials: 

durant aquest any s'ha deixat pràcticament acabat el projecte, en el qual s'havia tre

ballat també durant tot l'any anterior. S'ha finalitzat l'aplicació de consulta i només 

queda el desenvolupament del mòdul d'entrada de dades des de l'Institut. 

- Base de Dades del Model d'Elevacions del Terreny de Catalunya: Les tasques rea

litzades aquest any són: 
• Desenvolupament d'un procés per realitzar interpolació en situacions concretes 

que es produeixen en la base de dades. 

• Desenvolupament d'un procés per insertar el valor zero en el mar. 

• Modificació del mòdul d'inserció de models digitals del terreny a fi de permetre 

la càrrega de models capturats amb el restituïdor analític AC1 (escala de vol 

1:70 000). 
- Manteniment de les següents aplicacions: 

• Gestió de projectes interns de la Secció. 

• Gestió d'activitats realitzades pel personal de la Secció. 

• Gestió de plotting. 
• Generació de mapes temàtics de l'Inventari Cartogràfic de Catalunya. 

• Interfícies entre cartografia 1:1 000 (3D) i 1:5 000 (3D) en format Intergraph i neu

tre, i entre aquest darrer i MOSS. 

- Estudi, posada en marxa i suport de nous productes: 

• CAR TONET, per a la gestió d'un arxiu de mapes amb criteris de catalogació de 

cartoteca. 
• MAPINFO, Sistema d'Informació Geogràfic orientat a PC. 

5.2.1.2. Sistemes d'Informació Geogràfics 

Els treballs realitzats per aquesta àrea tenen la característica comuna de desenvolupar-

se en l'àmbit dels Sistemes d 'Informació Geogràfics (SIG) amb el software 87 



Activitats i producció 

ARC/INFO. Hi ha activitats lligades al desenvolupament d'aplicacions i d'altres a la 
generació de bases cartogràfiques, és a dir, a la càrrega de dades en el SIG. A finals d'any 
s'ha començat l'avaluació del software TIGRIS de Sistemes d'Informació Geogràfics. 

En el primer apartat hi trobem: 
- Projecte d'establiment del Sistema d'Informació Geogràfic del COSAR: A aquest pro

jecte, que es va iniciar durant el1989 amb l'estudi de viabilitat i inici del desenvolupa
ment d'un prototipus, s'han dedicat la major part dels esforços de l'àrea de SIG. 
Durant aquest any s'ha finalitzat l'estudi i el prototipus, com a resultat del qual s'ha arri
bat a la firma d'un conveni de col-laboració amb el Departament d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca per a la realització del projecte global. S'ha estat treballant en el desen
volupament del mòdul de visualització i consulta d'informació i en la càrrega de dades. 

- Pla de Salut de Catalunya: El projecte contempla la creació d'una base de dades per 
a la Direcció General d'Ordenació i Planificació Sanitària del Departament de Sanitat 
i Seguretat Social, amb la finalitat a curt termini de realitzar els mapes del Pla de Salut 
de Catalunya, amb sortida impresa de qualitat, i, a llarg termini, de desenvolupar una 
aplicació per a gestionar les dades. Les tasques realitzades són les següents: 
• Desenvolupament dels processos de generació dels mapes de treball. 
• Càrrega de les dades disponibles fins al moment i generació de mapes de treball. 

- Sistema d'Emergències Mèdiques: Aquest projecte, que està en fase d'avaluació ini
cial, contempla la posada en funcionament d'un sistema d'ajuda a l'assistència mèdi
ca en carretera per al Servei d'Emergències Mèdiques del Departament de Sanitat i 
Seguretat Social. Les tasques realitzades fins al moment són: 
• Desenvolupament d'un prototipus en l'entorn ARCIINFO, per a la qual cosa s'ha 

desenvolupat una aplicació basada en el mòdul NETWORK i s'han carregat les 
dades necessàries de la base cartogràfica 1:50 000. 

• Establiment de contactes a fi d'avaluar el paquet "Computer Aided Dispatching" 
d'Intergraph. 

- Planificació escolar: Durant aquest any s'han donat els passos previs per a l'establi
ment d'un conveni de coHaboració amb el Departament d'Ensenyament a fi de 
desenvolupar un sistema en l'entorn ARC/INFO que permeti realitzar les tasques 
de planificació escolar que aquest Departament té encomanades, una part molt 
important de les quals és la mapificació de les dades. 

- Índex de la cartografia de la sèrie Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000 ortofoto: El 
desenvolupament d'aquesta aplicació, iniciat l'any anterior, s'ha finalitzat en aquest 
període amb la implementació de la generació dels índexs de les fases de toponímia 
i publicacions, i amb la modificació de la generació de l'índex general, a fi d'inclou
re les dades corresponents a aquestes dues fases. També s'hi ha inclòs la generació 
d'índexs de fulls que estan en un determinat estat, com per exemple, publicats. 

- Índex de la cartografia del Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000: La finalitat de 
l'aplicació és, a l'igual que en el cas anterior, la generació automàtica d'índexs d'estat. 
Les tasques realitzades per a l'obtenció d'aquests índexs són: 
• Desenvolupament de l'aplicació d 'entrada de dades. 
• Desenvolupament del procés de generació de l'índex i la corresponent sortida per 

88 plòter electrostàtic. 
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• En col-laboració amb la Secció de Teledetecció i Tractament Digital d'Imatges s'ha 
realitzat una prova de traspàs d'informació des del SIG al sistema de tract<J,lllent 
d'imatges. 

En el segon apartat s'hi pot destacar: 
- Base d'usos del sòl a escala 1:250 000: S'ha fet una prov'a de càrrega de dades del Mapa 

d'usos del sòl de Catalunya 1:250 000 realitzat per la Secció de Teledetecció i 
Tractament Digital d'Imatges. En un futur es pensa carregar tota la base, però queda 
pendent la realització de proves en el sentit de millorar la conversió de dades raster 
en vector. 

- Base del projecte "CORINE Land Cover": En aquest projecte la Secció col·labora amb 
la Secció de Teledetecció i Tractament Digital d'Imatges, la qual ha realitzat la fotoin
terpretació dels polígons d'ocupació del sòl. La tasca a realitzar, una vegada el Servei 

de Producció ha finalitzat la digitalització, codificació i nodificació dels polígons en 
l'entorn Intergraph, és transformar les coordenades locals a UTM amb el corresponent 
procés d'ajust, passar-les a l'entorn ARC/INFO i realitzar el casat entre fulls . 

- Generació d'un Model d'Elevacions Triangular (TIN) de tot Catalunya en l'entorn 
ARC/INFO a partir de la base de dades de malla 100 metres. 

5.2.1.3. Cartografia Temàtica 
Els projectes en els quals ha treballat aquesta àrea, que utilitza com a eina bàsica el soft
ware gràfic UNIRAS, són els següents: 
- Mapa en relleu de la Regió I: Continuant els passos iniciats en el període anterior per 

a la realització d'un mapa en relleu a escala 1:100 000 de la Regió I, més les comar
ques de l'Alt Penedès i el Garraf, les feines realitzades aquest any són les ségüents: 

• Desenvolupament de processos per a la revisió de les dades del Model d'Elevacions 
del Terreny, i realització d'aquesta revisió, conjuntament amb el Servei de Pro
ducció Cartogràfica. 

• Generació dels fitxers de dades (elevacions) amb el format adient per a la realització 
del motlle. 

• Preparació de fotolits amb hipsometria i corbes de nivell a fi de fer proves del ter
moconformat. 
Degut als problemes sorgits en la realització del motlle, a finals del període tot just 
es disposava del motlle per a realitzar la segona prova de termoconformat . 

- Fulls del Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000: Aquesta àrea és la responsable de 

la informatització de les dades, i s'encarrega de recollir la informació de les altres 
àrees de l'ICC que hi participen i de fer el seguiment de les diferents fases de tre
ball per a la realització de cada un dels mapes. A més hi participa en tasques con

cretes, com són: 
• Generació de corbes de nivell a partir de la Base de Dades del Model d'Elevacions 

del Terreny. Es generen a nivell de fulls del tall SO 000 per a la fase d'actualització 
de les dades planimètriques. 

• Desenvolupament dels processos de generació automàtica de l'altimetria: tintes hip-
somètriques, ombres de muntanya i corbes de nivell. S'han realitzat proves de color. 89 
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- Atlas Comercial de Catalunya: En aquest projecte, en el qual s'ha treballat conjun
tament amb el Negociat de Bases de Dades Cartogràfiques, s'han desenvolupat pro
cessos per a realitzar els mapes d'isopletes i els de volums proporcionals amb DNI
RAS. S'han realitzat els mapes dels quals han arribat dades, dos d'esferes de volums 
proporcionals i un d'isopletes. 

- Mapa hidrogeològic de Catalunya: El projecte ha estat parat durant bona part de 
l'any, per la qual cosa els avenços no han estat gaire notoris. A finals d'any es disposa 
de la base codificada a punt d'una primera revisió, moment en el qual s'ha iniciat el 
procés de càrrega a ARC/INFO a fi de procedir a la poligo.rutzació i posterior com
provació de la codificació. Aquest pas és previ al procés d'emplenat de polígons de 
color i trama per a la generació dels fotolits, el qual es reaiitza amb UNIRAS. 

- Mapa comarcal de Catalunya 1:250 000. 1990: A partir de la base cartogràfica de les 
divisions administratives resident a ARCIINFO, i utilitzant UNIRAS, s'han gene
rat els fotolits de color del Mapa comarcal de Catalunya 1:250 000. 1990. 

- Mapa de les regions mediterrànies. Accessibilitat a les infrastructures de transport. 
1986-1988. E 1:3 500 000: En aquest cas s'han generat els fotolits de color seguint el 
mateix procediment que en l'anterior, però afegint el pas previ de traspàs de les 
dades originals en format Autocad DXF a ARC/INFO. 

5.2.2. Suport Analític 

Les activitats dutes a terme per la Secció de Suport Analític es poden classificar segons 
el context de realització i la naturalesa dels projectes a què estan associades. Aquestes 
activitats han estat realitzades per cadascuna de les àrees de la Secció: Negociat de 
Sistemes Gràfics i grup de Suport a Restitució Fotogramètrica i Edició Digital. 

5.2.2.1. Sistemes Gràfics 
Durant aquest any la principal activitat d'aquest Negociat ha estat dedicada a posar en 
funcionament el plòter raster Optronics 5040. Aquest plòter funciona des de l'entorn 
Intergraph/UNIX i permet la sortida de films amb trama de punt, ja preparats per 
inwrimir. També s'ha continuat en la línia de millora i desenvolupament de software 
que permet optimitzar els processos de dibuix automàtic sobre l'entorn Inter
graphNAX. 

Els projectes destacats en els quals s'ha treballat són: 
- Avaluació de les particularitats del softw~e cartogràfic Intergraph en l'entorn 

UNIX: MicroStation 32, Modeler, Projection Manager, MGE, MGA, MicroCSL, 
etc., i particularment estudi de mòduls per a tractament gràfic de dades en format ras
ter: IRAS32, Map Publisher, IPLOT, etc. 

- Realització de proves per a la sortida de fotolits d'imatges digitals, tant en color com 
en blanc i negre a 12,5 i 25 microns. Això inclou les proves per obtenir la taula òpti-

90 ma de densitat de grisos, les taules de color i les llibreries de trames. 
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Activitats i producció 

Ortofot~~ de Cl:ltalunya 1:50000 Montblanc 418 !':*lli 

- Ortofotomapa 1 :5 000: desenvolupament sobre UNIX del software necessari per 
integrar els processos de fotomecànica i fotocomposició tradicional d'aquesta sèrie 
cartogràfica a un sistema totalment informatitzat. Comprèn la preparació de les 
dades digitals: generació de llibreries de símbols, generació de llibreries de fonts de 
baixa i d'alta resolució, extraccions de les bases cartogràfiques (Base de Dades del 
Model d'Elevacions del Terreny de 15 x 15m, Base Municipal i Base 1:50 000) i pre
paració d'arxius de dades (tall, vèrtexs geodèsics i punts d'aerotriangulació); el desen
volupament de processos automàtics: generació de caràtula i col·locació dels vèrtexs 
geodèsics i punts d'aerotriangulació; el desenvolupament de processos semiau
tomàtics: col·locació de la toponímia sobre la imatge digital i revisió final del full; i 
finalment, els processos de muntatge de les dades vectorials (caràtula i toponímia) 
amb les dades raster (imatge digital) . 

- Optimització dels processos UNIX de filmació d'imatges digitals i altres arxius ras
ter: Comprèn el multiplot çf'imatges digitals 1:5 000 ICC en blanc i negre, el desen
volupament de processos de conversió a format raster d'arxius de dades vectorials, 
el muntatge de creus d'encaix i regleta de colors per imatges digital~ o arxius raster 
de color, l'obtenció de les mides de filmació d'arxius i la creació d'un entorn còmo
de per als operadors de dibuix. 

- Desenvolupament de software per automatitzar la generació de dibuixos amb el 
plòter Kongsberg GC600-T1216. 

- Fulls del Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000: Desenvolupament sobre UNIX de 
software per a l'extracció de fulls comarcals a partir de la base 1:50 000; generació de 
polígons: zones al voltant de línies i àrees de color i trama, simbolització i generació 
de tramats lineals i d'àrea i preparació de les dades per a la sortida en color sobre film. 91 
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També ha calgut desenvolupar software per automatitzar la situació de la toponímia 
i la col· locació de la caràtula. 

- CORINE: Desenvolupament sobre UNIX de processos de validació de les dades per 
aconseguir una poligonació correcta: nodificació d'interseccions de línies i control de 
connectivitat. 

- 1:2 000 (MMAMB): Desenvolupament sobre UNIX de processos per garantir la con
nectivitat de les capes d'informació gràfica que, en passar a l'entorn ARC/INFO, 
constitueixen cobertures poligonals. 

5.2.2.2. Suport a Restitució Fotogramètrica i Edició Digital 
En les realitzacions d'aquest grup durant el període gener-desembre de 1990 es poden 
distingir dos tipus d'activitats: les dedicades a donar suport a la producció i les que han 
estat realitzades en el marc de projectes generals o específics amb entitat pròpia. 

Les activitats que s'han realitzat per a donar suport a la produc.ció són: 
- Implementació de software en l'entorn UNIX. Durant aquest any s'ha iniciat la 

migració de processos de l'entorn IntergraphN AX cap a estacions i servidors UNIX 
per a projectes que requereixen procés intensiu o bé edició manual assistida per 
menú. Per canviar a aquest entorn ha calgut: 
• Modificar els processos de projectes ja existents sobre VAX per adaptar-los al nou 

entorn: 
1:2 000 (MMAMB): col· locació de caràtula i generació d'un gràfic de fulls. 
1:5 000 (3D): extracció de fulls, generació de corbes de nivell i col·locació de carà
tula i vèrtexs geodèsics. Es genela també un model digital del full en format malla 
regular que posteriorment s'usa en la inserció de dades a la base del Model 
d'Elevacions del Terreny de 15 x 15 metres. 

- Desenvolupar software necessari per a nous projectes: 
• 1:10 000 (3D): generació de caràtules, extracció de dades de la base de límits admi

nistratius i muntatge de fulls a partir de fulls 1:5 000 (3D). 
• 1:50 000 Diputació de Girona: muntatge de la caràtula. 

- Millora i manteniment del software existent en l'entorn PC. S'ha finalitzat la con
nexió de tots els aparells de restitució fotogramètrica a ordinadors de tipus PC; això 
ha suposat acabar d'adaptar tot el software existent de captura de dades des de la 
restitució a aquest entorn fins a la creació de software nou segons les noves neces
sitats: 
• 1:500 (2D) Mollet: menú de restitució. 
• 1:1 000 (3D): modificació del menú de restitució i integració de processos de 

generació de gràfics de fulls. 
• 1:2 000 (2D): modificació del menú de restitució. 
• 1:5 000 (3D): modificació del menú de restitució. 
• Mapa hidrogeològic de Catalunya: menú de digitalització de la llegenda del mapa. 
• 1:50 000 Base: modificació del menú de digitalització. 
• Implementació d'un menú per al cursor de mà amb funcionalitats de display i con-

92 nexió i desconnexió del restiuüdor fotogramètric . 
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- Millora i manteniment del software existent en l'entorn VAX. Malgrat el canvi als 

entorns UNIX iPC s'ha continuat desenvolupant sobre V AX per a integrar dades 

provinents de restitució en l'entorn PC. Això inclou: 

• 1:1 000 (2D): modificació del menú. 
• 1:1 000 (3D): modificació dels processos de generació de corbes i col·locació de 

caràtula. Processos per a recuperació de les línies base de pattern de la versió 1 del 

menú. 
• 1:2 000 (2D): modificació del menú. 

Altres projectes destacats en els quals s'ha participat o bé s'han realitzat íntegrament 

dins d'aquest grup són: 
- Cartografia 1:500 (2D) per a l'Ajuntament de Mataró: S'ha generat un menú de restitució 

i edició sobre PC i s'han desenvolupat processos sobre V AX per adaptar el software 

TDT (Toma de Datos Taquimétrica) d'EMISA a les especificacions del projecte. 

- Cartografia 1:500 (3D) per a la CTNE: S'ha generat un menú de restitució sobre PC 

i processos sobre VAX d'extracció de fulls, generació de corbes de nivell i col·loca-

ció de caràtules. 93 
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- Cartografia 1:5 000 (3D) de les Illes Balears: S'han generat menús de restitució i d'edi
ció sobre VAX iPC i un procés de col· locació de caràtules sobre UNIX. 

- Caràtules 1:50 000 SPOT: Durant aquest any s'ha finalitzat la generació de caràtu
les i extraccions de la base municipal per als fulls del projecte imatge SPOT 1:50 000. 

- Caràtules per mapes dels projectes següents: 
• Cartografia del País Basc a escales 1:200 000, 1:100 000 i 1:50 000. 
• Mapa d'usos del sòl de Catalunya 1:250 000. 
• Imatge satèHit de Múrcia a escala 1:200 000. 
• Castilla y León. Imagen Landsat-5 E. 1:375 000. 

- Estudi dels formats de les dades gràfiques del Servicio Hidrogrifico de la Marina i 
generació de processos que permeten intercanvis amb l'ICC. 

- Generació d'un arxiu gràfic que conté tots els vèrtexs geodèsics de Catalunya. 
- Automatització del control de qualitat d'arxius gràfics per tal de garantir que els pro-

ductes acabats s'adaptin a les especificacions dels projectes. S'ha desenvolupat sobre 
VAX. 

- Processos sobre V AX de recuperació d'arxius provinents dels entorns PC i UNIX: 
el software MicroStation de l'entorn PC o UNIX presenta, de moment, certes limi
tacions respecte al software IGDS sobre V AX; això ha obligat a desenvolupar pro
cessos que permeten recuperar i assegurar la integritat de les dades: correcció d'arxius 
corruptes, processos d'expansió de patterns tridimensionals, etc. 

- Generació automàtica de corbes de nivell a partir de perfils i breaklines dels arxius 
de restitució per facilitar el control de qualitat de les dades altimètriques abans de 
treure el parell fotogramètric del restituïdor. Funciona per als projectes: 1:5 000 
(3D), 1:2 000 (3D), 1:1 000 (3D), 1:500 (3D) CTNE i 1:10 000 (3D). S'ha desenvo
lupat sobre V AX. 

Des de les dues àrees s'ha fet un seguiment dels problemes inherents als sistemes grà
fics i, quan no s'ha trobat una solució immediata i definitiva, s'han transmès als fabri
cants o distribuïdors. S'ha dut a terme, també, una revisió sistemàtica del software en 
cada canvi de versió. 

5.2.3. Centre de Càlcul 

La Secció de Centre de Càlcul té responsabilitats sobre el Negociat de Sistemes i el 
d'Explotació, que al seu torn es descomponen en els grups de treball de sistemes, 
explotació, mètodes i organització, i administració i control de dades. 

5.2.3.1. Sistemes 
El Negociat de Sistemes té encarregada la instal-lació de nous productes hardware i soft
ware, el seguiment del funcionament diari de la instaHació, l'elaboració de les dades de 
rendiment i consum de recursos de la instaHació i l'avaluació de noves possibilitats. 

94 Entre les feines realitzades durant l'any 1990 es poden esmentar: 
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- Ampliació del Local Area VAX Cluster (LA VC): A final de l'any el cluster VAX de 

l'Institut consta dels següents elements: 

• 1 CPU VAX 6310 
• 1 CPU Micro-V AX 3900 
• 2 V AXStation 3200 
• 3 VAXStation 3100 M38 
• 2 VAXStation 3100 
• 2 V AXStation 2000 
Fora del cluster, però connectats a la xarxa Ethernet, hi trobem els VAX 11/780 

(lntergraph), V AX 11/730 (Intergraph) i VAX 11/750 (Comtal), tots ells amb pro

tocol de comunicació DECNET. 
- Durant l'any s'han instaHat els següents productes software de base: 

• Noves versions de sistema operatiu VMS i productes software DIGITAL al clus

terVAX. 
• TCP/IP de la casa Wollongong instaHat al VAX 6310. Permet la utilització 

d'aquest protocol estàndard per comunicar equips diversos, en particular la comu

nicació entre el V AX 631 O i els terminals ARC/INFO (T ektronix), i entre el 

V AX 631 O i la xarxa de màquines Intergraph. 

- També durant l'any s'ha instaHat nou material Intergraph: 

• S'ha posat en marxa un Server 6000, dues estacions de treball UNIX model 

Interpro 225, i tres estacions Interpro 6240. Les estacions i el Server s'han incor

porat a la xarxa Ethernet Intergraph sota protocol XNS. El nou software inclou 

l'entorn orientat a la publicació de mapes. 

- Pel que fa a la instaHació de plòters, s'ha fet el següent: 

• S'ha instaHat un plòter làser Optronics 5040 connectat al Server 3000 d'lntergraph. 

La seva misió és treure fotolits d'imatges i mapes generats a l'entorn Intergraph. 

• S'ha instaHat un plòter electrostàtic en color Calcomp 58436 connectat a l'entorn 

Intergraph via connexió paraHela Versatec a un Server 3005, i també connectat a 

l'entorn PC via connexió paraHela Centronics amb un PC Compaq 386/25. 

- Pel que fa a nous servidors de terminals, s'han instaHat tres servidors DECServer-

200 a diferents llocs dins de l'Institut i un servidor Emulex de 16 portes sèrie con

nectat a la xarxa Ethernet. Aquest servidor, a més de donar accés per terminals al dus

ter de màquines VAX, té una porta paral·lela que ha permès connectar una 

impressora de Unies Printronix 300 a aquest entorn. 

- Pel que fa a la instaHació d'impressores, s'ha connectat la impressora làser XEROX 

4045 com a impressora privada per al Servei de Secretaria Econòmica i Admi

nistrativa, lligada exclusivament a l'entorn IBM, i també una impressora làser 

Hewlett-Packard com a sortida de qualitat per a les màquines del cluster VAX. 

- En acabar l'any el parc instaHat d'ordinadors personals dedicats a fotogrametria assis

tida, edició digital, geodèsia, dibuix automàtic i desenvolupament consta de: 

• 7 PC Compaq 386/25 
• 15 PC Compaq 386/33 
• 10 PC Compaq 486/25 
• 1 PC GRID 286 
• 1 PC GRID 386 95 
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- Així mateix, els dedicats a docència, administració, publicacions i càlcul personal són: 
• 1 PCIBMXT 
• 4PCIBMAT 
• 2 PC Compaq 386/16 
• 10 PC INVES (XT COMPATIBLES) 
• 8 PC Compaq 386S 
• 13 PC COP (AT COMPATIBLES) 
• 2 PC Toshiba 286 
• 1 Apple Macintosh PLUS 
• 18 Apple Macintosh SE/30 
• 8 Apple Macintosh H li X 
• 1 Apple Macintosh FX 

- Integració de sistemes: 
• Amb destinació al seu ús en una aplicació del grup de Percepció Remota realitza

da per encàrrec del Museu de la Ciència de Barcelona, s'ha posat a punt un siste
ma basat en PC compatible IBM format per un PC Compaq 386/25 amb un sis
tema d'imatge Matrox amb monitor color NTSC Professional Sony. 

• S'ha posat en marxa un escànner de fotografia aèria de la casaJoyce-Loebl format 
pels següents elements: 
L'escànner pròpiament dit. Model de tambor de mida adequada per al treball 
amb fotografia aèria (9 x 9 polzades). 
Un ordinador PC compatible IBM, concretament un Compaq 486/25 equipat amb 
dos discs magnètics, un de 300 Mbytes i un de 600 Mbytes per passar-hi les imat
ges digitaÜtzades. 
Una interfície escànner-ordinador, subministrada per Joyce-Loebl, que connecta 
la sortida de l'escànner amb el PC. 
Una interfície que connecta l'ordinador a una de les xarxes Ethernet de l'Institut, 
utilitzada per transferir els arxius amb les fotografies digitaÜtzades cap a altres ordi
nadors del el us ter V AX on són tractades posteriorment. 

• S'ha connectat una unitat de cinta de cartutx de 8 mm i 2,3 Gbytes de capacitat al 
Micro V AX 3900 del dus ter VAX. El subsistema està format per una unitat con
troladora de bus SCSI, connectada directament al Q-bus del3900 i del dispositiu 
de cinta, de la casa Exabyte. 

• S'ha instal-lat un nou equip de procés d'imatges IVAS de la casa I2S connectat a 
una estacio digital V AXStation 3200 del cluster V AX. L'equip ha quedat confi
gurat amb la CPU de l'estació 3200, una tarja d'interfície DMA del tipus DR11-W 
connectada al seu Q-bus intern, que permet la comunicació amb l'equip IVAS de 
procés d'imatge. 

5.2.3.2. Mètodes i Organització 
La missió d'aquest grup consisteix a preparar estratègies de funcionament que perme
tin un aprofitament òptim dels recursos existents, tant humans com informàtics. 
En aquest apartat cal destacar: 

96 - Preparació d'un procés per a la transformació d'arxius gràfics d'entorn Intergraph a 
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entorn ARC/INFO per a la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona (MMAMB). 

- Preparació del procés de conversió d'arxius amb imatges digitals a format compati
ble amb el plòter Optronics. 

- Preparació del procés de mostreig d'imatges per a la col·locació de toponímia en una 
estació Intergraph. 

5.2.3.3. Administració i Control de Dades 
- S'ha iniciat el procés de còpies de seguretat sobre un dispOsitiu Exabyte (cinta de 

8 mm ) del cluster Digital. 
- S'ha començat l'operació de traspàs d'informació des dels discs òptics amb tecnolo

gia WORM als nous òptics regravables RICO H. Això inclou el canvi de format de 
les dades del projecte Actes. 

- S'ha realitzat una còpia de seguretat del software de desenvolupament de la Secció de 
Sistemes d'Informació i de la Secció de Suport Analític, sobre disc òptic PC regra
vable RICOH. 

- Amb les dades corresponents als projectes de cartografia urbana de la ciutat de 
Bilbao a les escales 1:500 i 1:1 000 s'han fet els tractaments següents: compressió de 
tots els arxius, verificació per pantalla i preparació de cintes per posterior gravació en 
CD-ROM que serà publicat en format High Sierra. 

- S'han passat a disc òptic de 12 polzades els arxius amb Models Digitals del Terreny 
generats pel correlador Gestalt i que han servit per a la creació de la base de dades 
d'altimetria de 15 x 15 metres. 

- S'ha seguit aplicant la poütica de gravació de projectes acabats de fotogrametria sobre 
disc òptic. 

5.2.3.4. Explotació 
- Formació de nous operadors: Durant aquest any s'ha format un nou operador, al que 

s'ha donat el corresponent curs de formació intern. 
- S'ha preparat el manual d'operació corresponent a la nova versió de la cadena de rec

tificació digital DIR. El canvi ha inclòs canviar d'entorn des d'un mini a una estació 
de treball. També s'han posat a punt els recursos necessaris per poder realitzar 
mosaic d'ortofotos. 

- Com a temes de tractament de dades addicional al treball diari podem ressaltar: 
• Transformació de 200 cintes sortida de la cadena DIR de producció d'ortofotos a 

cinta en format handshake compatible amb plòters de la casa SCITEX. 
• Gravació de les imatges de sortida de la cadena de rectificació digital DIR, en cin

tes 8 mm Exabyte per a la col· locació de toponímia. 

5.2.4. Teledetecció i Tractament Digital d'Imatges 

Aquest ha estat l'any en el qual s'han finalitzat alguns dels projectes més significatius 
començats per la Secció durant els darrers anys. En concret, es volen remarcar els tres 
següents: 97 
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- Mapa d'usos del sòl de Catalunya 1:250 000: realitzat mitjançant la classificació 
multispectral d'imatges multitemporals Landsat-TM i en col-lab oració amb la 

Direcció General de Planificació i Acció Territorial. 
- Mapa CORINE d'usos del sòl de l'est de la Península Ibèrica: realitzat mitjançant la 

interpretació d'imatges en color Landsat-TM recolzada amb fotografia aèria i treball 

de camp. 
- Ortofotomapa de Catalunya 1:50 000: realitzat a partir d'imatges pancromàtiques 

captades pel sensor HRV de SPOT i format per 84 fulls en tall MTN. 

També cal remarcar el canvi tecnològic que ha experimentat la Secció amb la substitu
ció de l'antic sistema de procés d'imatges pel nou entorn de procés distribuït basat en 

estacions de treball, que ha demanat un canvi substancial de la interfase amb l'usuari per 
tal d'utilitzar eficientment el nou entorn de finestres. 
El darrer punt que volem ressaltar és la continuació d'activitats dins del pla plurianyal 

signat amb la Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries per a la rea
lització d'estadístiques agràries a les comarques cerealístiques de Catalunya combinant 

dades de camp i classificació d'imatges de satèl·lit. Properament se signarà un conveni 
amb la Direcció General d'Investigació i Recerca de la CEE per estendre el projecte a 

tot Catalunya. 

5.2.4.1. Interpretació d'Imatges 
- S'ha finalitzat la fase de fotointerpretació del projecte "CORINE Land Cover": 

Mapa de ocupación del suelo de España 1:100 000 dins del marc del conveni signat 
amb l'IGN de Madrid. L'ICC ha dut a terme la realització de fulls 1:100 000 MTN 

corresponents aproximadament a una quarta part del territori de l'Estat espanyol. 
Durant l'any s'han tingut contactes i reunions amb la comissió de seguiment de 

l'IGN de Madrid. L'estudi s'ha basat en la interpretació visual d'imatges del sensor 

TM embarcat en el satèl-lit Landsat-5 amb suport de fotografia aèria i d'informació 
de camp per cartografiar una llegenda de 64 classes amb una àrea mínima de 25 hectà
rees. La recollida de dades de camp s'ha fet visitant les diferents zones estudiades: 
Múrcia, Albacete, País Valencià, Conca, Aragó i Illes Balears. 

- S'ha signat el conveni amb l'IGN de Madrid per dur a terme la digitalització del pro
jecte "CORINE Land Cover", del qual ja s'han digitalitzat alguns fulls. 

- S'ha finalitzat l'estudi d'usos i cobertes del sòl de Catalunya, projecte emmarcat per 
un conveni de col·laboració amb la Direcció General de Planificació i Acció 

Territorial. Aquest estudi s'ha basat en l'anàlisi de dades digitals del sensor TM del 
satèl·lit Landsat-5 enregistrades a finals de la primavera i de l'estiu de 1987, anàlisi que 

ha possibilitat extrapolar la informació de camp extreta d'un 6% del territori a la tota
litat de Catalunya. La seva finalització ha donat lloc a l'edició del Mapa d'usos del sòl 
de Catalunya 1:250 000 on s'han diferenciat en colors les vint categories destriades: 
nuclis urbans, zones urbanes de baixa densitat i urbanitzacions, zones industrials, 
infrastructures viàries, conreus herbacis de regadiu, fruiters de regadiu, conreus her
bacis de secà, fruiters de secà, vinya, bosc de caducifolis, bosc d'esclerofil-les, bosc 
d'aciculifolis, zones forestals cremades, bosquines i prats, prats supraforestals, vege-

98 tació de zones humides, sòls nus, sorrals i platges, congestes, aigua. A la caràtula del 
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mapa s'ha incorporat un mapa hipsomètric a petita escala elaborat a partir de la Base 
d'Elevacions del Terreny, i una taula de superfícies de les cobertes destriades per 
comarques. El resultat d'aquest estudi s'ha lliurat en format digital a la DGPAT, un 
cop feta una agregació en quadres d'l/4 km2

• 

- En el marc de coHaboració amb la Direcció General de Política Forestal, s'enllestí 
l'estudi de localització i quantificació de les àrees forestals cremades durant l'any 1986 
a Catalunya. Aquest estudi ha permès cartografiar els incendis que afectaren més de 
100 hectàrees i elaborar taules d'afectació per comarques. A primers d'any es finalitzà 
també un segon projecte: estudi de la dinàmica de regeneració forestal a partir de 
dades del satèHit Landsat-5, establert com a prova pilot. Seguint amb aquesta apli
cació, se signà un nou conveni per estudiar tots els incendis ocorreguts els anys 1987, 
1988 i 1989 i s'han començat a processar. Es preveu finalitzar aquest estudi a p rin
cipis del 1991 . 

- Com a tasca de promoció de l'ús de la informació captada des dels satèl-lits s'ha rea
litzat un mapa 1:100 000 de la coberta d'arròs localitzada al Delta de l'Ebre; aquest 
estudi ha donat lloc a la quantificació exacta de la superfície del Delta dedicada a 
aquest conreu. 

- Promocionada pel Museu de la Ciència s'ha realitzat la preparació d'un conjunt 
d'imatges de satèl·lit que permeten visualitzar tot Catalunya a tres escales distintes: 
regional, comarcal i municipal. Aquestes imatges corresponen a dades preses pel 
satèl·lit Landsat-5 i han estat representades en fals color; s'ha fet una versió duplicada 
de tot el recull amb la toponímia adient superposada per tal de facilitat la localitza
ció geogràfica. Totes aquestes imatges han estat incorporades a un programa de 
visualització que permet la interacció dels usuaris a fi de seleccionar les àrees d'interès. 

- Per al capítol Mantell Verd de la sèrie Natura de TV3 s' han constniit set imatges en 
perspectiva de set àrees de Catalunya (embassament de Sant Antoni, Escunyau, 
Delta, Sant Julià, Benifallet, Sarroca i Tregurà), imatges on han estat destriades les 
cobertes del sòl com a àrees representatives dels diversos paisatges de Catalunya. 

- S'ha continuat la realització del conveni a cinc anys signat amb el Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per a l'estudi d'estadístiques agràries dels conreus her
bacis a totes les comarques amb proporcions significatives d'aquests conreus. Aquest 
any s'han estudiat 14 comarques: Urgell, Segarra, Segrià, Noguera, Garrigues, Pla 
d'Urgell, Conca de Barberà, Anoia, Bages, Osona, Vallès Oriental, Vallès Occidental, 
Baix Ebre i Montsià. L'estudi es planteja com una combinació del treball de camp sobre 
una mostra de segments estratificada i una anàlisi de les dades de teledetecció que, 
aquest any, han estat dues imatges multitemporals del sensor Landsat-TM. 

- Dins del conveni amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca s'establia 
com a objectiu a llarg termini obtenir estimacions de producció; seguint aquest 
objectiu s'estan recollint dades de produció sobre determinades parceHes per obte
nir dades de referència. En aquesta campanya ens hem centrat en l'obtenció acura
da a la zona del Delta de l'Ebre de les produccions d'arròs, donat que disposem a més 
d'altres informacions precises com el flux pol·línic i els resultats globals de les cam
bres arrosseres. 

- En la mateixa línia del conveni amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
Pesca, s'han iniciat contactes amb el JRC de la CEE a Ispra, per tal d'establir un con- 99 
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tracte per a l'extensió del treball que es realitza a les principals comarques agràries per 
tot el territori de Catalunya. 

5.2.4.2. Cartografia de Satèl-!it 
- S'ha acabat el tractament d'imatge per a la realització de la sèrie Ortofotomapa de 

Catalunya 1:50 000 a partir d'imatges SPOT pancromàtiques de Catalunya que per
metrà 1~ finalització dels 85 fulls de la sèrie. Durant el 1990 s'han realitzat 48 fulls. 

- S'ha realitzat el tractament d' imatge i la generació de fotolits de color per a la gene-
ració del mapa de la Comunitat Autònoma de Múrcia 1:200 000, a partir d' imatges 
de satèHit Landsat-5. 

- A partir de les imatges TM Landsat-5 treballades el1987 per a la Junta de Castilla y 
León s'ha realitzat el tractament necessari per a la construcció del mosaic global de 
totes les imatges a fi d'aconseguir un sol full a escala 1:375 000. 

- Durant el1990 s'ha treballat per tal d'aconseguir unes sèries cartogràfiques del País 
Basc que abracen des de l'escala 1:400 000 fins a la 1:50 000. Les escales 1:400 000, 
1:200 000 i els 4 fulls a escala 1:100 000 han estat treballats a partir d'imatges TM del 
satèl·lit Landsat-5 i en la realització dels 13 fulls a escala 1:50 000 s'han afegit les imat
ges SPOT pancromàtiques per tal de donar-hi la resolució adequada. Les tres pri
meres escales ja han estat impreses, mentre que encara s'està realitzant la 1:50 000. 

- S'ha seguit realitzant tractament d'imatges per a empreses i organismes que treballen 
en teledetecció, millorant les imatges captades per sensors aerotransportats per tal 
d'obtenir productes en paper. 

- S'ha continuat la col·laboració amb el Departament de Geomorfologia de la 
Universitat de Barcelona realitzant una imatge a partir de dades TM del satèHit 
Landsat-5 de l'illa de Livingston, on es troba la base espanyola a l'Antàrtida. 

5.2.4.3. Tractament d'Imatges 
- Com a conseqüència del natural creixement de les activitats de la Secció, aquest any 

1990 s'ha fet una reorganització del material informàtic, incorporant S estacions de 
treball en color V AXStation connectades en xarxa a un nus servidor V AX 3900. 
Aquest nou entorn ha multiplicat l'espai d'emmagatzematge i la capacitat de procés. 
Com a fruit d'aquestes incorporacions, i per tal d'aprofitar les capacitats interactives 
d'aquestes estacions, s'ha desenvolupat un nou nivell de programes de visualització 
d'imatges digitals utilitzant l'entorn de finestres DEC-Windows, que permet les 
següents operacions: 
• Manipulació d'imatges digitals monospectrals (blanc i negre) 
• Manipulació d'imatges multispectrals (color) 
• Visualització i edició de punts de control 
• Visualització de màscares gràfiques 
• Manipulació d'imatges classificades 
• Definició interactiva de costures pel mosaic digital d'imatges 

- S'ha definit un model per a l'adaptació de tots els programes de l'aplicació PR (que 
funciona actualment sobre pantalles alfanumèriques) a l'entorn DEC-Windows, 
que realitzarà, per a tots el programes, l'entrada de dades utilitzant totes les eines inte-

100 ractives de l'entorn però minimitzant els canvis a realitzar en la programació dels ori-
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ginals. Alguns del programes han estat ja adaptats a la nova interfície. 
- S'han desenvolupat programes de conversió de diferents formats d'imatges. En con

cret, pel pas de format intern LOA a format Macintosh, i viceversa. També es pot 
passar del format intern al format ERDAS. 

- S'ha desenvolupat una metodologia per a la realització de mosaics digitals de foto
grafia aèria amb imatges SPOT i entre fotografies di(erents, mètode que s'ha utilit
zat en la sèrie 1:50 000 SPOT i que és indispensable per a la realització d'ortofotos 
b/n 1:25 000 amb tall2 x 2. 

- Els programes de correcció geomètrica han estat adaptats per tal d'utilitzar la inter
polació cúbica com a mètode de mostreig, la qual cosa es tradueix en una millora de 

qualitat de la cartografia digital un cop impresa. 
- En c6l·laboració amb el Departament de Física de l'Atmosfera de la Universitat de 

Barcelona, i per a la classificació climàtica de Catalunya, s'han desenvolupat uns pro

grames per determinar un mapa d'inèrcia tèrmica a partir de temperatures dia/nit cal
culades utilitzant imatges dels satèl·lits NOAA. 

- Dins del marc, ja comentat, del conveni amb el Museu de la Ciència de Barcelona, 

s'ha programat un ordinador PC amb una placa de visualització d'imatges en color 
per tal de representar les imatges del territori organitzades per regions, comarques i 

municipis, amb i sense toponímia. 
- S'ha continuat la prospecció d'algorismes per atacar el problema de generar Models 

Digitals d'Elevacions utilitzant correlació digital d'imatges estereoscòpiques. Aquesta 

tasca s'està realitzant en coHaboració amb la Secció de Geodèsia i confiem a obtenir 

resultats l'any proper. 

Cursos i conferències impartits: 
- El projecte "CORINE Land Cover", exemple d'interpretació integrada d'imatges 

satèf.lit, cartografia temàtica, foto aèria i treball de camp, per Xavier Baulies. 
Conferència a la Facultat de Geografia de la Universitat de Barcelona. 

- El Mapa d'usos i coberta del sòl de Catalunya 1:250 000, per Xavier Baulies. Sessió 
científica ordinària de la Institució Catalana d'Història Natural. Conferència a 

l'Institut d'Estudis Catalans. 
- Los sensores pasivos, per Romà Arbiol. Curso de Introducción a la Teledetección. 

Sant Sebastià. 
- Clasificación e interpretación para la realización de mapas de usos del suelo, per 

Romà Arbiol. Curso de Introducción a la Teledetección. Sant Sebastià. 

Contribucions a congressos: 
- Títol: La realización de series cartogrdficas a partir de imagenes de los satélites 

Landsat y SPOT, per J. Romeu, R. Arbiol iV. Palà. 
Congrés: VII Congreso Nacional y Reunión Hispano-Latinoamericana de 
Fotogrametría y Ciencias Afines. Mendoza (Argentina). 

- Títol: lntroduction au projet de statistiques agricoles régionales de la Catalogne, per 

R. Lletjós, R. Arbiol i J. Romeu. 
Congrés: Il Telerilevamento e le Statistiche per l' Agricoltura e il Territorio. Vares e 

(Itàlia). 
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- Títol: Cartografía de la vegetación por fotointerpretación de imagenes TM (Dentro 
de CORINE-Land Cover, sector oriental peninsular), per X. Baulies, M. Joaniquet, 
L. Pineda i A. Tardà. 
Congrés: X J ornadas de Fitosociología "Cartografía vegetal". Granada. 

- Títol: El Mapa d'usos i coberta del sòl de Catalunya, per O. Viñas iX. Baulies. 
Congrés: Symposium International de Cartographie Thématique Derivée des Images 
Satellitaires. París. 

- Títol: La cartografía de satélite, per R. Arbiol. 
Congrés: "Reunión del comité CARS del IPGH de la OEA". Santiago de Xile. 

Publicacions: 
- R. Arbiol, V. Palà iJ. Romeu: "Ortofotomapa de Catalunya en fals color 1:50 000", 

a Revista Catalana de Geografia, núm. 12, pàgs. 47-53. Institut Cartogràfic de 
Catalunya. Barcelona, 1990. 

5.2.5. Geodèsia 

L'any 1990 s'ha caracteritzat per l'evolució de la Secció cap a la producció i el mante
niment de software per a la generació d'ortofotos i cap a les tasques d'organització 
geodèsica, reduint-se els aspectes de formació, recerca i desenvolupament de noves 
idees. 

Els projectes en què s'ha treballat i, per a alguns d'ells, els principals objectius assolits 
són: 
- Sistema de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya (SPGIC): L'objectiu 

d'aquest projecte a llarg termini és integrar la informació geodèsica disponible a 
Catalunya i establir procediments per a la seva eficient distribució als diferents 
col·lectius professionals. S'entén per informació geodèsica el conjunt format per les 
xarxes horitzontals i verticals de l'IGN, les xarxes de l'Institut, les cotes geoïdals, els 
paràmetres de transformació entre els diferents sistemes de referència en ús i, en el 
futur, dades GPS. La principal tasca realitzada ha estat l'organització i la contrasta
ció de la informació rebuda de l'IGN, que l'any 1990 ha lliurat les coordenades de 
la xarxa de Lleida, amb el que es poden donar per pràcticament conclosos els treballs 
de la xarxa de triangulació d'ordre inferior de Catalunya (XdOI). 

- Classificació del terreny (Cluster). 
- Sistema Fotogramètric Digital (EFD). 
- Determinació del geoide a Catalunya (GeoCat): És un projecte a llarg termini i per-

manentment obert ja que encara som lluny d'un geoide precís i fiable (en el sentit 
d'haver-lo comprovat empíricament). El càlcul encarregat l'any 1987 al Departament 
de Matemàtica Aplicada i Anàlisi de la Universitat de Barcelona s'ha donat per aca
bat dins l'any 1990 i ara es disposa d'una determinació gravimètrica del geoide 
(UB90) referida al sistema WGS84 (vegeu l'apartat "CoJ.laboracions i convenis amb 
altres centres"). La Secció de Geodèsia s'ha limitat a interpolar la batimetria i a ges-

102 tionar l'obtenció d'algunes dades. 
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- Avaluació i implantació del paquet de MDT HIFI-88 (HIFI-88): L'objecte del pro

jecte és decidir si el paquet HIFI-88 és el software indicat per a la futura base de dades 

altimètriques de Catalunya i, en cas afirmatiu, la seva integració en els processos de 

producció de l'Institut. 
- Models d'Elevacions del Terreny (MET): El projecte recull totes les tasques de la 

Secció relacionades amb models digitals. 
- Sistema de càlcul geodèsic (Geo TeX): Geo TeX és el futur sistema operacional de càl

cul de l'Institut tant per a fotogrametria com per a geodèsia. De moment, els esforços 

s'han centrat en el nucli de càlcul (programa d'ajust combinat ACX) i en el nucli de 

generació d'aproximacions inicials (programa GAI). ACX ha estat estès a xarxes 

geodèsiques tridimensionals locals i s'ha sistematitzat l'entrada/sortida (vegeu la 

interfície ADIL descrita més endavant). De forma simultània s'ha fet recerca sobre 

els problemes estructurals presents a l'ajust combinat de xarxes. Llevat de l'extensió 

ADIL, el projecte ha rebut una dedicació limitada degut a les tasques d'organització 

del Test Urgell i de suport. 
- Triangulació aèria suportada amb models digitals del relleu (AT DTM): Aquest 

projecte de recerca s'ha conclòs aquest any i ha estat realitzat en coJ.laboració amb 

la Càtedra de Fotogrametria de la Universitat Politècnica de Munic. Els resultats han 

estat resumits en un article (Block triangulation with aerial and space imagery using 

DTM as control information) que es presentarà al congrés anual de l'ISPRS de l'any 

1991. 
- Generació automàtica d'elevacions del terreny: El projecte es desenvolupa en 

coJ.laboració amb la Secció de Teledetecció i Tractament Digital d'Imatges; el seu 

objecte és el desenvolupament d'algorismes mixtos de procés d'imatge i de fotogra

metria que, aplicats a imatges aèries, en determinin el relleu. 

- Càlcul de la xarxa geodèsica d'Eivissa. .#· 

- Triangulació aèria suportada amb GPS (Test Urgell): Ha estat el projecte en què s'han 

invertit més esforços, amb diferència. S'ha preparat una zona de test (265 senyals 

fotogramètrics, 127 senyals geodèsics d'ordre inferior, 277línies base). Es realitza

ren vols . .fotogramètrics (45-hores) i de test equipant l'avió Partenavia P-68 amb 

receptors GPS Ashtech i modificant-lo per situar l'antena del receptor per sobre del 

pla de les hèlices. També calgué modificar la cambra fotogramètrica WILD RC10 per 

poder-la sincronitzar amb el receptor. En aquest experiment va col· laborar l'Institut 

für Photogrammetrie de la Universitat de Stuttgart, i en la modificació de la càmera 

es va rebre l'assistència del Rijkwaterstaat (Delft, Holanda). Els aspectes de desen

vo1upament de software relacionats amb el projecte han estat coberts pels projectes 

GeoTeX i PoCNav. Cal mencionar la important participació del Negociat de Vols, 

així com les coJ.laboracions esporàdiques del Servei de Producció Cartogràfica. 

- Mesures periòdiques per al control del risc sísmic, petita contribució de l'Institut al 

projecte EPOCH del Servei Geològic (MEPOCH). S'ha observat la línia de base 

Puigsacalm-SantJulià del Mont i s'han dissenyat els trípodes especials d'observació 

per al projecte. 
- Posicionament cinemàtic amb GPS per a fotogrametria, geodèsia, topografia i 

assistència a la navegació fotogramètrica (PoCNav): Independentment de la utilit-

zació de receptors GPS de forma estàtica, és de gran interès per a l'Institut la seva uti- 103 
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lització en mode cinemàtic en vols fotogramètrics ja que pràcticament elimina la 
necessitat de punts de recolzament. L'objecte del projecte és avaluar diferents tipus 
de receptors, definir procediments i, eventualment, desenvolupar software per inte
grar un sistema de triangulació aèria suportat pel GPS, així com per facilitar la nave
gació fotogramètrica. Les tasques realitzades han estat determinades per l'evolució 
del Test Urgell i, com a tal projecte, PoCNav ha rebut poca atenció: programació de 
modes de canvis de formats i del mode SA TVIEW de predicció de visibilitat· de 
satèHits GPS. 

- A més, s'ha dedicat una part notable del t~mps (20%) a donar suport geodèsic i foto
gramètric, intern i extern, mitjançant la resolució de consultes, el lliurament de 
documentació geodèsica i la realització de software ad hoc. 

Els projectes han estat majoritàriament interdisciplinaris i han involucrat les diferents 
àrees de la Secció. En aquests casos es procedeix a la relació de tasques realitzades agru
pant-les per àrees i no per projectes. 

5.2.5~ 1 . Fotogrametria Digital i Modelització del Relleu 
- Estació Fotogramètrica Digital (EFD): S'ha col·laborat en el projecte d'ortofoto 

digital amb l'avaluació de la precisió geomètrica d'un digitalitzador Joyce Loehl, cali
bració radiomètrica i estudi del soroll, i s'ha desenvolupat un programa que retalla 
de les imatges digitalitzades la part necessària per fer l'ortofoto. Això ha suposat un 
estalvi d'ocupació de disc al cluster d'ordinadors d'uns 40 Mbytes/imatge i un estal
vi del temps de transmissió (d'1 hora que tarda la transmissió d'una imatge sencera 
a 10 minuts de retall més 20 minuts de transmissió de la imatge retallada amb la nova 
configuració amb Compaq 486 a 20 MHz). També es va fer un estudi de l'error que 
comportaria treballar només amb 3 marques fiducials en lloc de 4 quan es fa la 
transformació de coordenades pixel a coordenades cambra fotogràfica. També s'ha 
estudiat UNIX i les possibilitats gràfiques de l'estació de treball Tektronix XD88/30 
amb vistes a desenvolupar amb ella la futura estació fotogramètrica digital. 

- HIFI 88: Després de completar l'avaluació del programa, va arribar la nova versió de 
juny de 1990, que s'ha instal·lat i s'està avaluant en aquest moment. Alguns errors han 
estat subsanats, però encara presenta fortes limitacions. Aviat es lliurarà un informe 
amb els resultats. 

- Cluster i MET: Dins d'aquest projecte s'ha fet un programa per a l'extracció de 
Models d'Elevacions del Terreny amb qualsevol espaiat de qualsevol de les bases de 
dades d'elevacions de què disposem, amb diverses possibilitats per a l'especificació 
de l'àrea desitjada i per a diferents nuclis de convolució. S'ha estudiat la possible apli
cació dels quadtrees a una base de dades d'elevacions amb xarxa densificable i s'ha fet 
un estudi de la precisió dels DTM AC1 fets a partir de fotografies aèries 1:70 000 
comparant-la amb la dels que s'obtenen amb fotografies 1:22 000. 

- Obtenció del relleu amb correlació d'imatges digitals: Ens hem centrat en l'estudi de 
la literatura sobre la matèria i s'han escrit una sèrie de documents interns sobre el 
model i els mètodes que es volen desenvolupar. S'ha col·laborat en la posada a punt 

104 d'un programa de matching unipunt i un altre multipunt amb xarxa regular i actual-
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ment s'està desenvolupant un interpolador de superfícies (splines biquadràtics) per 

a un núvol de punts que ens permeti regularitzar la solució. 

5.2.5.2. Suport Tècnic 
- Estació Fotogramètrica Digital (EFD): Sistema ORTO (Ortofotos Rectificades a 

Trossos Offline) . Durant el present any s'ha finalitzat el tercer lliurament del siste

ma de generació d'ortofotos digitals de l'ICC, conegut prèviament com DIR (Digital 

Image Rectification). Aquest ha constituït l'esforç més gran realitzat pel Negociat, 

en el qual s'ha hagut d'invertir més del cinquanta per cent dels recursos disponibles. 

És important dir que aquesta versió no és una depuració dels sistemes previs sinó que 

ha suposat un salt qualitatiu de gran importància en el que es refereix a la seva gene

ralitat funcional, portabilitat en diferents entorns DIGITAL, seguretat i rendiment. 

Les característiques d'ORTO que marquen la diferència amb anteriors desenvolu

paments són les següents: 
• Realització d'ortofotos via mosaic. 
• Relaxació del sentit del vol fotogramètric. És possible generar ortofotos a partir 

d'imatges aèries verticals arbitràriament orientades. 
• Independència respecte de l'escala final de l'ortofoto. 

• Generació de stereomates per a control de qualitat estereoscòpic. 

• Independència respecte del digitalitzador utilitzat per dur a terme la captura 

d'imatges digitals. 
• Separació de diferents línies de producció, anomenades projectes, per a les quals 

els responsables de l'explotació poden definir certs paràmetres de procés. 

• Facilitat de reconfiguració. És possible canviar el conjunt de recursos (de càlcul, 

emmagatzemament, ... ) \ltilitzables pel sistema sense necessitat de desenvolupar 

nou software o alterar el que ja existia. Com a exemple d'aquesta característica 

podem dir que en el moment d'instaHar ORTO per primer cop, aquest utilitza

va dos CPU. Actualment són tres . 
• Rendiment. Aquest s'ha quadruplicat respecte de la versió original de DIR. 

- Encara que gran part del disseny i realització d'aquest sistema es va fer durant l'any 

passat, al1990 s'ha dut a terme un volum de tasques molt important. Aquestes són: 

• Construcció d'un subsistema de digitalització, dins del qual s'ha de remarcar la 

creació d'utilitats de selecció de fotogrames a digitalitzar (SELFOT, SELFOT 

/MOSAIC). Per a la realització d'aquest subsistema es va comptar amb la coHabo

ració del personal de l'àrea de modelització del relleu i fotogrametria digital. 

• Disseny i realització d'un subsistema únic de control de la producció que res

pongués a tots els requeriments funcionals descrits prèviament. La concepció de 

l'esmentat subsistema es va fer respectant en tot moment els criteris dels respon

sables de la seva explotació. 
• Creació d'un entorn interactiu d'ensamblat de mosaics. 

• InstaHació, proves, tests i posada en marxa. 
- Suport: S'ha dut a terme un cert nombre de tasques misceHànies que representen 

aproximadament un quinze per cent de l'esforç realitzat. Entre aquestes cal destacar 

les següents: 1 OS 
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• Disseny i realització de la utilitat DECAXF sobre el sistema DECWindows, la 
qual permet l'anàlisi interactiva del resultat de l'ajust d'una xarxa fotogramètrica. 
Si bé aquesta no és la primera versió existent (ja n'hi havia de disponibles sobre 
entorns Intergraph, Calcomp i UIS), es pot dir que per primera vegada és abso
lutament interactiva. 

• Visualització de Models Digitals del Terreny mitjançant representació hipsomè
trica, també utilitzant tecnologia DECWindows. 

• Visualització d'imatges raster per a control de qualitat. 
• Utilitat per a la traducció de coordenades geogràfiques a UTM i viceversa sobre 

compatibles PC. 
• Càlcul de coordenades UTM sobre fus estès. 
• Editor de certificats de calibració de cambres fotogramètriques. 

- No es pot oblidar una darrera tasca de suport efectuada pel personal del Negociat que 
es mereix una especial atenció, ja que aquesta va necessitar per si mateixa aproxima
dament el vint per cent del total dels recursos disponibles. Es tracta de la migració de 
les dades provinents dels sistemes de generació d'ortofotos digitals previs (DINI
RALT, DIR versions 1 i 2) al nou subsistema de control de la producció d'OR TO. 
GeoTeX: La principal activitat relacionada amb aquest projecte ha estat la de la 
concepció i depuració d'un llenguatge d'interfície amb l'usuari per a la descripció de 
les dades pròpies d'un ajust de xarxes, l'ADIL (Adjustment Interface Language), així 
com el disseny i implantació de software capaç de processar-ho. Respecte d'aquest 
últim punt, s'ha de dir que durant el present any s'ha dut a terme una primera ver
sió i que s'espera que la definitiva estigui disponible a començaments del 1991. 
L'esforç invertit en aquest projecte oscil·la al voltant del quinze per cent del total. 

5.2.5.3. Xarxes 
- SPGIC: S'han rebut de l'Instituta Geografico Nacional les dades dels vèrtexs geodè

sics que mancaven per completar la XdOI, excepte les ressenyes dels vèrtexs de la 
compensació de Lleida, realitzant-se la comprovació i detecció d'incoherències de les 
diferents compensacions. Ara es disposa de les coordeiútdes de tots els vèrtexs 
geodèsics que componen la xarxa horitzontal de Catalunya. 

- S'ha estudiat la implementació de l'aplicació HyperMap, que permet la gestió d'infor
mació combinant imatges, gràfics, bases de dades (vèrtexs geodèsics i altres punts 
d'interès) i text dins d'un entorn PC. La finalitat, en el nostre cas, és de poder donar 
un servei de consulta sobre dades de posicionament a Catalunya. En aquest moment 
s'està pendent de la nova versió de l'aplicació sobre Windows 3, ja que l'antiga és 
insuficient. 

- Geo TeX (GAI): S'ha procedit a realitzar la part altimètrica per blocs fotogramètrics. 
S'han realitzat un·a sèrie de tests per garantir el funcionament del GAI en aquest cas. 
Ara es disposa d'una versió que dóna aproximacions inicials per blocs fotogramètrics 
compatible amb l' AFO. 

- S'han començat dos estudis, a nivell teòric: primer, la implementació d'un mètode de 
detecció d'errors grollers mitjançant mètodes d'estimació robusta; i segon, el càlcul 

106 d'aproximacions inicials per tal de compensar xarxes geodèsiques convencionals. 
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- Càlcul de la xarxa geodèsica d'Eivissa: estudi de la compensació de la xarxa i coHabo
ració, amb el Negociat de Fotogrametria Analítica, en l'aerotriangulació del bloc 
fotogramètric per resoldre algunes incoherències que es presentaven en una deter
minada zona de l'illa. El projecte es va donar per tancat a mitjans d'any. 

- Test Urgell: El treball d'aquesta àrea en el test ha estat el disseny dels diferents vols 
que es requerien, l'elecció de la zona de test, la participació activa en diferents mesu
res durant la realització dels vols i, finalment, l'organització i el seguiment de la tasca 
de densificació de la zona que es va fer posteriorment. 

- Altres treballs misceHanis i de suport: servei de suport geodèsic donat a altres depar
taments de l'ICC i a professionals externs. El servei ha estat de proporcionar infor
mació de la xarxa geodèsica, fonamentalment, i de respondre a consultes tècniques. 

- Finalment, es va compensar la petita xarxa que es va crear per poder realitzar la prova 
dels receptors Ashtech en mode cinemàtic a l'aeroport del Prat el mes de novembre 
de 1989, així com la participació en l'estudi comparatiu de resultats de la prova amb 
els resultats de la compensació. 

CoHaboracions i convenis amb altres centres: 
S'ha prorrogat el conveni amb la Fundació Bosch i Gimpera (Departament de 
Matemàtica Aplicada i Anàlisi de la Universitat de Barcelona) per a concloure la 
determinació d'un geoide (solució gravimètrica) de Catalunya. Els resultats del tre
ball són a la public~ció: Determinació del Geoide a Catalunya (I), de M.A. Andreu 
i C. Simó. 

Estades a l'ICC de membres d'altres Institucions: 
- Dr. Peter Frieg de l'HP per contribuir als projectes PoCNav i Test Urgell del31.3 .90 

al30.6.90. 
- Dr. Eberhart Stark i Sr. Markus Englich per contribuir al Test Urgell (Campanya 

d'Observacions GPS terrestre) . Octubre de 1990. 

Organització de conferències: 
- Aplicacions dels Sistemes de Posicionament de Satèf.lit i Inercials a la Cartografia 

(1.6. 90), en què es feren dues presentacions: 
• "Laser Profiling for Topographic Terrain Survey. New Results". Q. Lindenberger, 

IfP). 
• "Kinematic GPS Positioning (or Aerotriangulation". (P. Frieg, IfP). 

- Presentació de l'ICC al Col·legi d'Enginyers Tècnics en Topografia de Barcelona 
(21.9.90), en què es feren presentacions, demostracions i una visita a l'Institut. 

Visites a l'ICC: 
- M.A.A. Ausems i T. de Koningh, del Rijkwaterstaat (Delft, Holanda) per modificar 

la cambra mètrica RC 10 per al Test Urgell, 11-13.6.90. 
- Joachim Lindenberger, de l'Institut für Photogrammetrie de la Universitat de 

Stuttgart, 1'1 de juny. 
- Emmanuel Baltsavias, ajudant a la Càtedra de Fotogrametria del Institut für Geodasie 

und Photogrammetrie de l'ETH de Zuric, el8 de juny. 107 
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- Dr. Rudiger Kotowski, especialista en fotogrametria a curta distància (Stuttgart), el 
25 de juny. . 

- Benedict Moser, ajudant a la Càtedra de Fotogrametria del Institut für Geodasie und 
Photogrammetrie de l'ETH de Zuric, el30 de juliol. 

- Dr. Antoni Rius, de l'Instituto de Astronomía y Geodesia (Madrid), el mes de 
setembre. 

5.3. Servei de Producció Cartogràfica 

Les activitats realitzades pel Servei de Producció Cartogràfica, així com la producció 
obtinguda durant el període de gener a desembre de 1990, han estat determinades per 
la constant evolució tecnològica dels entorns de producció. Aquests canvis han supo
sat una forta dinàmica d'adaptació de les estructures i mètodes productius. 

A l'àrea de fotogrametria analítica s'han iniciat els contactes tècnics per a la substitu
ció dels vells controladors (ordinadors NOVA IV) dels restituïdors analítics AC1 i BC1 
pels de nova tecnologia, tipus BC3, basats en ordinadors PC. S'ha seguit amb la cam
panya de producció de Models d'Elevació del Terreny, dels quals se n'han generat 785. 
Aquests models, junt amb els provinents de la restitució del Mapa topogràfic de 
Catalunya 1:5 000, s'inserten a la base de dades d'elevacions per a ser utilitzats en la rea
lització d'ortofotomapes a escala 1:5 000 (a més d'altres aplicacions). Així mateix s'ha 
donat suport a la restitució fotogramètrica amb la realització de mesures i càlculs per 
a l'aerotriangulació de 3 454 models. 
Pel que fa a la generació d'ortofotos, a mitjans d'aquest any s'ha implementat un nou 
sistema de generació digital d'imatges rectificades ( ortofoto digital). Aquesta nova via 
és basada en la posada en funcionament d'un escànner i en la utilització d'estacions de 
treball d'ús general. Els canvis tecnològics han permès augmentar la productivitat del 
sistema i han millorat considerablement la qualitat de les imatges generades. El nom
bre d'imatges obtingudes, després de passar el control de qualitat, és de 1 021. 
D'altra banda, i per tercer any consecutiu, l'ICC i el Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria (CGCCT) de Madrid han signat un conveni per a la cobertu
ra de 628 187 hectàrees amb ortofotomapes a escala 1:5 000. 

De la producció realitzada per l'àrea de fotogrametria analògica durant aquest any cal 
destacar la següent: 
S'han completat els projectes de cartografia a escala 1:500 per al CGCCT i les 274 darre
res hectàrees a escala 1:2 000 per a la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metro
politana de Barcelona (MMAMB) del bloc realitzat l'any anterior. 
S'ha de fer especial menció de les més de 16 000 hectàrees de cartografia a escala 1:1 000 
tridimensional realitzada per a projectes d'enginyeria viària (carreteres i ferrocarrils). 
Gairebé tota aquesta cartografia ha estat transformada i lliurada en format digital direc
tament utilitzable pel paquet de disseny MOSS. Una part important d'aquestes hectàre
es (5 336 ha) corresponen a cartografia bàsica per a la realització del projecte de la nova 

108 línia de ferrocarril d'alta velocitat (TAV) entre Barcelona i la frontera amb França. 



Activitats i producció 

En l'àmbit de la cartografia territorial cal destacar la realització de 116 000 hectàrees de 

cartografia a escala 1:5 000 de la Regió I (estesa a les comarques del Garraf i de l'Alt 

Penedès), d'un total de 650 000 ha produïdes en la totalitat de Catalunya. De la matei

xa escala, s'han realitzat 100 000 hectàrees de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera 

per al Govern Balear. 

La principal línia d'activitat de les diferentes àrees d'edició digital se centra en l'execució 

de les tasques d'edició assistida que tenen com a finalitat obtenir els fulls cartogràfics 

acabats a partir de les minutes de restitució. En una part important dels projectes, els 

treballs d'edició inclouen la incorporació a la cartografia de la informació provinent de 

treballs de camp. Així, per exemple, en la quasi totalitat de la cartografia urbana a esca

les 1:500 i 1:1 000 es realitzen treballs de camp per a la comprovació d'alineacions, situa

ció de mobiliari urbà i recollida de toponímia. 

5.3.1. Fotogrametria 

La Secció de Fotogrametria està estructurada en quatre Negociats que, durant l' any 

1990, han realitzat les tasques que s'especifiquen a continuació. 

5.3.1.1. Ortofotogrametria 
La incorporació del nou entorn tecnològic orientat a la confecció d'ortofotos ha repre-

sentat una millora substancial en la qualitat fotogràfica de l'ortofoto final fins el punt 109 
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que s'ha pogut eliminar el procés de millora radiomètrica de la cadena de producció 
amb la conseqüent optimització del temps de procés. 
També cal destacar la implantació d'una nova versió de la cadena de rectificació d'imat
ges digitals (DIR) que, entre d'altres millores, incorpora les eines necessàries per tal 
d'implementar la línia de producció d'ortofotos mitjançant mosaic digital, la selecció 
gràfica dels fotogrames que han d'intervenir en la confecció d'un full ortofoto i la inde
pendència respecte dels equips de digitalització i filmació emprats en el procés. 
Els esmentats canvis tecnològics van propiciar que el Negociat d'Ortofotogrametria 
abandonés, a partir del mes de juny, la línia de producció de Models d'Elevacions del 
Terreny (MET), però va assumir la responsabilitat de la gestió de la base de dades de 
MET de Catalunya, on destaquen les tasques d'inserció de models, control de qualitat 
i la inserció de MET en zones costaneres. 
Durant l'any 1990 es va treballar en el projecte Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000 fent 
especial èmfasi en l'acompliment dels convenis amb el CGCCT de Lleida i de Girona, 
i en refer tots els ortofotos que, fins aleshores, estaven aturats per no haver superat el 
corresponent control de qualitat. 

Els fulls MTN en els que es va treballar a escala 1:5 000 van ésser: 

FullMTN Denominació 

220 Agullana 
221 Portbou 
257 Olot 
258 Figueres 
259 Roses 
290 Isona 
291 Oliana 
292 Sant Llorenç de Morunys 
293 Berga 
294 Manlleu 
295 Banyoles 
296 Verges 
297 l'Estartit 
327 Os de Balaguer 
328 Artesa de Segre 
330 Cardona 
332 Vic 
333 Santa Coloma de Farners 
335 Palafrugell 
359 Balaguer 
362 Calaf 
363 Manresa 
364 la Garriga 
365 Blanes 



FullMTN Denominació 

366 Sant Feliu de Guíxols 
387 Fraga 
392 Sabadell 
393 Mataró 
394 Calella 
420 Sant Boi de Llobregat 
421 Barcelona 
443 Favara 
444 Flix 
445 Cornudella 
448 Gavà 
470 Gandesa 
471 Móra d'Ebre 
472 Reus 
496 Horta de SantJoan 
521 Beseit 

La següent taula resumeix la producció per mesos: 

Gener 
Febrer 
Març 
Abril 
Maig 
Juny 
Juliol 
Setembre 
Octubre 
Novembre 
Desembre 

Total 

MET Acceptades 

41 66 
38 201 
86 162 
38 129 
46 39 

Proves i posada en funcionament 
del nou entorn de producció 

249 

332 
92 

1 021 
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També es va començar el projecte Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000 i els fulls 
MTN en els que es va treballar van ésser: 

FullMTN Denominació 

333 Santa Coloma de Farners 
363 Manresa 
364 la Garriga 
365 Blanes 
393 Mataró 111 
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5.3.1.2. Fotogrametria Analítica 
El Negociat de Fotogrametria Analítica va tenir dues línies principals d'actuació: 
l'aerotriangulació i la generació de Models d'Elevacions del Terreny (MET). 

La primera d'aquestes línies, a la vegada es divideix en tasques de disseny i comprova
ció dels treballs de recolzament de camp, preparació i punxat del bloc fotogramè"rric i, 
finalment, mesura i càlcul de l'aerotriangulació. 

A continuació es detallen les escales en les que es va treballar durant l'any 1990: 
- Cartografia urbana a escala 1:500 (escala de vol1:3 500): 80 models. 
- Cartografia urbana a escala 1:1 000 (escala de vol1:5 000): 179 models. 
- Cartografia urbana a escala 1:2 000 (escala de vol 1:8 000): 118 models. 

Cartografia vial a escala 1:1 000 (escala de vol1:5 000): 825 models. 
- Cartografia vial a escala 1:1 000 (escala de vol 1:6 000): 30 models. 
- Cartografia vial a escala 1:1 000 (escala de vol 1:8 000): 158 models. 
- Cartografia territorial a escala 1:2 000 (escala de vol 1:1 O 000): 106 models. 
- Cartografia territorial a escala 1:5 000 (escala de vol1 :22 000): 1 588 models. 
- Cartografia territorial a escala 1:25 000 (escala de vol1:70 000): 370 models. 

La producció de MET va ésser de 785 models, majoritàriament corresponents a les 
zones en les que es van confeccionar nous ortofotos i també de zones en les que el MET 
era incorrecte i s'havia de rectificar. 

5.3.1.3. Fotogrametria Analògica I i li 
Dels Negociats de Fotogrametria Analògica I iII depenen bàsicament les tasques de res
titució. Aquests van finalitzar importants projectes, com són: 
- Cartografia a escala 1:500 per al CGCCT de Barcelona. 

Evolució de la producció per escales en el període 1988-1990 

Hectàrees 

100000+----------+----------,_--------~-
75633 

1 000 

100 

10 

Escala 1 :500 Escala 1:1 000 Escala 1:2 000 Escala 1:5 000 Escala 1:10 000 

-Any1988 - Any1989 DAny 1990 



Activitats i producció 

Distribució de la producció per escales 

Hectàrees 

100 000 ..--------=---==---=---==----==---=-----=------==-------, 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

• Escala 1 :500 • Escala 1 :1 000 • Escala 1 :2 000 Escala 1 :5 000 D Escala 1 :1 O 000 

- Cartografia a escala 1:2 000 per a la MMAMB. 

- Cartografia a escala 1:1 000 del projecte TAV Barcelona- la Jonquera per als FFGG. 

- Cartografia a escala 1:5 000 de l'illa de Menorca. 

Altres projectes importants es van començar i finalitzar durant l'any, com ara: 

- Parc Nacional d' Aigüestortes. Restitució a escala 1:1 O 000 de la zona corresponent 

al Parc Nacional i el seu entorn que, orogràficament, és una de les àrees més difícils 

del Pirineu català i comprèn un total de 75 000 hectàrees. 

- Perímetre urbà de Mollet del Vallès. Projecte de 450 hectàrees de cartografia a esca

la 1:500 de la zona al voltant del nucli urbà de Mollet del Vallès. 

- Eivissa i Formentera. Projecte a escala 1:5 000 (3D) continuació del projecte Menorca 

i d'un total de 65 000 hectàrees. 

Dels projectes començats l'any 1990 en destaquen: 
- MMAMB. Projecte a escala 1:2 000 de 4 900 hectàrees de l'àrea metropolitana de 

Barcelona; c;¡.rtografia que pertany a la mateixa sèrie que el projecte que, amb el 

mateix nom, es va finalitzar durant l'any en qüestió. 

- Mataró. Cartografia urbana de gairebé les 500 hectàrees del nucli urbà de Mataró. 

- 1 400 hectàrees de cartografia vial a la zona de Tarragona i relacionades amb el Pla 

d'Emergència Nuclear. 
- Restitució de la línia de costa del Delta de l'Ebre en quatre campanyes corresponents 

a vols dels mesos: octubre de 1989; març, juliol i octubre de 1990; per al Laboratori 

d'Enginyeria Marítima de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Direcció 

Genaral de Ports i Costes. 

La següent relació resumeix la producció de l'any pel que fa a restitució: 113 
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Projecte 

Escala 1 :200 

Ger 

Escala 1:500 

CGCCT 
Mollet del Vallès 

Total 

Escala 1:1 000 

Vallirana - Corbera - Cervelló 
Jorba - Copons 
Municipis de Lleida (Conveni I) 
Variant Sud d'Igualada 
Sant Feliu de Codines - Sant Quirze Safaja 
Hostalric - Massanet 
TAV 
Ampliació TAV 
Vic - Sant Julià de Vilatorta 
Esterri d'Àneu - Vielha 
Colònia Palà - Cardona 
Masquefa- Sant Llorenç d'Hortons 
Ampliació Santa Cristina d'Aro 
Sant Vicenç de Castellet - Castellgalí 
Olost- Oristà (nuclis) 
Flix- Riba-roja d'Ebre 
Accessos de Salou 
Santa Coloma de Queralt - la Panadella 
Vinebre -la Torre de l'Espanyol 
Santa Coloma de Farners - enllaç Nil 
Ossó de Sió 
els Omells de na Gaia 
Espot 
Avinyó 
la Coma i la Pedra 
Caldes de Montbui 
Enllaç A 18 - Sabadell 

114 Circuit de proves - Albornar 

Hectàrees 

12 

890 
440 

1 330 

24 
225 
715 

58 
70 

183 
4 981 

355 
1 066 
1 046 

783 
1 369 

32 
150 
526 
207 
423 
401 
546 
372 

8 
20 
30 
40 

218 
82 

195 
890 



Montferrer - Castellbò 
Centelles - Vic 
Ampliació Esterri d'Àneu - Vielha 
Balaguer - Fontdepou 
Ribes de Freser- Vic (Vic-Ripoll) 
Variant del Vendrell 
Flix -la Palma d'Ebre 
Ascó - la Fatarella 
Manlleu - Sant Martí Sescorts 
Ampliació Mataró - Argentona 
Ampliació Igualada - Capellades 
Igualada - Vilafranca del Penedès 

Total 

Escala 1:2 000 

MMAMB (bloc I) 
MMAMB (bloc li) 
Embassament de Vallfornés 
Sant Boi de Lluçanès 
Abocador de Forès 
Abocadors de Castellbisbal 
Cassà de la Selva 
Mollet del Vallès 

Total 

Escala 1 :5 000 

Regió I (estesa) 
Menorca 
Eivissa - Formentera 
Ampliació de les Garrigues 
Solsona 
Garrotxa 
Berga 
Olost- Oristà 
Oliana 
Roda de Barà 
Embassament de Sant Antoni 
Fulls MTN 258-259 
FullMTN 255 
Fulls MTN 334-335 

99 
176 
200 

89 
474 

79 
439 
404 
104 
55 
13 

202 

17 385 

274 
971 

32 
98 

226 
206 

1 226 
932 

3 965 

116 212 
33 602 
64 938 
14 056 
4 794 

so 928 
19 320 
16 000 
12 075 
4 201 

10 344 
43 000 
50 000 
52 733 
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FullMTN 219 
FullMTN 295 
Full MTN 332 
FullMTN 256 
Full MTN 220 
Full MTN 366 
FullMTN 294 
Fulls MTN 296-297 

Total 

Escala 1:10 000 

Aigüestortes 

25 267 
47 267 
25 600 
55 743 
37 000 
26 620 
31 920 
40 410 

782 030 

75 633 

Producció anyal1990. Nombre de dibuixos 
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_ Kongsberg I I 
Plomes 

Kongsberg I 
Plomes 

Kongsberg 1 ....... Calcomp 1 025 - Calcomp 1 044 I Capçal 

- - Optronics ....... Electrostàtic - Calcomp 1 044 11 
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5.3.2. Tècnica Cartogràfica 

5.3.2.1. Edició Digital I i I! 
La gran majoria dels projectes de cartografia que realitzen els Negociats d'Edició 
Digital provenen de Fotogrametria. 

A grans trets, les diferents feines que es fan en aquest entorn poden ser agrupades en 
tres grans blocs: formació de fulls, incorporació de la informació provinent dels tre
balls de revisió de camp i control de qualitat. 

- Formació de fulls 
La unitat de treball a fotogrametria és el parell de restitució o model fotogramètric; 
la composició de diversos models, juntament amb el tall, dóna el full, format en el que 
se servirà la cartografia. 
En aquesta fase es realitza un primer nivell de control de qualitat que queda deter
minat per les limitacions derivades del fet que l'operador d'edició no veu el terreny, 

Producció anyal1990. Hores de dibuix 
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per tant, aquesta revisió s'ha de limitar a garantir que la informació generada en temps 

de restitució és coherent i a detectar totes les possibles incorreccions. S'incorporen 

retocs que no s'han fet en temps de restitució i que són imprescindibles per a l'aca

bat del producte. Aquests retocs consisteixen en la depuració geomètrica, en la posi

ció relativa de textos i en la incorporació i desenvolupament de simbologies de cara 

a la versió definitiva del producte. 

- Treballs de camp 
Després de la fase de formació de fulls i detectats possibles errors, el producte és 

enviat al camp, on un equip d'especialistes captura les informacions per deixar el 

mapa en la fase d'acabat. 
La revisió de camp té com a missions la captura de dades de caràcter no fotogramè

tric, la correcció d'errors derivats d'ocultacions, la correcció d'errors d'interpretació 

i la completació d 'aquelles dades no identificables per fotogrametria. 

Tot i que afecta a tota classe de projectes, la revisió de camp té especial importància 

en projectes de cartografia urbana. Les ocultacions, les ombres: la presència de vola

dius i ràfecs dificulten la definició de les façanes. Així mateix, la incorporació de regis

tres i mobiliari urbà exigeix una feina especialment laboriosa. En aquests projectes 

de cartografia urbana, la recollida de la toponímia es sol realitzar en aquesta fase. 

Control de qualitat 
Un cop els fulls han estat formats i revisats en un primer nivell, passen a l'àrea de con

trol de qualitat, on es fa una inspeccció integral del seu contingut, tant en els aspec

tes altimètrics com en els planimètrics. 

Hom treballa en una segona categoria de projectes on la recollida de dades es fa a par

tir d'altres fonts . En aquest grup hi ha els projectes que passen per la digitalització de 

bases existents. 

Cal destacar els següents: 
- S'han continuat els treballs de captura de dades per a l'obtenció d'una base pla

nimètrica a escala 1:50 000 de Catalunya. En aquest període s'han digitalitzat 29 fulls 

del MTN, de manera que hom disposa a finals d'any de 78 fulls, el que representa un 

91 % del total. 
S'han incorporat les actualitzacions als fulls 118, 148, 149, 180 i 181 del MTN 

1:50 000 per a la preparació del Mapa comarcal de la Val d'Aran. 

- Han estat iniciats els treballs d'obtenció de les línies per a la generació de polígons i 

codis per a la base del Mapa hidrogeològic de Catalunya. 

- A partir de les minutes originals delineades per un equip de fotointèrprets s'han digi

talitzat 6 fulls a escala 1:100 000 per a la generació dels polígons del Mapa de cober

tes del sòl del projecte "CORINE Land Cover". 

5.3.2.2. Dibuix Digital 
Durant aquest any han entrat en producció tres nous equips de dibuix: Una nova 

118 taula Kongsberg per a suport polièster amb bolígrafs presuritzats. Un plòter Calcomp 
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electroestàtic en color per a sortida sobre paper; aquest equip ha permès assumir el crei
xement de la demanda de dibuix sobre aquest suport, axí com millorar la qualitat de la · 
sortida en suport paper. Un plòter làser Optrònics per a la filmació de pel·lícula 
fotogràfica, tant per a mapes de línia com per a tramats (color i blanc/negre). 

Com cada any, la principal activitat desenvolupada en aquesta àrea ha estat la produc-
ció diària de dibuixos. · 

5.4. Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica 

L'any 1990, alhora que s'han consolidat els equips humans i tecnològics per al desen
volupament de les activitats, ha estat un any de profunds canvis quant als mètodes per 
a realitzar-les. 

Cal dir que absolutament totes les àrees de treball del Servei han estat afectades en més 
o menys grau per les noves eines tecnològiques: disseny cartogràfic, normativa i 
suport cartogràfics, preparació de textos, anàlisi cartogràfica, fotomecànica i topo
nímia, són només algunes de les activitats on aquest fet es pot veure més clarament. 

Tot això ha suposat, de part del personal del Servei, un enorme esforç per tal de reci
clar-se sense deixar de produir als nivells establerts. 

En una visió sintètica del Servei es remarca sovint allò que és innovador i, sovint 
també, s'obliden les tasques quotidianes pel fet que estan plenament assumides dins de 
l'estructura. Aquest any, però, i cal remarcar-ho, es donen les dues circumstàncies 
simultàniament: la innovació tecnològica s'ha produït dins d'una de les tasques més tra
dicionals, i per tant quotidianes de l'ICC, els processos de fotomecànica de 
l'Ortofotomapa 1:5 000 de Catalunya. 

També s'ha de destacar la consolidació i el rendiment de l'equip de becaris, constituït 
per estudiants del Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona, del 
Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l'Institut 
Politècnic de les Escoles Professionals Salesianes. 

Per acabar aquesta breu introducció, s'ha de subratllar com a fet més rellevant a nivell 
estructural, l'inici de dotació de la Secció de Delimitació Territorial. En general, cal 
remarcar que el 1990 ha estat un any de transició i de consolidació de les estructures 
definides el1989, estructures que, per la seva flexibilitat, han de servir per poder adap
tar-se a les necessitats que sens dubte aniran sorgint en el futur. 

L'activitat del Servei durant el1990 s'ha caracteritzat pels trets següents: 

Del Negociat de Realització Cartogràfica s'ha de destacar, un any més, la gran diver-
sitat d'organismes als quals s'ha donat suport, a més del propi ICC. També s'ha demos- 119 
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trat l'encert de la introducció de l'entorn Apple Macintosh dins del Negociat; es pot 
assegurar en aquests moments que és l'eina bàsica del seu funcionament. 

Del Negociat del Laboratori Fotocartogràfic cal remarcar un canvi de tendència en 
la producció de fotomecànica, fet ja esmentat al principi d'aquest apartat, que ha 
determinat una readaptació a les noves activitats sorgides arran dels canvis tecnolò
gics efectuats. 

D'altra banda, s'ha continuat atenent de forma eficaç les comandes fotogràfiques inter
nes i externes. 

La Secció de Delimitació Territorial ha donat suport a les noves tasques de disseny i 
normativa cartogràfica, adaptant-se als nous mètodes de realització que la cartografia 
digital requereix. 

És de vital importància constatar per sobre d'altres a_ctivitats la creació d'una àrea de 
fotointerpretació i de control de qualitat cartogràfica. En aquest aspecte, es treballa en 
els diferents processos de correcció i actualització de l'altimetria i la planimetria a 
escala 1:50 000. 

Dins d'aquesta Secció, també és imprescindible remarcar el tema de la recuperació de 
la documentació referent a la delimitació de les entitats locals territorials de Catalunya. 
S'han escannejat un total de 55 540 pàgines de quaderns i actes de delimitació, i s'ha 
donat compliment a les sol·licituds de la Direcció General d'Administració Local en tots 
els temes relacionats amb límits municipals. 

Per acabar, la Secció ha finalitzat la sèrie cartogràfica SPOT 1:50 000 amb la publica
ció dels 46 fulls que faltaven per completar la sèrie. 

De la Secció de Cartografia Territorial i Temàtica cal destacar l'esforç realitzat per fina
litzar els treballs de toponímia a escala 1:5 000. En aquest sentit, s'ha treballat en les 
darreres etapes del recull de camp i s'ha avançat notablement en les fases de revisió i 
d'informatització. En relació amb aquest tema s'ha iniciat el projecte de formació 
d'una base de dades de toponímia per tal de disposar dels noms de lloc de Catalunya 
georeferenciats i codificats, per a qualsevol tipus de document cartogràfic que sigui 
necessan. 

També en aquesta àrea s'ha de fer esment del suport donat a l'IGN pel que fa a la topo
nímia dels fulls del MTN E 1:25 000. 

Finalment, s'hauria de fer esment, dins de les publicacions, de l'inici d'una nova acti
vitat: l'elaboració d'atles comarcals. 

En conjunt, doncs, l'any ha estat plenament satisfactori ja que s'han complert els 
objectius de readaptació tecnològica, sense que això hagi implicat una disminució de la 

120 producció pròpia del Servei. 
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5.4.1. Delimitació Territorial 

Dins la Secció de Delimitació Territorial les tasques que es realitzen es diferencien en 
dues grans àrees de treball: gestió de cartografies bàsiques i delimitació municipal de 
Catalunya. 
Durant el present any cal destacar la incorporació a l'equip de treball de sis persones, 
cinc a l'àrea de gestió de cartografies bàsiques i una a l'àrea de delimitació municipal de 
Catalunya. Per altra banda, cal destacar l'augment progressiu de la utilització de 
l'entorn Macintosh en tots els processos de treball, sobretot pel que fa a la cartografia 
temàtica a petita escala, a l'àrea de disseny i a l'elaboració d'atles. Per a la realització 
d'aquestes tasques s'ha continuat dotant la Secció de l'equip informàtic necessari, que 
ja compta amb 2 Macintosh SE/30, 1 Macintosh Ilx monitor 19", 1 impressora 
Macintosh P3400 PS, i 1 PC AT (IBM) més impressora PC Fujitsu 1700 RX. 121 
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L'ICC ha signat un conveni amb el Departament de Geografia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, per tal de comptar amb dos becaris que, en règim de pràcti-
ques, col· laboren en lesactivitats que porten a terme les diferents àrees. . 

5.4.1.1. Gestió de Cartografies Bàsiques 
Aquest Negociat es divideix en les àrees de treball següents: 

a) Disseny 
S'ha continuat amb les tasques de disseny de maquetes de tots els productes car
togràfics que l'ICC publica. 
Dins el present exercici cal destacar la creació d'una nova àrea: l'elaboració de nor
matives cartogràfiques. 
- Disseny i maquetatge cartogràfic: Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000, Mapa 

topogràfic de les Illes Balears E. 1:5 000, Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000, 
Mapa de la província de Girona E. 1:50 000, Ortoimatge en relleu de la Regió I 
E. 1:100 000, Comunidad Autónoma del País Vasco. Imagen Landsat-5 E. 1:200 000 
i E. 1:100 000, Ortoimatge Landsat-5 i SPOT de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco E. 1:50 000, Castilla y León. Imagen Landsat-5 E. 1:375 000, Imatge satèHit 
de la Regió de Múrcia E. 1:200 000, Mapa d'usos del sòl de Catalunya 1:250 000, 
Mapa de les xarxes meteorològiques de Catalunya E. 1:250 000, Mapa de les regions 
mediterrànies. Accessibilitat a les infrastructures de transport. 1986-1988. 
E. 1:3 500 000, Mapes turístics comarcals de Catalunya (Maresme, Priorat, Baix 
Llobregat, Garraf, Baix Penedès, Tarragonès i Baix Camp), l'Atlas Comercial i 

122 l'Atlas de Sanitat. 
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- Normativa cartogràfica: S'ha treballat en l'establiment de la normativa corres
ponent a la simbologia i la retolació de les sèries del Mapa topogràfic de Catalunya 

1:5 000, Mapa topogràfic de les Illes Balears E. 1:5 000 i el Mapa comarcal de 
Catalunya 1:50 000. 

b) Actualització cartogràfica 
S'ha creat durant aquest any un equip de treball d' aétualització cartogràfica integrat 
per quatre persones. Fins al moment la seva dedicació s'ha centrat, bàsicament, en 
l'actualització, a partir de la fotointerpretació, de les bases planimètriques de la sèrie 

comarcal E. 1:50 000 de Catalunya. Tanmateix també s'ha col·laborat, donant 
suport, en altres projectes cartogràfics. 
Pel que fa referència al Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000, s'ha publicat el full 
del Vallès Oriental i s'està treballant en les bases referents a les comarques de la Val 

d'Aran, Baix Empordà, Selva, Baix Llobregat, Maresme, Vallès Occidental, Alt 
Empordà, Gironès, Garrotxa, Cerdanya, Pla de l'Estany, Ripollès i Barcelonès. 

e) Anàlisi i situació geotoponímica de cartografia bàsica, temàtica i atles 
- Cartografia bàsica: 

• S'ha continuat amb la producció de la sèrie Ortofotomapa de Catalunya 

1:5 000. En el present any s'han publicat 1 207 fulls i 320 fulls es troben en fase 
de realització. 

• Ortofotomapa de Catalunya 1:50 000 (blanc i negre). Amb la publicació de 46 
fulls s'ha completat la sèrie. 

• Imatge satèl·lit: S'ha elaborat i publicat la cartografia referent al mapa de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. Imagen Landsat-5 E. 1:200 000 i 
E. 1:100 000 (4 fulls) i el mapa de Castilla y León. Imagen Landsat-5 E. 1:375 000, 
i s'està treballant en l'Ortoimatge en relleu de la Regió I E. 1:100 000, en 

l'Ortoimatge Landsat-5 i SPOT de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

E. 1:50 000 (13 fulls) i en la Imatge satèl·lit de la Regió de Múrcia E. 1:200 000. 

- Cartografia temàtica: 
• Col-lecció E. 1:250 000 de Catalunya: S'han elaborat i publicat el Mapa comar

cal de Catalunya 1:250 000. 1990, el Mapa d'usos del sòl de Catalunya 1:250 000 

i el Mapa de risc d'incendi forestal de Catalunya 1:250 000, i s'està treballant en 
el Mapa de les xarxes meteorològiques i en el Mapa d'àrees hidrogeològiques. 

• Col-lecció E. 1:500 000 de Catalunya: S'han publicat el Mapa comarcal de 
Catalunya 1:500 000. 1990 i el Mapa comarcal i judicial de Catalunya. 1990, i 

s'està treballant en el Mapa d'entitats locals menors, 1990. 
• Publicacions diverses: S'ha publicat el Mapa de les regions mediterrànies. 

Accessibilitat a les infrastructures del transport. 1986-1988. E. 1:3 500 000, 

així com s'han finalitzat els mapes turístics comarcals per al Departament de 
Comerç, Consum i Turisme de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Selva, el 

Maresme i el Priorat, i s'està treballant en els del Baix Llobregat, el Garraf, el 

Baix Penedès, el Tarragonès i el Baix Camp. 
Així mateix s'ha continuat amb la realització i actualització de la cartografia per 
a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya del Departament de 123 
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Mapa d'estats de I'Ortofotomapa de Catalunya 1 :5 000 (31·12-1990) 

Escala 1 :2 150 000 

20 20 40 

D Publicats l'any 1985 i 1986 

D Publicats l'any 1987 

D Publicats l'any 1988 

Publicats l'any 1989 

- Publicats l'any 1990 

- Fase de treball (anàlisi geotoponfmica 
i fotomecànica) 

SO km 

Cultura. Concretament, s'han realitzat els mapes comarcals de la Val d'Aran, 
l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Ripollès i el Garraf, i estan en procés d'ela
boració els mapes comarcals, municipals i dels principals nuclis de població de 
les comarques de l'Alt Camp i el Berguedà. 

- Atles 
• Atlas Climàtic de Catalunya E. 1:500 000, s'han realitzat els darrers procesos 

previs a la seva publicació. 
• Es troben en fase de realització l'Atlas Comercial i l'Atlas de Sanitat. 

d) Arxiu 
S'ha continuat amb les tasques d'arxiu de tota la documentació, tant cartogràfica 
com bibliogràfica, que es realitza a l'ICC. Així mateix, es controla i·s'arxiva la car-

124 tografia emprada per a la realització dels dossiers de delimitació municipal. 
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Mapa d'estats de I'Ortofotomapa de Catalunya 1:50 000 (31-12-1990) 

D Publicats l'any 1987 i 1988 

D Publicats l'any 1989 

~ Publicats l'any 1990 

Escala 1 :2 150 000 

20 20 40 60km 

Cal destacar dins aquesta àrea l'inici de la informatització de l'arxiu, fitxer de con
sulta. 

- Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000 
Total aproximat de fulls de la sèrie Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000: 6 345 

Fulls de l'Ortofotomapa publicats l'any 1990: 
• Total de fulls publicats durant l'any 1990: 1 207 
• Percentatge de fulls publicats durant l'any 1990, respecte al total de la sèrie: 

19,02% 

Fulls de l'Ortofotomapa en fase de realització (31.12.1990): 
• Total de fulls treballats durant l'any 1990: 320 
• Percentatge de fulls treballats respecte al total de la sèrie: 5,04% 125 
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Ortofotomapa de Catalunya 1 :5 000 

Publicats 

12,86% 

11,25% 

Fulls de l'Ortofotomapa publicats (31.12.1990): 
• To tal de fulls publicats: 4 250 · 

01986 

D 1987 

- 1988 

-1989 

-1990 

-Resta 

• Percentatge de fulls publicats respecte al total de la sèrie: 66,98% 

- Ortofotomapa de Catalunya 1:50 000 SPOT-1 
Total de fulls de la sèrie Ortofotomapa de Catalunya 1:50 000: 85 

Fulls de l'Ortofotomapa publicats l'any 1990: 
• Total de fulls publicats l'any 1990: 46 
• Percentatge de fulls publicats durant l'any 1990, respecte al total de la sèrie: 

54,12% 

Fulls de l'Ortofotomapa publicats (31.12.90): 
• Total de fulls publicats: 85 
• Percentatge de fulls publicats respecte al total de la sèrie: 100% 

5.4.1.2. Delimitació Municipal de Catalunya 
A l'equip de treball s'ha incorporat una tercera persona. Fins al moment la seva tasca 
s'ha centrat en la revisió del treball que s'efectua a Madrid, així com la gestió relacio
nada amb les sol· licituds de documentació i la realització d'informes, fitxes i arxiu. 
Respecte a la tasca desenvolupada, cal dir que s'ha continuat realitzant la primera fase 
del projecte de recuperació de la documentació referent a la delimitació de les entitats 
locals territorials de Catalunya, és a dir l'escannejament de les Actes de Delimitació 
Municipal i els Quaderns de Camp que es troben a l'Instituta Geografico Nacionai: 
Per altra banda, s'estan fent els tràmits per iniciar la segona fase del treball; l'objectiu 
serà fotografiar tota la cartografia relacionada amb la documentació de Delimitació 

126 Municipal. 
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També s'ha donat compliment a la Sentència del Tribunal Suprem, de dur a terme les 
operacions de Delimitació Municipal entre els municipis de Salou i Vila-seca i Salou i 
entre els municipis de l'Ampolla i el Perelló, dues segregacions dels antics municipis de 
Vila-seca i Salou i el Perelló. Entre els municipis del Perelló i l'Ampolla també s'ha rea
litzat la senyalització i fixació de les fites comunes a ambdós termes municipals. Per 
altra banda, s'ha realitzat l'Acta d' AnuHació de l'enclavament de Perers, antigament 
adscrit al municipi d'Olius i que passa a pertànyer al municipi de Llobera. 
Els altres treballs que s'han realitzat han estat sempre relacionats amb donar suport tèc
nic a la Direcció General d'Administració Local i respondre a les sol:licituds de docu
mentació municipal, que cada cop són més nombroses; la mitjana en aquests darrers 
temps és de dues sol·licituds per setmana. 

La tasca realitzada fins al 31 de desembre de 1990 és la següent: 

BARCELONA 

Municipis escannejats .. ... .... .... ......... ....... .... ...... .... ............ .... ... ........... ......... ... .. .. 303 
Municipis revisats .. ........ ....... ... ..... ... ....... ........ ................... .. .. .... .. .. .. ............. ...... 4 
Municipis dels quals manca informació ..... .. .. .. .. .... ....... ..... .. .. .... .... .. . ... ........ . .... 1 
Total de municipis de les comarques de Barcelona ......... ...... ....... .... .... ........... 308 

Total de pàgines d'Actes escannejades .... ... ... ....... ...... .............. ..... .. ... .... .... ..... .. 10 461 
Total de pàgines de Quaderns escannejats .. ........... ........ ............................... ... 10 840 
Total de pàgines escannejades ..... .......... ... .......................................... ... ............. 21 301 

LLEIDA 

Municipis escannejats ............... .......... .......... ...... ........ ... .... ......... ........... ............ . 
Municipis revisats .. .... ....................... .... .. .... ....... ... ....... ................ ... .... ... ........ .... . 
Total de municipis de les comarques de Lleida ..... .......... ... ... ...... .. .. ............ ... .. 

Total de pàgines d'Actes escannejades ............. ... ...... ........................ ... ..... ...... .. 
To tal de pàgines de Quaderns escannejats .......................... ... .. .. ...... .. .. .... .... ... . 
Total de pàgines escannejades ..................... ...... ... ........... ...... ....... .... .... .......... ... . 

GIRONA 

Municipis escannejats ... .. .............................. .. ... ..... ... ...... .... ...................... ....... . . 
Municipis revisats .............................................. ........ ... .. ..... .............................. . 
Municipis dels quals manca informació .. ............... ..... ............ ....... .................. . 
Total de municipis de les comarques de Girona ········ ····· ······· ··:···················· .. . 

Total de pàgines d'Actes escannejades .... .... ... ... ......... ....... .... ... ... .... .. .. .. ....... ... .. 
Total de pàgines de Quaderns escannejats .......... ................... ........................ .. 
Total de pàgines escannejades ............. .. ............. .. .................... ................ ... .... .. . 

REsuM GLOBAL 

187 
42 

229 

11 182 
8 424 

19 606 

70 
150 

2 
222 

2 027 
2 341 
4 368 

En aquest resum queden inclosos els municipis i el nombre de pàgines d'Actes i 
Quaderns de la provín~ia de Tarragona ja escannejats l'any 1989. 127 
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Estat de la documentació de delimitació municipal de Catalunya (31·12·1990) 

D Municipis escannejats 

D Municipis revisats 

EJ Municipis amb manca d'informació 

Escala 1 :2 150 000 

20 20 40 60km 

Total de municipis de Catalunya .............................. .. .................. .. ................... 942 
Municipis escannejats ........... .............................................................................. 729 
Municipis revisats ........................... .... .. .... ............. .. ........................................... 207 
Municipis dels quals manca informació .................................................... .. ...... 6':· 

Percentatge dels municipis escannejats sobre el total de Catalunya .............. 77,39% 
Percentatge dels municipis revisats sobre el total de Catalunya ..................... 21,97% 

Total de pàgines d'Actes escannejades .............................................................. 28 126 
Total de pàgines de Quaderns escannejats ....................................................... 27 414 
Total de pàgines escannejades .............. '.............................................................. 55 540 

::-Els nous municipis de l'Ampolla i Salou, pertanyents a la província de Tarragona, que-
128 den inclosos en el resum global dins el grup de municipis dels quals manca informació. 
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Test de qualitat- província de Tarragona 
Actes: 891 fulls revisats d'un total de 4 456 fulls escannejats. 

Quaderns: 1 162 fulls revisats d'un total de 5 809 fulls escannejats. 
Totals: 2 053 fulls revisats d'un total de 10 265 fulls escannejats. 

Nota: El nombre del fulls revisats en el test correspon al20% del total de fulls escan
nejats. 

5.4.2. Cartografia Territorial i Temàtica 

Les tasques que es porten a terme dins la Secció de Cartografia Territorial i Temàtica 
s'agrupen en els tipus següents: 
- Suport Lingüístic. 
- Top o nímia. 
- Publicacions i Redacció. 
- Inventari Cartogràfic de Catalunya. 
- Bases de Dades Geocartogràfiques. 
- Altres Activitats 

La dotació de personal s'ha incrementat al llarg d'aquest any en dues persones. A més, 
l'ICC ha renovat el co~veni amb el Departament de Geografia Humana de la Universitat 
de Barcelona per a la realització de treballs cartogràfics, fet que ha permès disposar de dos 
becaris en règim de pràctiques durant tot l'any. En el mateix sentit, l'ICC ha signat un 
conveni de similars característiques amb el Departament de Geografia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, cosa que ha permès disposar de dos becaris més a partir d'abril. 

5.4.2.1. Suport Lingüístic 
Revisió, correcció lingüística i traducció de textos de publicacions bibliogràfiques i car
togràfiques i de textos no editats per l'ICC i també d'altres departaments de la 
Generalitat de Catalunya i d'encàrrecs de particulars. 

a) Revisió i correcció lingüística de textos 
• Textos diversos corresponents a les publicacions bibliogràfiques. 
• Revista Catalana de Geografia: fitxes bibliogràfiques, informacions, peus de 

fotografia, resums, etc. 
• Opuscles sobre els cursos impartits pel Negociat de Docència Cartogràfica i per 

la Secció de la Cartoteca de Catalunya de l'ICC. 
• Anuncis, fitxes i impresos diversos. 

b) Revisió dels textos marginals de documents cartogràfics 
Revisió dels textos de la caràtula de la cartografia que publica o elabora l'ICC: 
s' inclouen llegendes, títols, dades de descripció bibliogràfica, etc. 129 
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5.4.2.2. Toponímia 
Les tasques de toponímia es classifiquen en tres grups: 
a) Creació de bases de dades toponímiques. Cal destacar els següents projectes: 

- Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000. S'ha treballat en el recull de camp de topo
nímia, la seva revisió i la posterior informatització. Els fulls en què s'ha treballat 
al llarg de l'any són els que es relacionen a les taules següents. L'estat en què es 
trobava cada fase de treball en data 31 de desembre de 1990 és el que es reflecteix 
en el mapa d'estats. 

Recull de camp: 

Bloc 

181 
253 
256 
292 
329 
472 

Total 

Revisió: 

Bloc 

182 
183 
216 
217 
218 
219 
220 
256 
257 
292 
295 
296 
328 
329 
330 
445 
471 
472 

Total 

Ortofotomapes 

30 
12 
40 
96 
48 
76 

302 

Ortofotomapes 

46 
4 

48 
63 
54 
36 
78 
76 
96 
24 
92 
95 
81 
48 
96 
96 
52 
82 

1167 
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Informatització: 

Bloc Ortofotomapes 

220 78 
296 95 
328 81 
330 96 
445 96 
471 52 
472 82 

Total 580 

En relació amb aquest projecte, a més, s'han dut a terme les tasques de 
gestió, organització i arxiu del material. També s'ha continuat amb la 
informatització de l'estat de la toponímia per a la realització del mapa 
d'estats. 

- Mapa topografico nacional1:25 000 (publicat per l'IGN). S'ha treballat en els fulls 
següents: 

417-III 
417-IV 
416-l 
416-11 
416-III 
416-IV 
470-l 

el Vilosell 
l'Espluga de Francolí 

Sarroca de Lleida 
Castelldans 
Maials 
la Granadella 
Batea 131 
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Durant l'any 1989 s'ha tramès a l'IGN la informació finalitzada dels quatre fulls 
corresponents al bloc 417 i dels quatre del bloc 416. 

b) Revisió i, per alguns projectes, selecció i situació de topònims de documents car
togràfics realitzats o publicats per l'ICC o per altres organismes i entitats: 
• Castilla y León. Imagen Landsat-5 E. 1:250 000. 
• Castilla y León. Imagen Landsat-5 E. 1:375 000. 
• Comunidad Autónoma del País Vasco. Imagen Landsat-5 E. 1:200 000. 
• Comunidad Autónoma del País Vasco. Imagen Landsat-5 E. 1:100 000. 
• Comunidad Autónoma del País Vasco. Imagen Landsat-5 E. 1:50 000. 
• Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000. Full de la Val d'Aran. 
• Mapa comarcal de Catalunya 1:250 000. 1990. 
• Mapa comarcal de Catalunya 1:250 000. 1990 (blanc i negre) . 
• Mapa comarcal de Catalunya 1:500 000. 1990 (color). 
• Mapa comarcal turístic. Comarques de: Baix Empordà, Selva, Maresme, Priorat, 

Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès, Tarragonès i Baix Camp. 
• Mapa comarcal del patrimoni arquitectònic: Alt Camp, Beguedà. 
• Mapa de base municipal i comarcal-1988- de Catalunya 1:1 000 000. Distribució 

dels fulls Ortofotomapa, E. 1:5 000. 
• Mapa de les regions mediterrànies. Accessibilitat a les infrastructures de transport 

1986-1988. E. 1:350 000. 
• Mapa de risc d'incendi forestal de Catalunya 1:250 000. 
• Mapa d'imatge satèl-lit de les Illes Balears 1:100 000 (2a ed. del full de Mallorca). 
• Mapa d'usos del sòl de Catalunya 1:250 000 (2a ed.). 
• Mapa general turístic dels Pirineus 1:400 000. 
• Mapa topogràfic de Catalunya 1:250 000. 
• Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000. 
• Ortofotomapa de Catalunya 1:50 000. 
• Región de Murcia. Imagen Landsat-5. E. 1:200 000. 
Així mateix, del Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 s'ha seleccionat i situat la 
toponímia corresponent als fulls següents: 

Bloc Fulls 

219 3 
255 49 
257 6 
293 23 
294 7 
296 14 
297 11 
333 5 
363 33 
364 33 
365 8 
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391 7 
392 55 
419 64 
420 25 
421 1 
446 6 
447 10 
448 11 
473 1 

Total 372 

En la línia de treball de toponímia, s'ha iniciat l'estudi del projecte de formació de 

la base de dades de toponímia i de revisió global de la informació toponímica dis
ponible. Amb aquesta base de dades es pretén aconseguir un accés i una consulta 
àgils per a la toponímia, fonamentant-se bàsicament en el tipus de topònim, la seva 

localització i l'escala de treball. A més, i com a tasca prèvia i paraHela a la formació 
d'aquesta base de dades, es realitzarà una revisió global i exhaustiva de tots els 

topònims per tal de disposar de les versions més adients dels noms de lloc. 

5.4.2.3. Publicacions i Redacció 

S'ha treballat en la preparació i la redacció de les publicacions de l'ICC i d'altres orga
nismes i entitats. S'ha de remarcar el treball realitzat en les següents publicacions: 

a) Publicacions cartogràfiques 
Cal destacar-ne: 
• Mapa general turístic dels Pirineus 1:400 000. S'ha realitzat la compilació i situa

ció de la informació toponímica de l'àrea de Catalunya i s'ha participat en diver
ses reunions de treball (a Madrid, Tolosa de Llenguadoc, Tarba i Burdeus) per a 
la realització i la publicació d'aquest mapa. 

• Noms actuals i pretèrits del terme antic de Cornudella de Montsant. Preparació 
dels tres mapes inclosos en el llibre: nucli, antic terme amb la toponímia actual, 
antic terme amb la toponímia en desús (publicat per l'Associació d'Estudis 

Reusencs). 

b) Publicacions bibliogràfiques. Cal destacar la revisió de textos diversos de les 

següents publicacions: 
• Atlas Climàtic de Catalunya 
• Catàleg de Publicacions de l'ICC. Actualització 
• Memòria de l'ICC 1989. 
• Informació de l'ICC per a la Memòria del DPTOP 1989. 133 
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Mapa d'estats del recull de toponímia (31-12-1990) 

D Recull de camp en procés 

D Recull de camp finalitzat 

Recull de camp i revisió finalitzades 

Recull de camp, revisió i informatització 
finalitzades 

Escala 1 :2 150 000 

20 20 40 60km 

• Creixement urbà i agents de la producció de l'espai: el cas de la ciutat de Lleida. 
1940-1980. 

• Estructura alpina i herciniana a la vora sud de la zona axial del Pirineu Oriental. 
• Introducció general a la història de la cartografia. Cicle de conferències sobre 

història de la cartografia. 1er curs. 
• Macroforaminífers: estructura, paleoecologia i biostratigrafia. 
• Mapa hidrogeològic de Catalunya 1:250 000. 

e) Altres publicacions 
• Calendari 1991. La Península Ibèrica al segle XVII. 

• Catalunya. Un país mil·lenari (opuscle en color sobre Catalunya en diverses 
llengües). 

134 • Fotografia aèria vertical. Full de comanda. 
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Mapa d'estats de l'Inventari Cartogràfic de Catalunya (31-12-1990) 

20 

• Revista Catalana de Geografia 

F a n e e 

Escala 1 :2 150 ooo 

20 40 60km 

D Tractament de dades 

[I] Edició 

Publicat 

• Difusió de la cartografia: pòster-catàleg il-lustrat on s'explica el procés de realit
zació de la cartografia i els principals tipus de documents cartogràfics de l'ICC. 
Aquest pòster es duu a terme en el marc d'un projecte per a la difusió de la car
tografia realitzat en conveni entre l'ICC i el Departament de Didàctica de la 
Llengua, la Literatura i les Ciències Socials de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Les tasques dutes a terme han estat les següents: disseny dels organi
grames, definició de les i!· lustracions, redacció dels textos explicatius. 

En l'àrea de treball de les publicacions bibliogràfiques s'ha iniciat el disseny d'una 
fitxa que permeti accedir amb facilitat a informació diversa sobre les publicacions 
(col-leccions, títols, autors, dates, pàgines, preus, contingut, etc.) i que permeti fer 
un seguiment i una actualització constants d'aquestes dades. A més, s'ha mantingut 
actualitzat el Catàleg de Publicacions. 135 
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Pel que fa a redacció, s'ha treballat en els textos d'articles, de convenis de coHabo
ració entre l'ICC i altres organismes, d'informes i de documents diversos. 

5.4.2.4. Inventari Cartogràfic de Catalunya 
L'Inventari Cartogràfic de Catalunya es publica fraccionat en 43 volums, tots ells amb 
informació comarcal, llevat del primer, que conté una extensa explicació metodològi
ca, i el darrer, constituït per les dades de la cartografia d'àmbit supramunicipal. El con
tingut de l'obra es basa en la informació recollida els anys 1986 i 1987, essencialment. 

Les tasques dutes a terme durant l'any 1990, corresponen a fases de tractament de dades, 
d'edició i d'impressió. La recerca de dades i la informatització dels volums comarcals 
quedaren acabades durant l'exercici del1988. Especificat per fases i volums, s'ha rea
litzat el següent: 

a) Tractament: 
S'ha finalitzat el tractament de les dades de vuit comarques: Giron~s, Alta Ribagorça, 
Pla de l'Estany, Alt Camp, Baix Penedès, Tarragonès, Baix Camp i Conca de 
Barberà. 

b) Edició: 
Pel que fa a les diferents fases d'edició (galerades, compaginades, etc.), a més del 
volum d'Introducció Metodològica, s'ha treballat en els volums de quatre comar
ques: Gironès, Alta Ribagorça, Alt Camp i Baix Penedès. 

e) Publicació: 
Durant l'any 1990 han estat publicats cinc volums comarcals: Alt Urgell, Pallars 
Sobirà, Val d'Aran, Pallars Jussà i Gironès. Amb aquests, i amb data 31 de desem
bre de 1990, són 23 els volums publicats de l'Inventari Cartogràfic de Catalunya. 

5.4.2.5. Bases de Dades Geocartogràfiques 
S'ha treballat en la creació, manteniment i ampliació de bases de dades geocartogràfi
ques diverses, a partir de la informació d'elaboració pròpia, com les bases de dades 
toponímiques, i relacionada amb la provinent d'altres fonts. 
Cal destacar la que conté informació a nivell municipal sobre denominacions i localit
zació i la que s'està elaborant a nivell d'entitats de població. 
S'ha treballat en la codificació de totes les publicacions bibliogràfiques i cartogràfiques 
de l'ICC de cara a l'establiment de la codificació de barres (codi EAN) i de cara al Ca-

,. , tàleg de Publicacions. 

5.4.2.6. Altres Activitats 
Finalment, cal fer esment d'altres tasques diverses. S'han de destacar les següents: 
- Assistència a congressos i conferències. 
- Assistència a reunions de treball: Servei de Formació i Suport Idiomàtic, Mapa gene-

ral turístic dels Pirineus 1:400 000, Publicacions de la Generalitat. 
136 - Atenció a consultes telefòniques i per correspondència diverses. 

I. 



Activitats i producció 

5.4.3. Laboratori Fotocartogràfic 

La producció general del Laboratori Fotocartogràfic durant l'any 1990 ha estat diferent 
a la de l'any anterior. Aquest any la producció de fotomecànica ha estat superior, ocu
pant una part molt important del temps. La resta de les tasques són les habituals que 
s'han anat realitzant durant els darrers anys, tot i que les demandes han estat inferiors 
i que es classifiquen igualment en diferents apartats segons la procedència de les coman
des, tant les internes, referents a les Publicacions Cartogràfiques i Bibliogràfiques, a 
Vols i especialment a Fotogrametria Analítica i Ortofotogrametria, com les externes 
efectuades a través de Vendes i Distribució Cartogràfica de l'ICC. Aquest any cal 
destacar la incorporació d'entorns informàtics per a la realització i investigació de 
diferents tipus de tasques. Aquesta incorporació ha comportat una reestructuració del 
personal del Laboratori tant pel que es refereix al reciclatge del personal com a tasques 
a dur a terme pel mateix. La incorporació d'entorns informàtics ha establert dues àrees 
ben definides de treball: per una banda l'entorn Macintosh, que ha realitzat tasques de 
fotomecànica digital, aplicacions gràfiques, color, gestió i realització de cartografia 
digital, i per altra, la realització d'ortofotos digitals pel procediment de fotomecànica 
digital. La realització d'ortofotos digitals a escala 1: 5 000 per fotomecànica digital con
sisteix a acoplar tots els elements que componen un ortofotomapa a través d'un arxiu 
gràfic visualitzant la imatge digital, la col·locació de toponímia, la caràtula, gràfic del full, 
punts de recolzament, perspectiva isomètrica i dades generals per tal d'obtenir un 
fotolit final per a la impressió. 

a) Fotogrametria Analítica i Ortofotogrametria 
Aquestes àrees requereixen un control molt acurat ja que cal obtenir parells 
d'una gran qualitat fotogràfica per tal que la resolució de la imatge sigui la màxi-
ma, amb unes densitats plenament controlades com a resposta a les estrictes 137 
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exigències dels aparells, be siguin analítics, analògics o Joyce Loebl, als quals van 
destinades. Aquest sistema comporta un control de qualitat exhaustiu, la qual cosa 
requereix una màxima atenció per part del personal tant en el seu treball indivi
dual com en el constant manteniment de la maquinària per obtenir uns paràme
tres de qualitat òptims. 
Cal destacar que les tasques realitzades per aquestes dues àrees, ocupen una part 
molt important dins la producció del Laboratori Fotocartogràfic de l'ICC. 

b) Vols 
El processament de fotografia aèria ha passat a càrrec del Negociat de Vols. En 
l'actualitat el Laboratori realitza el posítivat en paper fotogràfic i pel-lícula de tots 
el rotlles revelats. 

e) Vendes i Distribució Cartogràfica 
La producció fotogràfica per a Vendes i Distribució Cartogràfica és molt variada. 
També és una de les àrees a les quals el Laboratori dedica més atenció, car les 
comandes es lliuren diàriament. Això ens obliga a tenir una cura constant. 
La seva principal dificultat radica no tan sols en el gran i variat nombre de formats, 
sinó en la diversa procedència dels negatius aeris, la qual cosa exigeix una especial 
atenció dels fotògrafs en la programació per tal d'igualar les qualitats fotogràfiques 
lliurades. 

Cal destacar també la incorporació de personal procedent de contractació i de reciclatge, 
així com en règim de pràctiques, procedent de l'Institut Politècnic d'Escoles 
Professionals Salesianes de Barcelona-Sarrià. 

Llista de publicacions 1990 

Publicacions cartogràfiques 
• Mapes guia de l'Ortofotomapa de Catalunya 1:50 000 SPOT-1 (416, 522, 547, 327, 

328,252,290,289) 
• Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000 (blocs 293, 333) 
• Mapa comarcal de Catalunya 1:500 000. 1990 (color) 
• Mapa comarcal de Catalunya 1:500 000. 1990 (blanc i negre) 
• Ma}'a comarcal de Catalunya 1:250 000. 1990 (color) 
• Mapa de risc d'incendi forestal de Catalunya 1:250 000 
• Mapa comarcal i judicial de Catalunya. 1990 
• Mapa d'imatge satèl·lit de les Illes Balears 1:100 000 (2a edició del full de Mallorca) 
• Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000 (Vallès Oriental) 
• Muntatge llegenda mapes plegats (Vallès Oriental) 
• Comunidad Autónoma del País Vasco. Imagen Landsat-5 E. 1:200 000 
• Comunidad Autónoma del País Vasco. Imagen Landsat-5 E. 1:100 000 ( 4 fulls) 
• Comunidad Autónoma del País Vasco. Imagen Landsat-5 E. 1:50 000 (13 fulls) 
• Castilla y León. Imagen Landsat-5 E. 1:375 000 

138 • Mapa d'usos del sòl de Catalunya 1:250 000 
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• Mapa d'imatge satèl·lit de Múrcia 1:200 000 
• Mapa de les regions mediterrànies. Accessibilitat a les infrastructures de transport. 

1986-1988. E. 1:3 500 000 
• Mapa turístic comarcal1:200 000 en versió catalana, castellana i llengües estrangeres 

(Barcelonès) 
• Mapa turístic comarcall :250 000 en versió catalana, castellana i llengües estrangeres 

(Maresme, Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès, Priorat, Tarragonès, Baix Camp) 
• Mapa turístic comarcall:300 000 en versió catalana, castellana i llengües estrangeres 

(Baix Empordà, Selva) 
• Mapa turístic comarcall :400 000 en versió catalana, castellana i llengües estrangeres 

(Alt Empordà) 
• Mapes comarcals 1:250 000 per a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de 

Catalunya (Ripollès, Garraf, Val d'Aran, Baix Penedès) 
• Mapes municipals per a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Alt 

Camp, Alt Penedès, Berguedà) 
• Els microstats en el món actual (2a edició) 
• Mapa del Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya 1:250 000 
• Mapa Olimpíades Barcelona 92 
• Mapa d'imatge satèHit de Catalunya 1:250 000 (2a edició) 

Publicacions bibliogràfiques 
• Portada Catàleg de Publicacions 1991 
• Carpetes Consell Rector 
• Correccions Atlas d'Andorra 
• Full de Fotografia Aèria Vertical 
• Calendari 1991. La Península Ibèrica al segle XVII 

• Memòria 1989 
• Revista Catalana de Geografia núm. 11 
• Revista Catalana de Geografia núm. 12 
• Revista Catalana de Geografia núm. 13 
• Portada Full Informatiu de la Cartoteca de Catalunya núm. 4 
• Cobertes Inventari Cartogràfic de Catalunya (Pallars Jussà, Alt Urgell, Pallars 

Sobirà, Val d'Aran, Gironès) 

Total: 

1990 1989 

Contactes paper 18 356 40 062 
Contactes pel·lícula 3 846 6 075 
Contactes pel-lí cula Joyce Loebl 3 168 1 749 
Contranegatius 3 80 
Ampliacions paper 4 295 2 991 
Ampliacions pel·lícula mat 51 117 
Ampliacions-reduccions càmera 305 161 139 
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Contactes paper Orto 1:5 000 14 320 6 989 
Contates pel·lícula Orto 1:5 000 1 750 1 727 
Contactes pel·lícula mat Orto 1:5 000 674 862 
Contactes paper Orto 1:25 000 8 22 
Contactes paper imatge de satèHit 59 69 
Contactes pel·lícula imatge de satèHit 46 31 
Contactes ploma 115 381 
Rotlles de fotografia aèria 86 147 
:Proves Color Art 344 583 
Altres 312 733 

5.4.4. Realització Cartogràfica 

5.4.4.1. Fotocomposició 
Com cada any, s'ha donat abast a tota la producció tipogràfica de l'ICC i també s'ha 
treballat per encàrrec d'altres departaments de la Generalitat, governs autònoms i 
empreses privades. 

Aquest any s'ha consolidat l'entorn Apple Macintosh com a eina de treball, introduint 
sempre les innovacions més adequades a la nostra tasca. 

Es manté també el conveni amb l'Institut Politècnic. d'Escoles Professionals Salesianes 
de Barcelona-Sarrià per a tenir becaris en règim de pràctiques. 

Aquest any s'ha visitat Drupa'90, Hartmann i Informat. 

Els treballs realitzats es classifiquen en els grups següents: 

- Documents cartogràfics: 
Cartografia bàsica 
• Castilla y León. Imagen Landsat-5 E. 1:375 000 
• Comunidad Autónoma del País Vasco. Imagen Landsat-5 E. 1:200 000 
• Mapa d'imatge satèHit de les Illes Balears 1:100 000 (2a edició del full de Mallorca) 
• Comunidad Autónoma del País Vasco. Imagen Landsat-5 E. 1:100 000 (fulls de 

Salvatierra-Agurain, Bilbao-Bilbo, San Sebastian-Donostia i Vitoria-Gasteiz) 
• Ortofotomapa de Catalunya 1:50 000: 46 fulls 
• Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000, Vallès Oriental41 (sense plegar) 
• Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000, Vallès Oriental 41 (plegat) 
• Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000: 1 207 fulls 

Cartografia temàtica 
• Mapa de les regions mediterrànies. Accessibilitat a les infrastructures de transport. 

1986-1988. E 1:3 500 000 
140 • Mapa comarcal de Catalunya 1:500 000. 1990 (en color i en blanc i negre) 
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~ .. 

• Mapa de senders de gran recorregut de Catalunya 1:500 000 (actualització) 
• Mapa comarcal i judicial de Catalunya. 1990. E. 1:500 000 (2a edició) 
• Mapa comarcal de Catalunya 1:250 000. 1990 
• Mapa oficial de carreteres de Catalunya 1:250 000 (la reimpressió) 
• Mapa de risc d'incendi forestal de Catalunya 1:250 000 
• Mapa d'usos del sòl de Catalunya 1:250 000 (2a edició) 

- Publicacions bibliogràfiques: 
• Inventari Cartogràfic de Catalunya: Alt Urgell, Pallars Sobirà, Val d'Aran, 

Gironès i Pallars Jussà 
• Les àrees de concentració comercial a la ciutat de Barcelona 
• Introducció general a la història de la cartografia. Cicle de conferències sobre 

Història de la Cartografia. ler curs 
• Creixement urbà i agents de la producció de l'espai: el cas de la ciutat de Lleida. 

1940-1980 

- Publicacions periòdiques: 
• Revista Catalana de Geografia, núm. 11, 12 i 13 
• Memòria 1989 141 
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• Catàleg de Publicacions 1990 
• Calendari 1991. La Península Ibèrica al segle XVII 

• Full Informatiu de la Cartoteca, núm. 4 

- Altres publicacions: 
• Els microstats en el món actual (reimpressió) 
• Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya (prova d'impremta) 
• Fotografia aèria vertical 
• Llibre del recull de les conferències de la Sociedad Española de Cartografía, 

Fotogrametría y Teledetección 
• Tríptic Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección 
• Tríptic Aplicacions dels sistemes de posicionament de satèl-lit i inercials a la car-

tografia 
• La principauté de Catalogne et le comté de Roussillon 
• Guia dels Transports Interurbans de Catalunya 1989-1990 (suplement) 
• Guia dels Transports de Ripoll, Olot i Gandesa 
• Catalunya, un país mil-lenari (2a edició) 
• 41 comarques per al Departament de Justícia (fotolits) 

5.4.4.2. Impressió 
Abastament de paper d'oficina. Com en anys anteriors, els treballs realitzats en aquest 
camp s'han adreçat a cobrir les necessitats de l'ICC en matèries diverses: 
• Targetes de visita 
• Talonaris de comandes, factures 
• Diversos tipus de carta 
• Sobres i carpetes 
• Fitxes diverses 
• Impresos: diplomes, etiquetes, tríptics 

5.4.5. Revista Catalana de Geografia 

Al llarg de l'any 1990 la Revista Catalana de Geografia ha publicat els números 11, 12 
i 13 corresponents als mesos de març, setembre i desembre, respectivament, amb tota 
normalitat. 

El número 11 és relativament monogràfic, o si més no, els articles que el formen estan 
centrats a l'entorn d'un tema comú. Els dos números restants, 12 i 13, tornen a ésser no 
monogràfics. 

El número 11 gira al voltant de la cartografia, l'activitat específica de l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya. Aquesta dedicació ha obligat a forçar, en aquest número, un 
xic les seccions tradicionals de la Revista. S'obre amb unes Visions Geogràfiques escri-

142 tes pel senyor Jaume Miranda, Director de l'Institut, que presenta una visió general del 
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que ha estat la cartografia els darrers vint anys i formula les perspectives que s'obren 
al darrer decenni d'aquest miHenni que clausurem; l'èmfasi de l'article és posat en 
l'impacte de les noves tecnologies. 
La secció de Cartografia inclou els cinc articles que formen aquest número. De primer, 
la senyora Anna Lleopart, Cap de Secció del mateix Institut, ofereix un quadre gene
ral sobre el desenvolupament dels sistemes d'informació geogràfica, destacant quins són 
els principals problemes que presenta avui la qüestió. Seguidament, el senyor Josep M. 
Rabella, Doctor en Geografia i Professor de Cartografia a la Universitat de Barcelona, 
estudia el problema de les projeccions cartogràfiques per a representar el mapamundi. 
Ultra les conclusions a què arriba, l'aportació més important és la presentació de més 
de cinquanta projeccions diferents, la qualitat i utilitat de les quals pot ésser clarament 
estudiada. En el tercer article, el senyor Heinrich Ebner, Catedràtic de Fotogrametria, 
i els senyors Franz Müller i Günter Strunz, enginyers en Geodèsia i Fotogrametria, tots 
tres de la Universitat Politècnica de Munic, analitzen les diferències entre l'adquisició 
analògica i digital de dades amb càmeres aèries i amb càmeres de línies optoelectròni
ques. Descriuen el procés matemàtic generalitzat per al processament d'aquestes dades, 
i la integració d'informació de control general i d'objectes, dins de la determinació com-
binada de punts. Seguidament, el senyor Enric Camps, geògraf de l'Institut Cartogràfic, 143 
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presenta resumidament el treball del recull de l'Inventari Cartogràfic de Catalunya que 
publica aquesta Institució i en fa un primer balanç. Per acabar, el senyor Vicenç Palà, 

llicenciat en Informàtica i de l'Institut, explica l'aplicació de les imatges de satèl-lít a 
pel·lícules animades i la seva utilitat, tal com ha estat desenvolupada recentment. 
Com sempre, la Revista es clou amb la informació sobre les reunions científiques cele

brades o per celebrar, i el comentari bibliogràfic sobre quatre atles universals. 
En aquest número s'incorpora una petita nova secció que anirà apareixent en els pro

pers números, la fe d'errates, que vol corregir aquells errors que al número anterior 
puguin suposar canvi o mala interpretació dels textos presentats. Amb això es vol 
donar un pas més cap a la claredat d'actuació i cap a la millora de comunicació amb els 

lectors. 

El número 12 de la Revista tancà l'estiu de l'any 1990. Les Visions Geogràfiques mos

tren un exemple regional al sud dels Estats Units d'Amèrica, a l'entorn de l'estat de 
Tennessee. El senyor Carles Carreras, Director de la Revista i autor d'aquestes Visions, 

presenta la història, l'evolució i la situació actual de la gran obra de planejament terri
torial del President Roosevelt, la TV A, per tal de mostrar l'experiència d'un país on el 

planejament té escassa tradició. 
La secció de Geografia està formada per tres articles, en primer lloc, el geògraf Miquel 
Parella presenta els resultats d'una estada de treball que féu a Lisboa el 1988 dins del 

programa europeu d'intercanvis universitaris ERASMUS. L'article mostra alguns 

exemples de rehabilitació urbana a la capital portuguesa i se situa dintre de les preocu
pacions generals de l'autor sobre els problemes de l'habitatge a les grans ciutats. En 

segon lloc, la Professora Amalía Inés Geraíges, de la Universitat de Sao Paulo (Brasil), 
comenta els problemes de les àrees metropolitanes al Tercer Món. És una reflexió 
breu, sobre un tema complex que constitueix la línia principal de recerca de l'autora. I, 

cloent aquesta secció, l'article del senyor Albert Gonzalez, llicenciat en Geografia, sobre 
la història de la construcció de la xarxa d'autobusos a la ciutat de Barcelona; l'article 

compta amb molta base documental. 
Dins de la secció de Cartografia es presenta l'article dels senyors Romà Arbíol (Cap de 
Secció), Vicenç Palà i Joan Romeu (Caps de Negociat), de l'Institut Cartogràfic de 

Catalunya, que expliquen llur experiència en la generació de l'Ortofotomapa de 
Catalunya en fals color a escala 1:50 000. 
Finalment, la secció de Ciències de la Terra tracta d'un tema climatològic. El senyor 

Alejandro Martínez, llicenciat en Geografia i Director del Centre Meteorològic de 
Barcelona, publica un estudi sobre les precipitacions a la conca del Pirineu oriental. 

L'article presenta un mètode interessant per tal d'avaluar un recurs escàs i irregular, les 
pluges a Catalunya. 
Com és habitual, la Revista es tanca amb les seccions d'informació de publicacions i 
d'esdeveniments a l'àmbit de la Geografia, i amb la presentació crítica de quatre anua
ris estadístics que afecten Catalunya d'una manera o altra. 

Finalment, a finals d'any, es publicà el número 13 de la Revista. L'habitual secció ini
cial dedicada a unes Visions Geogràfiques presenta aquest cop un article sobre l'estu-

144 dí comparatiu de tres ciutats mitjanes europees, entre les quals Granollers, sobre el tema 
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de planejament de la circulació i el transport. L'article és escrit per la senyora Eva 
Garcia, llicenciada en Geografia que ha ampliat els seus estudis a Suïssa. 
Seguidament, la secció de Geografia és coberta per un article de la Professora de 
Sociologia de la Universitat de Barcelona, Soledad García, que tracta de les complexes 
relacions entre urbanització i industrialització. Centrat en l'anàlisi de la fàbrica barce
lonina La Maquinista Terrestre y Marítima, traslladada de la Barceloneta a Sant Andreu 
de Palomar, estudia especialment la formació professional, l'origen i la localització resi
dencial de la mà d'obra a l'entorn de l'any 1977. La secció de Cartografia conté dos arti
cles. Un, de la Professora Krystyna Szykula, que presenta els fons cartogràfics de la 
Biblioteca Universitària de Wroclaw. El segon article, és dels matemàtics de la 
Universitat de Barcelona, Miquel Àngel Andreu i Carles Simó, que donen els resultats 
de la primera determinació gravimètrica del geoide a Catalunya. 
Finalment, la secció de Ciències de la Terra clou, com sempre, la sèrie d'articles de la 
Revista. S'hi presenta l'article de Santiago Riera, llicenciat en Geografia i Història, on 
s'analitza les mostres de pol·len de l'antic estany del Cagalell de Barcelona per tal de 
reconstruir l'evolució de la vegetació del pla de la ciutat des dels temps romans. 
Les informacions sobre les reunions i jornades científiques relacionades amb els seus 
camps d'especialització segueixen cobrint la darrera part, junt amb el comentari 
bibliogràfic de quatre manuals de Geografia Física. 

Com ja va essent habitual, la publicitat ha estat present en aquests números de la 
Revista, amb 8 anuncis als números 11 i 12, i 9 al número 13. 

La Revista Catalana de Geografia té una tirada de 3 000 exemplars. Aquests es distri
bueixen per 234llibreries de Catalunya, aproximadament en 400 quioscs de la provín
cia de Barcelona i a la botiga de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. A més, després de 
les altes i baixes experimentades al llarg de l'any, compta amb la quantitat de 366 subs
criptors, i participa en un intercanvi amb 93 revistes d'arreu del món. 

5.5. Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa 

5.5.1. Manteniment de Sistemes 

En el transcurs de l'any 1990 el Negociat de Manteniment de Sistemes ha desenvolu
pat un seguit de tasques d'acord amb les necessitats i amb la disponibilitat de personal 
en cada circumstància. 
Això és perquè, durant l'exercici, hi ha hagut una alta en el mes de març i una baixa pasa
des les vacances d'estiu, i per tant, durant set mesos ha disposat de quatre persones. 
Per altra banda, en les tasques de demandes de pressupostos, així com en l'estudi 
d'aprofitament i divisions d'espais i distribució de mobiliari, s'ha comptat amb la 
col-laboració del senyor I. Santiveri, amb la qual cosa s'han pogut racionalitzar els 
moviments. 145 
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En el capítol de manteniment d'edificis i instaJ.lacions, s'ha seguit un pla de treball que 
ens ha permès de fer una revisió cada quinze dies en cada punt particular. 
També s'ha seguit una política de conservació dels edificis, aprofitant els ca~vis per pin
tar els despatxos, aconseguint millores en la distribució de la llum. 
Això ens ha ocupat el40% del temps dels operaris del Negociat, a més d'alguns dies de 
vacances de la resta del personal de l'ICC. 
La resta de temps ha estat destinada a donar suport als diversos Serveis i solucionar i/o 
executar les sol· licituds d'intervenció puntuals fetes per corregir anomalies de funcio
nament i fer les modificacions i instaHacions, feina que s'ha dividit per edificis: 

Edifici del carrer de Balmes núm. 209-211: 
- Modificacions de tanques i portes per tal d'habilitar els despatxos corresponents als 

diferents caps de Servei a fi d'unificar la Secretaria de Serveis. 
- Condicionament de l'espai del soterrani recuperat del pati central, que sobrava des

prés del trasllat de la sala i del personal de plotting, i aprofitament dels tres despat
xos buits per traslladar-hi el projecte CORINE, Sistemes d'IBM i un despatx per cinc 
persones del Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica. 

- Remodelació i condicionament de les sales buidades per fer despatxos per als Caps 
de Secció que no en tenien. 

- Remodelació de l'àrea de Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica per tal 
d'encabir-hi quatre taules. Canvi de despatx de la Revista Catalana de Geografia i 
divisió de l'antiga sala de toponímia en tres espais per poder fer dos despatxos indi
viduals i un per a cinc persones més. 

- Condicionament de la sala buida del Gerber, dividint-la i fent un despatx per als Caps 
dels Negociats de Fotogrametria Analítica i d'Ortofotogrametria. La sala restant, 
condicionar-la i habilitar-la amb aire condicionat, foscor i llums vermelles per a 
l'Optronix. 

- Desmuntar i traslladar el Gestalt al magatzem del carrer de Brusí, i en el seu. lloc ins
tal·lar el Joyce Loebl. 

- Remodelar la distribució del Laboratori Fotocartogràfic preparant-lo per noves tas
ques, partint per la meitat la taula de retoc gran i en el seu lloc habilitant taules per 
estacions digitals de treball per fer ortofotomapes digitals. 

- Desmuntar la processadora de pel·lícula del laboratori i canviar-la per una RAPI
LINE 135 AGFA. 

- Prolongació de les xarxes TOPS i ETHERNET. 
- InstaJ.lació d'una premsa gran de contactes aprofitant la taula de la insoladora de 

planxes d'impressió. 
- Fabricació d'elements de geodèsia i sistemes d'alimentació elèctrica portàtils per al 

desenvolupament del GPS. 
- Individualització i potenciació de diversos ramals de xarxa elèctrica. 
- Execució de 264 sol· licituds puntuals d'intervenció. 
- Finalment, i en el capítol de seguretat, han estat executades les obres de millora 

que, en el seu moment, van ser proposades per tal de corregir les anomalies detecta
des per l'inspector del Centre de Seguretat i Higiene del Departament de Treball. A 

146 més de potenciar el sistema de llums d'emergència que, tot i ésser correcte, degut a 
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les modificacions de tanques i portes, presentava un desfasament des de la seva 
posada en marxa al principi de les instal-lacions de l'edifici, quedant algunes zones 
mal il-luminades. 

Edifici del carrer d'Alfons XII núm. 19-21: 
- Modificació i reestructuració de la disposició del mobiliari per tal d'instal-lar més 

prestatgeries. 
- Adequació de l'antic garatge com a sala de recepció i magatzem de mercaderies. 
- Instal-lació de la xarxa de llums d'emergència. 
- Execució de 31 sol·licituds puntuals d'intervenció. 

Edifici del carrer de Brusí núm. 17: 
- Instal-lació del porter automàtic a totes les plantes de l'edifici. 
- Instal-lació de llums en el hal! així com en l'espai de la porta d'entrada, amb un sis-

tema automàtic d'encesa i apagada de diversos sectors per tal que no quedi comple
tament a les fosques durant la nit ni els caps de setmana. 

- Muntatge d'una sala de conferències dotada de sistemes de projecció visual, amb 
cabuda per a 75 persones, en una de les dependències de la planta del primer pis. 

- Adequació de l'espai lliure de la planta baixa per traslladar-hi l'arxiu heretat del 
MOPU i de la Diputació Provincial de Barcelona, així com per instal-lar-hi taules on 
poder classificar i ensobrar el material de cadascun dels ortofotomapes editats, per al 
seu arxm. 

- Potenciació de les xarxes de llums d'emergència i d'extinció d'incendis, adequant-les 
a les necessitats actuals. 
Execució de 30 sol·licituds puntuals d'intervenció. 

Edifici de l'hangar: 
- Instal-lació d'una centraleta telefònica i de la seva xarxa de telèfons. 
- Potenciació dels llums dels despatxos. 
- Instal·lació dels diversos elements annexos al processador de films (caldostat d'aigua, 

safareig per rentar els racs, porta circular per accedir al costat fosc de l'entrada de 
films de la processadora i sistema d'aturada d'emergència de la processadora). 

- Adequació d'un despatx per a reunions de treball. 
- Seguiment dels processos de solució adoptats per tal de corregir les anomalies i/o 

defectes sorgits a les noves instal-lacions. 
- Execució de 15 sol·licituds puntuals d'intervenció. 
- Tanmateix, s'ha continuat amb la política de substitució d'elements que s'havien 

d'i~portar per altres de nacionals, per tal d'abaratir costos d'explotació i reduir 
temps d'aturada de les màquines. 

5.5.2. Vendes i Distribució Cartogràfica 

a) Distribució 
Durant aquest any s'ha continuat abastint noves poblacions més enllà del Principat 147 
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(Palma de Mallorca, Andorra la Vella, Saragossa, Bilbao, ... ), de manera que es pot 
considerar coberta una primera xarxa de distribució a nivell de capitals dels Països 
Catalans i ciutats espanyoles. Aquesta campanya s'ha dut a terme fonamentalment 
aprofitant la tirada comercial que, ultra el Principat, prevèiem per al calendari 
d'enguany (regions de la Península Ibèrica). Tanmateix, s'ha augmentat la nostra 
implantació a poblacions on el mercat així ho requeria (l'Hospitalet de Llobregat, 
Manresa, Vic, .. . ) alhora que a d'altres indrets ha calgut cloure dipòsits que no 
havien observat moviments significatius. En general, s'ha iniciat una lleugera tendèn
cia a la concentració a poblacions que exerceixen una mínima funció de centralitat, 
dins la tònica de creixement del nombre de punts de venda abastits. 
Menció a part mereix la densificació de la xarxa realitzada a la comarca del Vallès 
Oriental: augment del nombre de llibreries abastides a Sant Celoni, Cardedeu i Sant 

148 Feliu de Codines, i nova implantació al Figaró, la Roca del Vallès i Montmeló, arran 
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Mapa de la distribució de les llibreries 31-12-1990 

F a n e e 

1 Llibreria 

• 2 Llibreries 

• 3-4 Llibreries 

Escala 1 :2 150 ooo • 5-6 Llibreries 

20 20 40 60km 
• > 7 Llibreries 

de la publicació i comercialització del Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000 (Vallès 
Oriental), plegat i sense plegar. 

Localització geogràfica dels dipòsits i vendes: 
A la fi de l'exercici, s'abastien 372 llibreries a 203 poblacions, repartides de la 
següent manera: 
48 a la ciutat de Barcelona 
290 a 180 ciutats i viles d'arreu de Catalunya 
29 a 17 ciutats de la resta d'Espanya 
5 a l'estranger 

Pel que fa a la facturació, l'import facturat aquest any per venda de publicacions a 
llibreries ha augmentat un 22,24% respecte de l'exercici anterior. En acabar l'any 149 
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s'havien generat 515 factures a 249 punts de venda, arribant-se a una venda superior 
a la pesseta per habitant a 13 comarques, així com a la ciutat de Barcelona i a. 
d'altres poblacions importants (Sabadell, Lleida, Tarragona, Girona, ... ). D'altra 
banda, s'ha assolit una major rendibilitat del nostre treball en doblar la facturació 
mitjana per punt de venda, passant de 9 000 PTA per llibreria facturades l'any 
anterior a gairebé 21 000 aquest any. 

En la taula següent s'expressen els imports facturats per comarca, així com el nom-
bre de llibreries facturades i el quocient entre l'import facturat i els habitants de la 
comarca: 

Comarca Facturació Punts de venda Fact./hab 

Barcelonès 1 947 499 45 0,82 
Segrià 423 027 5 2,67 
Vallès Oriental 339 398 17 1,41 
Vallès Occidental 262 394 14 0,42 
Tarragonès 152 618 7 1,02 
Baix Llobregat 139 647 12 0,24 
Baix Ebre 116 036 2 1,80 
Maresme 112 625 11 0,42 
Bages 111 826 9 0,74 
Baix Empordà 101 887 8 1,21 
Gironès 95 940 6 0,78 
Anoia 91 258 5 1,15 
Osona 85 224 7 0,74 
Pla d'Urgell 71220 3 2,48 
Urgell 64 568 4 2,15 
Alt Penedès 64 026 8 0,96 
Baix Camp 61 230 5 0,49 
Conca de Barberà 48 651 2 2,64 
Alt Empordà 46 234 3 0,54 
Segarra 45 301 3 2,65 
Montsià 42 540 7 0,79 
Cerdanya 41 480 4 3,40 
Garraf 41457 4 0,58 
Garrotxa 40 640 2 0,90 
Solsonès 39 478 2 3,66 
Berguedà 37 386 4 0,92 
Selva 31 028 4 0,34 
Ripollès 27 659 2 0,98 
Noguera 23 362 3 0,65 
Baix Penedès 18 502 4 0,56 
Alt Urgell 18 265 2 0,97 

150 Alt Camp 13 401 3 0,40 
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Pallars Jussà 12 456 2 0,90 
Pla de l'Estany 12 452 2 0,58 

Pallars Sobirà 11 327 1 2,07 

Ribera d'Ebre 9 473 2 0,40 

Priorat 8 663 2 0,86 

Terra Alta 8 076 1 0,60 

Garrigues 7 499 2 0,37 

Resta Països Catalans 127 588 11 
Resta Espanya 176 554 8 
Estranger 47 663 1 

Com podem comprovar a la taula, les vendes oscil·len d'una manera considerable 
d'una comarca a l'altra. Se segueix observant una major rendibilitat a les comarques 

agrícoles, i especialment en aquelles on més hem pogut comercialitzar els fulls de la 
sèrie Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000 (al Segrià la mitjana és de 84 605 PTA per 

llibreria, mentre que al Maresme és de 10 239 PTA), bé que aquest any han avançat 
notablement les comarques de la Regió I per la comercialització del mapa de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona 1:40 000, del que es parlarà més endavant. Aquest 

avanç esdevé espectacular al Vallès Oriental on, a més, s'ha comercialitzat l'esmen

tat Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000. 

Avaluació dels dipòsits i vendes a llibreries segons productes: 
En acabar l'any, aquests eren els 20 productes o sèries dels quals n'hi havia més 

exemplars en dipòsit a llibreries: 

Títol 

Fulls de l'Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000 
Fulls del Mapa de Catalunya d'imatge satèl-lit 1:100 000 
Revista Catalana de Geografia núm. 12 
Volums de l'Inventari Cartogràfic de Catalunya 
Revista Catalana de Geografia núm. 11 
Mapa topogràfic de Catalunya 1:250 000 
Mapa comarcal de Catalunya 1:500 000. 1990 
Mapa d'imatge satèl-lit dels Pirineus 1:400 000 
Mapa geològic de Catalunya 1:250 000 
Mapa comarcal de Catalunya 1:250 000. 1990 
Mapa de Catalunya d'imatge satèl-lit 1:250 000 
Calendari 1991. La Península Ibèrica al segle XVII 

Mapa de Catalunya d'imatge satèl-lit 1:500 000 
Fulls del Mapa comarcal1:100 000 
Toponímia i cartografia. Assaig de sistematització 
Revista Catalana de Geografia núm. 1 O 

Exemplars 

5 136 
2 037 
1 525 
1 458 
1 290 
1 086 

888 
853 
795 
668 
642 
533 
466 
455 
353 
328 151 
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Cartografia de Catalunya. Segles XVII i XVIII 

Llibre del Mapa topogràfic de Catalunya 1:250 000 
Estudi sobre la classificació de la cartografia 
Cartografia de Catalunya i dels Països Catalans 

313 
276 
252 
222 

Pel que fa a les vendes, aquests són els 20 productes o sèries que més s'han venut a 
les llibreries al llarg de l'any 1990: 

Títol Exemplars Valor aprox. 

Revista Catalana de Geografia 898 395 000 
Fulls de l'Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000 808 576 000 
Mapa de l' Area Metropolitana de Barcelona 1:40 000 630 441 000 
Mapa d'imatge satèJ.lit dels Pirineus 1:400 000 542 610 000 
Fulls Cartografia IGN 519 78 000 
Mapa comarcal de Catalunya 1:500 000 504 189 000 
Mapa topogràfic de Catalunya 1:250 000 484 245 000 
Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000 (Vallès Oriental) 386 257 000 
Fulls del Mapa de Catalunya d'imatge satèJ.lit 1:100 000 339 242 000 
Mapa de Catalunya d'imatge satèJ.lit 1:250 000 285 214 000 
Mapa geològic de Catalunya 1:250 000 244 183 000 
Volums de l'Inventari Cartogràfic de Catalunya 139 104 000 
Mapa de Catalunya d'imatge satèJ.lit 1:500 000 137 51 000 
Calendaris 134 377 000 
Mapa comarcal de Catalunya 1:250 000 105 53 000 
Fulls del Mapa comarcall:lOO 000 81 30 000 
Fulls de l'Ortofotomapa de Catalunya 1:50 000 78 58 000 
Llibre del Mapa topogràfic de Catalunya 1:250 000 76 91 000 
Fulls del Mapa de l'Àrea Metrop. de Barcelona 1:10 000 74 17 000 
Cartografia de Catalunya. Segles XVII i XVIII 40 105 000 

Respecte d'aquesta taula, cal tenir present que les publicacions posades a la venda 
ben entrat l'any, o exhaurides en el decurs d'aquest, no hi reflecteixen llur veritable 
tirada comercial (Mapa comarcal de Catalunya 1:250 000, Mapa d'usos del sòl de 
Catalunya 1:250 000). 

Cal assenyalar, tanmateix, el contracte efectuat amb la Mancomunitat de Municipis 
de l' Area Metropolitana de Barcelona, el mes de juny, per a la distribució comercial 
del seu mapa de l'Àrea Metropolitana de Barcelona a escala 1:40 000. Es van rebre 
inicialment 2 000 exemplars (500 en full i 1 500 plegats), i 500 més a l'octubre (en 
full), després de liquidar-ne 853 venuts fins llavors a llibreries o a la nostra pròpia 
botiga. Es tracta de la primera coJ.laboració d'aquest tipus en què actuem com a dis
tribuïdor majorista d'un mapa imprès; i podem dir que l'experiència sembla prou 
satisfactòria com per a aplicar-la a d'altres editors i d'altres documents cartogràfics 

152 en el futur. 
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b) Vendes a la llibreria de l'Institut 
Tot seguint la seva tònica habitual, la facturació per venda de material a la botiga de 
l'Institut ha continuat creixent, aquest any en un 8,82% respecte l'exercici anterior, 
important un volum total de 32 289 714 PTA. En concret, aquest augment es pro
dueix a les vendes al comptat, essent l'import total de 27 977 677 PTA, mentre que 
les vendes a crèdit han suposat 4 312 037 PTA per a aquest exercici. El nombre de 
clients atesos també ha augmentat sensiblement, en un 8,41% (11 337 factures 
aquest any per 10 458l'any anterior). 

En les.taules següents s'expressen els trets qualitativament i quantitativament més 
destacables de les vendes a botiga, en percentatges sobre el total de la facturació de 
l'exercici. 

Percentatges de facturació segons tipus de client: 

Comptat Crèdit Sèrie Z Total 

1. Particulars 45 32 
2. Empreses 34 2 24 
3. Centres d'ensenyament 4 11 4 
4. Generalitat 5 50 100 28 
5. Altres institucions 12 37 12 

Total 100 100 100 100 

Percentatges de facturació segons origen del producte: 

1990 1989 

1. Producció pròpia, material d'arxiu 
2. Producció pròpia, material imprès 
3. Publicacions de la Generalitat 
4. Altres institucions 
5. Editorials privades 

Total 

54 
30 
1 

11 
4 

100 

Percentatges de facturació segons tipus de producte: 

1990 

1. Material fotogràfic 36 
2. Reproducció de plànols 18 
3. Cartografia impresa 40 
4. Publicacions bibliogràfiques 4 
5. Altres 2 

Total 100 

63 
18 
1 

11 
7 

100 

1989 

46 
17 
33 

3 
1 

100 

· -·---· - · - · - - - ~ - ·· - · ·r - · 
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Les tendències més destacables d'aquestes dades, vistes les d'exercicis anteriors, són, 
al nostre parer, les següents: 
- L'augment per segon any consecutiu de la importància relativa de les vendes als 

diferents ens i òrgans de la Generalitat. 
- L'augment de la venda de cartografia impresa del propi Institut en detriment del 

material fotogràfic d'arxiu. Aquesta dada ens indica la progressiva substitució en 
els hàbits dels usuaris de les ampliacions i els contactes fotogràfics pels ortofo
tomapes, bàsicament a escala 1:5 000. 

Principals sèries cartogràfiques en venda 
- Cartografia de base de Catalunya: 

Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000, Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000, 
Ortofotomapa de Catalunya 1:50 000 (SPOT), Mapa topogràfic de Catalunya 
1:2 000, Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 (ara a la venda en paper elec
trostàtic en color), Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000, Mapa topografico 
nacional 1:25 000 (IGN i SGE), Mapa topografico nacional 1:50 000 (SGE i 
IGN) i escales inferiors (SGE). 

- Cartografia de base d'altres àrees: 
Espanya: E 1:50 000 i escales inferiors (SGE i IGN). 
França: E 1:25 000 per a Catalunya nord i escales inferiors per a la resta (IGN 
France). 

- Imatge de satèJ.lit: 
Mapa de Catalunya d'imatge satèJ.lit 1:100 000, Mapa de Catalunya d'imatge 
satèl·lit 1:250 000, Mapa d'imatge satèJ.lit dels Pirineus 1:400 000, Mapa de 
Catalunya d'imatge satèJ.lit 1:500 000, Castilla y León. Imagen Landsat-5 
E. 1:375 000, Castilla y León. Imagen Landsat-5 E. 1:250 000, Mapa d'imatge 
satèJ.lit de les Illes Balears 1:100 000, Mapa d'imatge satèHit de les Illes Balears 
1:100 000 (Mallorca), Comunidad Autónoma del País Vasco. Imagen Landsat-5 
E. 1:200 000, Comunidad Autónoma del País Vasco. Imagen Landsat-5 
E. 1:100 000, Ortofotomapa de Catalunya 1:50 000 (SPOT, blanc i negre i color), 
imatges de França i de París. 

- Cartes nàutiques: 
British Admiralty, Hachette, IHM, Navicarte, SHOM. 

- Cartografia turística i de carreteres: 
Altaïr, Bartholomew, Cartographia, Firestone, Freytag & Berndt, Geoprojects, 
Gousha-Geocart, Hallwag, Hildebrand, Kummerly & Frey, LAC, Michelin, 
National Geographic, Plaza-Janés, Publiplano, Ravenstein, Recta Folder, Telstar. 

- Plànols urbans: 
Ajuntament de Barcelona, Almax, Bartholomew, Cartographia, Falk, Firestone, 
Gousha-Geocart, Hallwag, LAC, Michelin, Pamias, Porta i Roca, Publiplano, 
Recta Folder, Telstar. 

- Cartografia excursionista: 
Alpina, Cayetano Enríquez, .Club Excursionista Pirenaic, FEEC, ICONA, 

154 Montblanc, Randonnées Pyrénéennes, UEC. 
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- Cartografia temàtica: 
CNRS, Comunitat Europea, Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, 
Edigol, Institut Cartogràfic de Catalunya (sèrie 1:250 000 i altres), IGME, IGN, 
Ministerio de Agricultura, Mirador, MOPU, UNESCO, Vicens Vives. 

- Reproduccions de cartografia històrica: 
El Albir, Ballerman & Son, ICC, IGN, Montblanc, Portas, SGE. 

- Mapes en relleu: 
IGN, IGN francès, Planimap, Vicens-Vives. 

- Guies urbanes i turístiques: 
Altaïr, Anaya, Bartholomew, Blume, Guiarama, Hachette, Insight, Lonely Planet, 
Michelin, Nouvelles Frontières, Pamias, Telstar, Visa. 

- Atles: 
Agostini, Aguilar, Bartholomew, Britannica, Emesa, Ibis, Michelin, Plaza-Janés, 
Salvat, Santillana, Serbal, SM, Times, Vox. 

- Llibres geocartogràfics: 
El Albir, Alpina, Ariel, CEC, Col·legi d'Arquitectes, ICC, IGN, ITEC, 
Ministerio de Agricultura, Montblanc, Oikos-Tau, Omega, Políglota, SGE, 
UEC, UNESCO. 

- Publicacions de la Generalitat de Catalunya. 

e) Establiment de sucursals 

d) 

Aquest any s'ha endegat el programa d'obertura de sucursals de la botiga a les 
diferents capitals catalanes per tal d'apropar a l'usuari els nostres producte~ i publi
cacions, amb la compra d'un local comercial a la ciutat de Lleida, al carrer del 
Doctor Fleming núm. 19, de 150 m2 de planta baixa i 185 m2 d'altell. 

Aquest local comptarà amb un fons de totes les nostres publicacions cartogràfiques 
i bibliogràfiques, amb un estoc major per a les relatives a la regió lleidatana, així com 
amb un fons de publicacions cartogràfiques comprades a proveïdors i un fons 
fotogràfic i de cartografia de base no impresa. 

La seva superfície permetrà, tanmateix, realitzar-hi exposicions específiques d'interès 
regional, així com donar suport físic a qualsevol activitat que l'Institut hi hagi de dur 
a terme. 

En el moment actual, s'ha dissenyat ja la utilització de l'espai disponible, i ben aviat 
es començaran les obres per a la seva posada en funcionament. 

Arxiu 
Dades generals 1990 

Vols enregistrats durant l'any 66 
Total vols arxivats 720 
Negatius enregistrats durant l'any 10 619 
Total negatius enregistrats 136 070 155 
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e) 

Comandes trameses al laboratori: 

Comandes Negatius Negs/Com. 

Usuari 1989 1990 % 1989 1990 % 1990 

1. Vendes 1 821 1 606 70 22 834 19 438 46 12 
2. Comandes 

internes 389 679 30 9 839 22 909 54 34 

Total 2 210 2 285 100 32 673 42 347 100 19 

Comandes Negatius 

Com veiem en aquestes taules, al llarg de l'any augmenta considerablement el 
moviment de clixés de l'arxiu al laboratori, pel que fa a les comandes de les diver
ses oficines de l'Institut o per al fons de contactes de botiga. 

Reproducció de plànols 

Oficina Paper % Polièster % Total % 

1. Vendes 10 313 59 824 22 11137 52 
2. Programes d'Actuació 

Cartogràfica 2136 12 33 1 2 169 10 
3. Fotogrametria 2 327 13 2 226 58 4 553 21 
4. Altres 2 884 16 748 19 3 632 17 

Total 17 660 100 3 831 100 21 491 100 

Paper Polièster Total 

En relació amb la taula de l'any anterior, cal destacar l'augment de còpies efectua-
156 des per a unitats no especificades ja que el seu volum per separat no és significatiu 
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(Cartoteca, secretaries, ... ), així com el de Fotogrametria i les pròpies vendes de boti

ga per l'augment de l'oferta de fulls del Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000. 

f) Altres tasques 
- Gestió del magatzem del carrer de Brusi, així com del magatzem auxiliar del soter

rani de la botiga: emmagatzematge i moviment diari del material. Retractilat de 

llibres i enfundat de mapes en full en bosses de plastic transparent per a la comer

cialització. 
- Elaboració de mapes d'estats de les diverses sèries cartogràfiques i fotogràfiques 

per a la botiga. 
- Presència d'un stand a Eurocarto VIII, a Palma de Mallorca, del25 al28 d'abril. 

- Presència d'un stand a la XXII General Assembly de l'European Seismological 

Commission, del 17 al 22 de setembre. 
- InstaHació d'altres stands i exposicions a llibreries de Calella i de Badalona, i par

ticipació i suport en els stands de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de 

Publicacions a Solsona, a les Borges Blanques, al Vendrell, a Tàrrega, a Falset i a 

Vic. 
- Atenció al públic -directament i telefònicament- subministrant informació sobre 

l'estat i disponibilitat de la cartografia a Catalunya i arreu del món, així com sobre 

consultes geocartogràfiques i de publicacions de tota mena. 

5.5.3. Docència Cartogràfica 

Els objectius del Negociat de Docència Cartogràfica, durant l'any 1990, es poden con

cretar de la manera següent: 
a) Divulgació 
b) Formació d'especialistes 
e) Reciclatge del personal del Negociat 

a) Divulgació 
Les activitats adreçades a la difusió de les noves tècniques aplicades a l'elaboració de 

productes cartogràfics, s'han concretat en la realització de cursos i en l'atenció a 

grups interessats a conèixer la tasca que desenvolupa l'ICC. 

- Cursos 
Partint de l'experiència de cursos anteriors s'ha dissenyat un nou curs en el que 

s'integren de forma coherent els diferents camps de la ciència que intervenen en 

l'elaboració dels productes cartogràfics. El curs s'anomena Mètodes i tècniques a 

desenvolupar en el procés de realització dels documents cartogràfics. S'han realit

zat tres edicions, patrocinades pel Fons Social Europeu i el Departament de 

Treball. 
A continuació es fa una síntesi dels objectius i contingut d'aquest curs: 

1. Introducció: Principals productors cartogràfics de l'Estat espanyol. 

2. Fonts documentals: Recerca d'informació a representar. 
3. Mètodes i tècniques cartogràfics: Com representar la informació. 157 
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Procedència de les visites 

Nombre 

O Comarques de Barcelona • Resta d'Espanya 

• Resta de Catalunya • Altres 

4. Noves tecnologies. Incidència en el món cartogràfic: Fotogrametria, informà
tica i teledetecció. 

S. Cas pràctic: Procés de realització d'un mapa d'escala gran. 

- Visites 
El nombre de visites a les instal-lacions de l'ICC s'ha incrementat respecte l'any 
anterior en un 68%. S'han atès un total de 74 grups, 4S de Barcelona, 21 de la resta 
de Catalunya, S de la resta d'Espanya i 3 de l'estranger. 

b) Formació d'especialistes 
Aquestes activitats s'han iniciat durant l'any 1990 i s'han c·oncretat en la formació 
d'operadors fotogramètrics i d'operadors d'edició. 
- Cursos 

El curs Operador fotogramètric prepara tècnics en l'ús de restituïdors analògics 
1S8 assistits per ordinador per a l'elaboració de mapes de línia de gran escala. 
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El contingut del curs queda distribuït en: 
1. Introducció. 
2. Orientac~ó d'un model estereoscòpic. 
3. Lectura i interpretació de mapes. 
4. Fotoidentificació. 
5. Restitució. 
6. L'entorn informàtic. 
7. Restitució assistida per ordinador. 

El curs Disseny assistit per ordinador. Aplicacions cartogràfiques prepara tècnics 

en l'ús del CAD per a l'edició de documents cartogràfics. 

El contingut del curs se sintetitza en: 
1. Coneixement de l'entorn informàtic: sistema operatiu DOS i disseny assistit 

per ordinador MicroStation. 
2. Lectura i interpretació de mapes. 
3. Aplicació del CAD als documents cartogràfics: edició i digitalització. 

- Altres 
Seguint en aquesta línia s'ha col·laborat amb els Negociats d'Edició i de 

Fotogrametria Analògica en la formació de personal. 

e) Reciclatge del personal del Negociat 
Aquesta activitat s'ha dut a terme mitjançant visites, assistència a cursos i la incor

poració parcial a d'altres Seccions de l'ICC. 
- Visites 

S'han realitzat visites a centres vinculats d'una manera o altra amb activitats car

togràfiques. 
- Altres 

Incorporació de M.À. Trèmols a la Secció de Sistemes d'Informació per conèixer 

el SIG d'Arclnfo. 
Incorporació de D. Barrot a la Secció de Geodèsia per conèixer els mètodes 

d'ajust de xarxes fotogramètriques de l'ACX. 
Participació en el Test Urgell els dies 2 i 10 de juliol. 
Al llarg de l'any 1990, s'han realitzat inversions tant en hardware com en software: 

2 restitu.ïdors Wild B8, 1 restituïdor Wild A8, 6 PC Cop amb pantalla color VGA 

i amb taula Calcomp 2500, 1 plòter Calcomp 1023, 1 PC Compaq amb doble pan

talla, 3llicències System-map, 3llicències MicroStation i 1llicència ARCIINFO. 

5.5.4. Biblioteca Tècnica 

Des de 1984, la Biblioteca Tècnica de l'ICC té l'objectiu bàsic de proporcionar tota la 

informació necessària al personal de l'Institut per tal que pugui desenvolupar, de forma 

eficaç, la seva tasca professional. 159 
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Amb el temps, s'ha anat formant una col-lecció bibliogràfica altament especialitzada de 
considerable importància, que actualment compta amb un fons aproximat de 2 600 
volums, la major part dels quals són obres referents a cartografia, fotogrametria, per
cepció remota, geodèsia, topografia, i també, d'informàtica, gràfics assistits per ordi
nador, matemàtica, etc. 
Cal destacar, dins d'aquest fons, la col-lecció de proceedings (uns 430), de gran interès 
per a l'Institut, donades les característiques de la tasca que es porta a terme. 
Es compta també amb diverses publicacions dels departaments de la Generalitat i 
algunes obres de referència en diversos camps, especialment en legislació. 
És molt important la coHecció de publicacions periòdiques (350 títols), que es divi
deixen en publicacions comercials especialitzades en els camps abans esmentats, i 
publicacions d'entitats i institucions nacionals i estrangeres, les activitats de les quals 
pertanyen a l'àmbit de la cartografia i camps propers a ella. Aquesta coHecció va aug
mentar considerablement amb l'intercanvi amb la Revista Catalana de Geografia, 
publicada per aquest Institut a partir de l'estiu del 1985, i establert amb institucions 
d'arreu del món. 
El procés de catalogació del fons bibliogràfic està automatitzat. El programa utilitza 
com a base de la informació el format CATMARC, dut a terme per l'Institut Català de 
Bibliografia. Les notícies bibliogràfiques surten en format ISBD (Descripció 
Bibliogràfica Internacional Normalitzada), la qual cosa permet un possible intercanvi 
d'informació amb altres institucions. Les eines bibliogràfiques utilitzades per a la con
fecció de les notícies són: 

- per encapçalaments: AACR2 
- per descripció: ISBD (International Standard Book Description) 
- per classificació: CDU 3a ed. (Clasificación Decimal Universal). Alfabètic de 

matèries propi. 

El programa ha estat implementat sobre un ordinador IBM 4381 i permet d'interrogar 
tots els camps d'informació bibliogràfica que s'hagin definit prèviament, així com la sor
tida de tota mena de llistats, i la impressió de les fitxes dels diferents catàlegs de forma 
automàtica. 

El programa d'automatització de la Biblioteca s'ha anat millorant amb l'entrada de notí
cies en panel (catalogació directa), com a complement de la catalogació assistida que ja 
hi havia implementada, la recerca acumulada, l'acotació dels descriptors de recerca, etc. 
Una nova tasca bibliotecària que s'ha automatitzat és l'adquisició, que s'ha integrat en 
el programa de catalogació, per tal d'enriquir la recerca bibliogràfica i activar els pro
cessos de la Biblioteca. 

Serveis: 
a) L'adquisició de fons bibliogràfic és centralitzada a la Biblioteca, la qual cosa supo

sa portar un control únic del material amb que es compta, tant de monografies com 
de publicacions periòdiques. 

b) Consulta on-fine del fons bibliogràfic propi (Monografies) que permet la recerca 
160 ràpida des de qualsevol de les pantalles instaHades a l'Institut. 
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e) Consulta on-line dels fons bibliogràfics ubicats a les biblioteques d'altres departa
ments amb les quals es va establir una mena de xarxa local. 

d) Amb periodicitat mensual, es confecciona un Butlletí de Novetats que recull tot el 
material bibliogràfic que s'ha rebut durant aquest període. 

e) Així mateix, es porta a terme un circuit de revistes, que permet la circulació periò
dica de les publicacions seriades entre les persones o les Seccions que ho desitgen, 
per tal de mantenir-se al dia en el camp de la informació especialitzada. 

f) Com a complement del circuit de revistes, existeix un servei de butlletins de suma
ris que permet demanar, en qualsevol moment, fotocòpies dels articles que interes
sin, abans de rebre la pròpia revista. Aquests butlletins apareixen mensualment. 

g) Per optimitzar la tasca de la Biblioteca, existeix una relació amb la British Library 
Lending Division per tal de poder obtenir qualsevol reproducció de documents o 
articles apareguts a diverses publicacions que no es reben a l'Institut. 
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6. Publicacions de l'ICC 

Es presenta en aquest capítol la síntesi descriptiva de les publicacions editades per 
l'Institut en les seves diverses col-leccions i sèries. 

Durant l'any 1990, l'ICC ha realitzat les següents publicacions: 

Cartografia bàsica 
- Col·lecció 1:375 000 

• Castilla y León. Imagen Landsat-5 E. 1:375 000. Junta de Castilla y León. Servicio 
de Ordenación del Territorio y Cartografía. Barcelona 1990. RGC núm 123, any 
1990. DL B-26 592-90. 11 O x 129-cm. 

- Col-lecció 1:200 000 
• Comunidad Autónoma del País Vasco. Imagen Landsat-5 E. 1:200 000. Gobierno 

Vasco. Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente. Barcelona 
1990. RGC núm 115, any 1990. DL B-23 944-90. 82 x 109 cm. 

- CoHecció 1:100 000 
• Comunidad Autónoma del País Vasco. Imagen Landsat-5 E. 1:100 000. Gobierno 

Vasco. Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente. (4 fulls). 
Barcelona 1990. 82 x 109 cm. 

• Mapa d'imatge satèl·lit de les Illes Balears 1:100 000. 2a edició del full de Mallorca. 
Govern Balear. Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori. Barcelona 
1990. RGC núm 99, any 1990. DL B-23 467-90. 108 x 115 cm. 

- CoHecció 1:50 000 
• Ortofotomapa de Catalunya 1:50 000 (blanc i negre). Barcelona 1990. 60 x 85 cm. 

Durant l'any 1990 se n'han publicat 46 fulls. 
• Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000. Durant l'any 1990 se n'ha publicat 1 full 

(Vallès Oriental). 
- Col-lecció 1:5 000 

• Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000. Barcelona 1990. 79 x 60 cm. Durant l'any 
1990 se n'han publicat 1 207 fulls. 165 
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Cartografia temàtica 
- CoHecció 1 :3 500 000 

• Mapa de les regions mediterrànies. Accessibilitat a les infrastructures de transport. 
1986-1988. E 1:3 500 000. Institut Català per al Desenvolupament del Transport. 
Barcelona 1990. DL B-38 292-90. 62 x 79 cm. 

- Col-lecció 1:1 000 000 
• Mapa de base municipal i comarcal-1988- de Catalunya 1:1 000 000. 2a edició. 

Barcelona 1990. DL B-39 843-89. 30 x 29 cm. 
• Mapa de base municipal i comarcal-1988- de Catalunya 1:1 000 000. Distribució 

dels fulls MTN E. 1:50 000. 2a edició. Barcelona 1990. DL B-39 836-89. 30 x 29 cm. 
• Mapa de base municipal i comarcal-1988- de Catalunya 1:1 000 000. Distribució 

166 dels fulls MTN E. 1:25 000. 2a edició. Barcelona 1990. DL B-39 842-89. 30 x 29 cm. 
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• Mapa de base municipal i comarcal-1988- de Catalunya 1:1 000 000. Distribució 
dels fulls Ortofotomapa E. 1:25 000. 2a edició. Barcelona 1990. DL B-39 839-89. 
30 x 29 cm. 

• Mapa de base municipal i comarcal-1988- de Catalunya 1:1 000 000. Distribució 
dels fulls a partir del MTN E. 1:10 000. la edició. Barcelona 1990. DL B-39 837-89. 
30 x 29 cm. 

• Mapa de base municipal i comarcal-1988- de Catalunya 1:1 000 000. Distribució 
dels fulls Ortofotomapa E. 1:10 000. la edició. Barcelona 1990. DL B-39 838-89. 
30 x 29 cm. 

• Mapa de base municipal i comarcal-1988- de Catalunya 1:1 000 000. Distribució 
dels fulls a partir del MTN E. 1:5 000. 2a edició. Barcelona 1990. DL B-39 841-89. 
30 x 29 cm. 167 
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• Mapa de base municipal i comarcal-1988- de Catalunya 1:1 000 000. Distribució 
dels fulls Ortofotomapa E. 1:5 000. 2a edició. Barcelona 1990. DL B-39 840-89. 30 
x 29 cm. 

- CoHecció 1:500 000 
' • Mapa comarcal de Catalunya 1:500 000. 1990. (color). 4a edició. Barcelona 1990. 

RGC núm 14, any 1990. DL B-7 056-90.62 x 58 cm. 
• Mapa comarcal de Catalunya 1:500 000. 1990. (blanc i negre). 4a edició. Barcelona 

1990. RGC núm 84, any 1990. DL B-22 437-90. 62 x 58 cm. 
• Mapa comarcal i judicial de Catalunya. 1990. E 1:500 000. Departament de Justícia. 

2a edició. Barcelona 1990. RGC núm 100, any 1990. DL B-23 983-90. 62 x 58 cm. 
- CoHecció 1:250 000 

• Mapa comarcal de Catalunya 1:250 000. 1990. Barcelona 1990. RGC núm 13, any 
1990. DL B-7 055-90. 117 x 113 cm. 

• Mapa de risc d'incendi forestal de Catalunya 1:250 000. Departament d'Agri
cultura, Ramaderia i Pesca. Direcció General del Medi Natural. Barcelona 1990. 
RGC núm 98, any 1989. DL B-30 752-89. 118 x 114 cm. 

• Mapa d'usos del sòl de Catalunya 1:250 000. Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques. Direcció General de Planificació i Acció Territorial. Barcelona 
1990. RGC núm 147, any 1990. DL B-30 574-90. 119 x 114 cm. 

Publicacions bibliogràfiques diverses 
- CoHecció Estudis 

• Inventari Cartogràfic de Catalunya. Barcelona 1990. 21 x 15 cm. Durant l'any 1990 
se n'han publicat cinc volums (Alt Urgell 35, Pallars Sobirà 37, Val d'Aran 38, 
Pallars Jussà 36, Gironès 9). 

- CoHecció Monografies 
• Introducció general a la història de la cartografia. Cicle de conferències sobre 

Història de la Cartografia. 1er curs. Barcelona 1990. ISBN 84-393-1261-X. 
DL B-7 557-90. 137 pàgines. 24 x 17 cm. 

- CoHecció Tesis 
• Creixement urbà i agents de la producció de l'espai: el cas de la ciutat de Lleida. 

1940-1980 (per Joan Vilagrasa i Ibarz). Barcelona 1990. ISBN 84-393-1437-X. 
DL B-37 815-90. 697 pàgines. 24 x 18 cm. 

Publicacions periòdiques 
- CoHecció Calendaris 

• Calendari 1991. La Península Ibèrica al segle XVII. Barcelona 1990. DL B-37 814-90. 
54 x 80 cm. 

- CoHecció Revistes 
• Revista Catalana de Geografia. Barcelona 1990. ISSN 0210-6000. DL B-44 779-78. 

27 x 20 cm. Durant l'any 1990 se n'han publicat 3 números (núm. 11 -març 1990-, 
168 núm. 12 -setembre 1990- i núm. 13 -desembre 1990-). 
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7. Convenis 

Aquests convenis s'ordenen tal i com figuren en l'arxiu de convenis de l'Institut 

Cartogràfic de Catalunya seguint l'ordre del seu número de registre. 

81 15 de febrer de 1990: Conveni amb la Compañía Telefónica SA per a la realitza
ció de cartografia digital a escala 1:5 000 3D corresponent a la Regió I. 

98 17 d'abril de 1990: Conveni amb la Universitat de Barcelona (Centres 
Universitaris del Camp de Tarragona), pel qual es realitza un dipòsit de tota la 
producció cartogràfica i publicacions de l'Institut Cartogràfic de Catalunya a la 
Cartoteca dels Centres Universitaris del Camp de Tarragona. 

99 17 d'abril de 1990: Conveni amb la Universitat de Barcelona (Estudi General de 
Lleida), pel qual es realitza un dipòsit de tota la producció cartogràfica i publica
cions de l'Institut Cartogràfic de Catalunya a la Cartoteca de l'Estudi General de 
Lleida. 

100 19 d'abril de 1990: Conveni marc amb la Universitat Autònoma de Barcelona 
(Departament de Geografia) per a la dotació de quatre beques cada any per a la 
realització de tasques tècniques a l'ICC que permetin ampliar els coneixements 
dels estudiants de Geografia. 

101 19 d'abril de 1990: Conveni específic amb la Universitat Autònoma de Barcelona 
(Departament de Geografia) per a la dotació de quatre beques, durant el període 
de maig a desembre de 1990, per a la realització de tasques tècniques a l'ICC que 
permetin ampliar els coneixements dels estudiants de Geografia. 

102 7 de juny de 1990: Conveni amb el Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
.Tribut~ria del Ministerio de Economía y Hacienda per a la realització de carta- 173 
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grafia ortofotogràfica a escala 1:5 000 corresponent a les províncies de Lleida i 
Girona. 

103 29 de juny de 1990: Conveni amb la Diputació de Girona per a confeccionar la 
cartografia topogràfica comarcal a escala 1:50 000 de la província de Girona. 

104 29 de juny de 1990: Conveni amb la Diputació de Girona per a la realització de 
cartografia digital a escala 1:5 000 3D de la província de Girona. 

105 20 de juny de 1990: Conveni específic amb la Fundació Bosch i Gimpera i amb la 
Universitat de Barcelona (Departament de Geografia) per a la dotació de quatre 
beques, per als mesos de juliol i setembre de 1990, per a la realització de tasques 
tècniques a l'ICC que permetin ampliar els coneixements dels estudiants de 
Geografia. 

106 12 de setembre de 1990: Conveni amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia 
i Pesca per tal d'establir un sistema d'informació geogràfica en la Direcció General 
del Medi Natural. 

108 2 d'octubre de 1990: Conveni específic amb l'Institut Politècnic Escoles 
Professionals Salesianes de Barcelona-Sarrià pel qual l'Institut Cartogràfic de 
Catalunya acull tres estudiants d'arts gràfiques en condició d'estades pràctiques 
tecnològiques. 

109 12 de juny de 1990: Conveni amb el Departament d'Economia i Finances per a 
implementar els mecanismes necessaris per tal de realitzar la cobertura del terri
tori català mitjançant ortofotomapes a escala 1:25 000. 

110 16 d'octubre de 1990: Conveni amb l'Ajuntament de Tossa de Mar per a realitzar 
els treballs tècnics per a l'obtenció de cartografia digital a escala 1:5 000 del nucli 
urbà de la població de Tossa de Mar i a escala 1:1 000 de la totalitat de les zones 
urbanes del municipi. 

111 29 d'agost de 1990: Conveni amb la Direcció General del Medi Natural per a la 
realització del projecte d'aplicació de les tècniques de percepció remota en la 
determinació de superfícies forestals cremades. 

112 5 de desembre de 1990: Conveni entre el Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques i el Departament de Cultura per a la realització, mitjançant tèc
niques de fotogrametria terrestre, d'aixecaments de conjunts arquitectònics que 
generaran un conjunt de parells estereoscòpics que conformaran 1 'Arxiu 
Fotogramètric d'Arquitectura i d'Art de Catalunya (AFAAC). 

113 10 de desembre de 1990: Conveni amb el Ministerio de Defensa pel qual s'esta-
174 bleix el marc general de col-laboració entre els organismes cartogràfics depe-
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nents del Ministerio de Defensa i l'Institut Cartogràfic de Catalunya, per a la rea
lització de les actuacions d'interès comú. 

114 12 de desembre de 1990: Conveni amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per 
a la realització de la cartografia topogràfica comarcal a escala 1:50 000. 

115 12 de desembre de 1990: Conveni amb el Consell ,Comarcal del Baix Llobregat i 
amb el Centre d'Estudis del Baix Llobregat per a la realització de l'Atlas Comarcal 
del Baix Llobregat. 

116 14 de desembre de 1990: Conveni amb l'Instituto Geografico Nacional per a 
realitzar els treballs de digitalització de les minutes, a escala 1:100 000, del Mapa 
de Ocupación del Suelo en España (Projecte Land Cover). 

118 21 de desembre de 1990: Conveni específic amb la U ni versi tat Autònoma de 
Barcelona (Departament de Geografia) per a la dotació de quatre beques, durant 
l'any 1991, per a la realització de tasques tècniques a l'ICC que permetin ampliar 
els coneixements dels estudiants de Geografia. 

119 11 de desembre de 1990: Conveni específic amb la Fundació Bosch i Gimpera i 
amb la Universitat de Barcelona (Departament de Geografia) per a la dotació de 
quatre beques, durant l'any 1991, per a la realització de tasques tècniques a l'ICC 
que permetin ampliar els coneixements dels estudiants de Geografia. 

120 30 d'octubre de 1990: Conveni amb el Gobierno de Navarra per a la realització 
d'un vol fotogramètric en color, a escala 1:70 000, d'1 200 000 hectàrees. 

121 23 de novembre de 1990: Conveni amb la Direcció General de Transports per a 
la realització dels treballs necessaris per a la impressió de la Guia de Transports 
Interurbans de Catalunya. · 

122 30 de novembre de 1990: Conveni amb la Dirección General de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo del Gobierno Vasco per a la realització d'ortofotomapes 
en color a escala 1:25 000 de la Comunitat Autònoma Basca. 

123 30 de novembre de 1990: Conveni amb la Dirección General de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo del Gobierno Vasco per a la realització d'ortofotoma
pes en color a escala 1:25 000 dels fulls de Bilbao, Vitoria-Gasteiz i Donostia. 

128 30 d'octubre de 1990: Conveni amb el Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda per a l'elaboració de les orto
fotografies corresponents a la totalitat de municipis de l'illa de Menorca. 

129 30 d'octubre de 1990: Conveni amb el Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda per a l'elaboració de les orto-
fotografies corresponents a la totalitat de municipis de l'illa d'Eivissa. 175 
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130 30 d'octubre de 1990: Conveni amb el Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda per a l'elaboració de les orto
fotografies corresponents als municipis d'Artà, Capdepera i Sant Llorenç des 
Cardassar. 

131 16 de gener de 1990: Conveni amb la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona per a l'actualització topogràfica i toponímica de 4 895 
hectàrees del plànol a escala 1:2 000. 

132 17 de gener de 1990: Conveni amb la Dirección General de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo del Gobierno Vasco per a la realització d'ortoimatges de 
les comarques de la costa a escala 1:50 000 mitjançant teledetecció. 

133 17 de gener de 1990: Conveni amb la Dirección General de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo del Gobierno Vasco per a la realització d'ortoimatges de 
les comarques de l'interior a escala 1:50 000 mitjançant teledetecció. 

134 29 de gener de 1990: Conveni amb la Dirección General de U rbanismo y Calidad 
Ambiental de la Junta de Castilla y León per a l'edició d'un mapa d'imatge 
satèl·lit d'aquesta Comunitat Autònoma. 

135 13 de febrer de 1990: Conveni amb l'Ajuntament de Mataró per a la confecció de 
la cartografia urbana d'aquesta ciutat a escala 1:500. 

136 29 de maig de 1990: Conveni amb el Govern Balear per a la realització de 
l'assistència tècnica per a la restitució analítica a escala 1:5 000 dels municipis inte
riors de Mallorca. 

137 25 de juny de 1990: Conveni amb la Compañía Telefónica SA per a l'aixecament 
fotogramètric a escala 1:1 000 de l'àrea local de la central telefònica Vilafranca del 
Penedès-D'Ors. 

138 16 de juliol de 1990: Conveni àmb la Dirección General de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo del Gobierno Vasco per a la realització d'un vol foto
gramètric a escala 1:70 000 sobre el País Basc. 

139 15 d'agost de 1990: Conveni amb la Universitat de les Illes Balears (Departament 
de Ciències de la Terra) per a la realització de treballs de toponímia a les Illes 
Balears a escala 1:5 000. 





8. Viatges i assistències a conferències i simposis 

a) Gener 
1. LLOC: Huntsville (Estats Units d'Amèrica) 

DATES: 9-12 de gener 

Viatges, conferències i simposis 

PERSONES: J. Miranda (Direcció), J.L. Colomer (Servei de Desenvolupament 

i Sistemes) 
Visita a les instal-lacions d'Intergraph. 

2. LLOC: Madrid 
DATES: 10 de gener 
PERSONES: J. Mas só (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 

Reunió de la Comissió Cartogràfica. Comunitat de Treball dels Pirineus. 

3. LLOC: Madrid 
DATES: 10 de gener 
PERSONES: R. Arbiol (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 

Visita a Infocarto. 
4. LLOC: Lleida (Segrià) 

DATES: 15 de gener 
PERSONES: R. Masip, J. Fernandez Ro mero (Servei de Producció Cartogràfica) 

Visita a la Diputació de Lleida. 
5. LLOC: Vitòria (País Basc) 

DATES: 16-17 de gener 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 

i Administrativa) 
Visita al Govern Basc. 

6. LLOC: València, Múrcia i Albacete (Castella-la Manxa) 

DATES: 16-19 de gener 
PERSONES: X. Baulies, M. Joaniquet, L. Pineda (Servei de Desenvolupament 

i Sistemes) 
Treball de camp. Projecte "CORINE Land Cover". 
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Viatges, conferències i simposis 

7. LLOC: Girona (Gironès) 
DATES: 23 de gener 
PERSONES: J. Mas só (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Reunió a la Diputació de Girona. 

8. LLOC: Valladolid (Castella i Lleó) 
DATES: 26 de gener 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 
i Administrativa) 
Visita a la Junta Castilla y León. 

9. LLOC: Zuric (Suïssa), Stuttgart (República Federal d'Alemanya) i Londres 
(Anglaterra) 
DATES: 28 de gener-lS de febrer 
PERSONES: I. Colomina (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Instal-lació del software ACX i del software versió 89.2 ALX. Contacte amb el 
software de correlació. Assistència workshop. 

10. LLOC: Madrid 
DATES: 29 de gener 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), J.L. Colomer (Servei de Desenvolupament 
i Sistemes), J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Visita a Nixdorf. 

11. LLOC: Madrid 
DATES: 30 de gener 
PERSONES: I. Ticó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica), I. Menacho 
(Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Visita a l'Instituto Geografico Nacional. 

12. LLOC: Barcelona (Barcelonès) 
DATES: 30 de gener-1 de febrer 
PERSONES: M.À. Trèmols (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Assistència al curs d'Història de la Cartografia I. 

13. LLOC: Castelló (País Valencià) i Terol (Aragó) 
DATES: 31 de gener-2 de febrer 
PERSONES: X. Baulies, M. Joaniquet, A. Tardà (Servei de Desenvolupament 
i Sistemes) 
Treball de camp. Projecte "CORINE Land Cover". 

b) Febrer 
1. LLOC: Zuric (Suïssa) 

DATES: 4-9 de febrer 
PERSONES: R. Arbiol (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Col-laboració amb l'ETH. 

2. LLOC: Girona (Gironès) 
DATES: 6 de febrer 
PERSONES: J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa), R. 
Masip (Servei de Producció Cartogràfica) 

182 Visita a la Diputació de Girona. 



3. LLOC: Madrid 
DATES: 7 de febrer 

Viatges, conferències i simposis 

PERSONES: J. Miranda (Direcció), R. Masip (Servei de Producció Cartogràfica) 

Visita al Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 

4. LLOC: Londres (Anglaterra) 
·DATES: 12-15 de febrer 
PERSONES: J.L. Colomer, R. Arbiol, J.A. Navarro (Servei de Desenvolupa

ment i Sistemes) 
Assistència a la Comissió de l'ISPRS. 

5. LLOC: Madrid 
DATES: 14-16 de febrer 
PERSONES: I. Aug¿, J. Calderón (Servei de Secretaria Econòmica i 

Administrativa) 
Visita a l'Instituto Geografico Nacional i llibreries. 

6. LLOC: Terol (Aragó) 
DATES: 19-22 de febrer 
PERSONES: X. Baulies, M. Joaniquet, L. Pineda (Servei de Desenvolupament 

i Sistemes) 
Treball de camp. Projecte "CORINE Land Cover". 

7. LLOC: Vitòria (País Basc) 
DATES: 21-22 de febrer 
PERSONES: J. Massó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 

Reunió de la Comissió Cartogràfica. Comunitat de Treball dels Pirineus. 

8. LLOC: Lleida (Segrià) 
DATES: 21 de febrer 
PERSONES: I. Colomina, M. Hernàndez, A. Térmens (Servei de Desenvolupa

ment i Sistemes) 
Inspecció de camp en l'experiment PP4-GPS-AT. 

9. LLOC: Madrid 
DATES: 21 de febrer 
PERSONES: V. Palà (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 

Reunió del Comitè d'Usuaris de Teledetecció. 

1 O. LLOC: València 
DATES: 23 de febrer 
PERSONES: A. Lleonart, I. Ticó, E. Camps (Servei de Programes d'Actuació 

Cartogràfica) 
Assistència a la inauguració del curs Mestratge en Toponímia. Universitat de 

València. 
11. LLOC: Madrid 

DATES: 26 de febrer 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 

i Administrativa) 
Visita a Nixdorf i al Centro de. Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 
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Viatges, conferències i simposis 

e) Març 
1. LLOC: Madrid 

DATES: 1 de març 
PERSONES: J.L. Colomer, A. Lleopart (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Visita a EPTISA. 

2. LLOC: Wychita (Estat Units d'Amèrica) 
DATES: 4-15 de març 
PERSONES: S. Santeularia (Negociat de Vols) 
Assistència al curs Flight-Safety. 

3. LLOC: Tolosa de Llenguadoc (França) 
DATES: 6-7 de març 
PERSONES: E. Camps (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Assistència a la reunió de treball del Mapa d'imatge satèl·lit dels Pirineus 
1:400 000. 

4. LLOC: Palma de Mallorca 
DATES: 6 de març 
PERSONES: D. Sànchez (Direcció) 
Presentació de documentació a un concurs. 

S. LLOC: Palma de Mallorca 
DATES: 8 de març 
PERSONES: J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Visita a la Conselleria d'Obres Públiques del Govern Balear. 

6. LLOC: Valladolid i Salamanca (Castella i Lleó) 
DATES: 11-17 de març 
PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Preparació de la ponència del curs de doctorat, any 1991. 

7. LLOC: Madrid 
DATES: 11-17 de març 
PERSONES: M. Torre, I. Corrochano (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Assistència a un curs d'Intergraph. 

8. LLOC: Albacete (Castella-la Manxa) 
DATES: 12-16 de març 
PERSONES: X. Baulies, L. Pineda, A. Tardà (Servei de Desenvolupament i 
Sistemes) 
Treball de camp. Projecte "CORINE Land Cover". 

9. LLOC: Madrid 
DATES: 13 de març 
PERSONES: I. Ticó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Visita a l'Instituto Geografico Nacional. 

1 O. LLOC: Madrid 
DATES: 14 de març 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), R. Masip (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita a l'Instituto Geografico Nacional, al Ministerio de Defensa i al Ministerio 
de Transportes. 



11 . LLOC: Barcelona (Barcelonès) 
DATES: 15 de març 

Viatges, conferències i simposis 

PERSONES: X. Baulies (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 

Presentació de la conferència sobre el projecte "CORINE Land Cover" a la 

Facultat de Geografia de la Universitat de Barcelona. 

12. LLOC: Denver (Estats Units d'Amèrica) 

DATES: 18-24 de març 
PERSONES: J.L. Colomer (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 

Assistència a l' American Congress of Surveying and Mapping. 

13. LLOC: Bordeus (França) 
DATES: 19-21 de març 
PERSONES: E. Camps (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 

Visita a l'Institut Geogràfic Nacional de França. 

14. LLOC: Mataró (Maresme) 
DATES: 23 de març 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 

i Administrativa) 
Visita a l'Ajuntament de Mataró. 

15. LLOC: Madrid 
DATES: 26 de març 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), J.L. Colomer (Servei de Desenvolupament 

i Sistemes), J. Sendra (Servei de la Secretaria Econòmica i Administrativa) 

Visita a Nixdorf. 
16. LLOC: Sevilla i Cadis (Andalusia) 

DATES: 26-30 de març 
PERSONES: C. Montaner (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 

Preparació de la ponència per al curs de doctorat, any 1991. 

17. LLOC: Tolosa de Llenguadoc (França) 

DATES: 28 de març 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), J.L. Colomer, R. Arbiol (Servei de Desen

volupament i Sistemes), J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 

Visita a l'IGN Space. 
18. LLOC: Varese (Itàlia) 

DATES: 29 de març 
PERSONES: R. Arbiol, J. Romeu (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 

Assistència al li Telerilevamento e le Statistiche per l' Agricoltura e il Territorio. 

d) Abril 
1. LLOC: Madrid 

DATES: 2-4 d'abril 
PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 

Preparació de la ponència per al curs de doctorat, any 1991 i organització del 

congrés LIBER a Barcelona. 
2. LLOC: Madrid 

DATES: 2-5 d'abril 185 



Viatges, conferències i simposis 

PERSONES: C. Garcia (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Adquisició de material cartogràfic. 

3. LLOC: Madrid 
DATES: 3 d'abril 
PERSONES: J. Massó, I. Ticó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Visita a l'Instituto Geografico Nacional. 

4. LLOC: Andorra 
DATES: 5 d'abril 
PERSONES: J. Massó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Reunió de la Comissió Cartogràfica. Comunitat de Treball dels Pirineus. 

5. LLOC: Huntsville, Alabama (Estats Units d'Amèrica) 
DATES: 5-12 d'abril 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), J .L. Colomer (Servei de Desenvolupament 
i Sistemes) 
Assistència a l'IGUG (Conferència d'usuaris d'Intergraph). 

6. LLOC: València 
DATES: 6 d'abril 
PERSONES: E. Camps (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Visita al Departament de Geografia de la Universitat de València. 

7. LLOC: Granollers (Vallès Oriental) 
DATES: 11 d'abril 
PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Visita al Dr. Llobet. 

8. LLOC: el Port de la Selva (Alt Empordà) 
DATES: 18 d'abril 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) 
Visita al monestir de Sant Pere de Rodes per a la inspecció de treballs de foto
grametria. 

9. LLOC: Tarragona (Tarragonès) 
DATES: 18 d'abril 
PERSONES: R. Masip, J. Fernandez Ro mero (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita a la Junta del Port de Tarragona. 

10. LLOC: Madrid 
DATES: 18-19 d'abril 
PERSONES: X. Baulies (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Assistència al projecte "CORINE Land Cover" Espanya. 

11. LLOC: Lleida (Segrià) 
DATES: 19 d'abril 
PERSONES: R. Masip,J. Fernandez Romero. (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita a la Diputació de Lleida. 

12. LLOC: Lleida (Segrià) 
DATES: 21 d'abril 
PERSONES: I. Colomina, A. Térmens, M. Hernàndez (Servei de Desenvo
lupament i Sistemes) 

186 Inspecció de camp per al projecte GPS. 



13. LLOC: Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) 
DATES: 23-24 d'abril 

Viatges, conferències i simposis 

PERSONES: M. Torre (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 

Assistència a un seminari d'intel-ligència artificial organitzat per la Facultat 

d'Informàtica de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
14. LLOC: Palma de Mallorca 

DATES: 24-28 d'abril 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), J.L. Colomer (Servei de Desenvolupament 

i Sistemes), J. Sendra, I. Augé (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 

Assistència a Eurocarto VIII. 
15. LLOC: Madrid 

DATES: 24 d'abril 
PERSONES: J.L. Colomer (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 

Reunió al Consejo Superior Geografico. 
16. LLOC: Municipis de Vila-seca i de Salou (Tarragonès) 

DATES: 25 d'abril 
PERSONES: J. Massó, I. Ticó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica), 

J. Fernandez Romero (Servei de Producció Cartogràfica) 
Fitació dels municipis de Vila-seca i de Salou. 

17. LLOC: Peralada (Alt Empordà) 
DATES: 27 d'abril 
PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 

Visita a la biblioteca del Castell de Peralada. 
18. LLOC: Reus (Baix Camp) 

DATES: 27-30 d'abril 
PERSONES: I. Colamina, F. Conforto, M. Hernàndez (Servei de Desenvo

lupament i Sistemes) 
Test Urgell. 

e) Maig 
1. LLOC: Saragossa (Aragó) 

DATES: 3 de maig 
PERSONES: J. Massó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 

Reunió de la Comissió Cartogràfica. Comunitat de Treball dels Pirineus. 

2. LLOC: Bordeus (França) 
DATES: 3-5 de maig 
PERSONES: E. Camps (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 

Visita a l'Institut Geogràfic Nacional de França. 
3. LLOC: València 

DATES: 4 de maig 
PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 

Preparació de la ponència per al curs de doctorat, any 1991. 

4. LLOC: Düsseldorf (República Federal d'Alemanya) 
DATES: 6-10 de maig 
PERSONES: J. Massó, A. Muñoz (Servei de Programes d'Actuació Carto- 187 



Viatges, conferències i simposis 

gràfica), F. Conforto (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Assistència a la fira Drupa. 

5. LLOC: Mataró (Maresme) 
DATES: 8 de maig 
PERSONES: J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Visita a l'Ajuntament de Mataró. 

6. LLOC: Lleida (Segrià) 
DATES: 15 de maig 
PERSONES: R. Masip (Servei de Producció Cartogràfica) 
Assistència a un curs sobre el cadastre. 

7. LLOC: Andorra 
DATES: 16 de maig 
PERSONES: R. Masip (Servei de Producció Cartogràfica), J. Massó (Servei de 
Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Visita al Govern d'Andorra. 

8. LLOC: Madrid 
DATES: 22 de maig 
PERSONES: D. Sànchez (Direcció) 
Visita al Centro de Gestión Catastral i Cooperación Tributaria. 

9. LLOC: Madrid 
DATES: 24 de maig 
PERSONES: J. Massó, I. Ticó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Visita a l'Instituta Geogr:Hico Nacional. 

10. LLOC: Palma de Mallorca 
DATES: 24 de maig 
PERSONES: D. Sànchez (Direcció) 
Visita al Govern Balear. 

11. LLOC: Ispra (Itàlia) 
DATES: 28-30 de maig 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 
i Administrativa) 
Presentació oferta concurs de les Comunitats Europees. 

12. LLOC: Tolosa de Llenguadoc (França) 
DATES: 28-29 de maig 
PERSONES: J. Massó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Reunió de la Comissió Cartogràfica. Comunitat de Treball dels Pirineus. 

13. LLOC: Madrid 
DATES: 30 de maig 
PERSONES: R. Masip (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita a l'Instituta Geografico Nacional. 

14. LLOC: Andorra 
DATES: 31 de maig 
PERSONES: J.L. Colomer (Servei de Desenvolupament i Sistemes), R. Masip 
(Servei de Producció Cartogràfica) 
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f) Juny 
1. LLOC: Tolosa de Llenguadoc (França) 

DATES: 1-7 de juny 

Viatges, conferències i simposis 

PERSONES: R. Arbiol (Servei de Desenvolupament i Si¡;temes) 
Assistència al congrés d'EARSEL. 

2. LLOC: Münster (República Federal d'Alemanya) 
DATES: 4-12 de juny 
PERSONES: E. Martínez (Negociat de Vols) 
Assistència a un curs de màquina de revelar Kodak. 

3. LLOC: Madrid 
DATES: 5-7 de juny 
PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Preparació congrés LIBER i reunió tema exposició de Girona. 

4. LLOC: Madrid 
DATES: 6 de juny 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), R. Masip (Servei de Producció Cartogràfica) 

Assistència a les Jornades Tècniques per a l'automatització de la cartografia. 
5. LLOC: Vitòria (País Basc) 

DATES: 6 de juny 
PERSONES: J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa), J. 
Ventura (Negociat de Vols) 
Visita al Govern Basc. 

6. LLOC: Madrid 
DATES: 6 de juny 
PERSONES: A. Lleopart (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Assistència a una presentació de PRIME. 

7. LLOC: Lleida (Segrià) 
DATES: 8 de juny 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 
i Administrativa) 
Visita a la botiga de l'ICC a la ciutat de Lleida. 

8. LLOC: Milà (Itàlia) 
DATES: 10-13 de juny 
PERSONES: I. Colamina (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Assistència al 1st. International Geoid Comission Symposium. 

9. LLOC: Copenhaguen (Dinamarca) 
DATES: 11-12 de juny 
PERSONES: J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 

Reunió sobre Remote Sensing. 
1 O. LLOC: la Jonquera (Alt Empordà) 

DATES: 11 de juny 
PERSONES: J. Fernàndez, J. Fernandez Ro mero (Servei de Producció Carto

gràfica) 
Reconeixement d'un vèrtex. 

11. LLOC: Vila-seca i Salou (Tarragonès) 189 



Viatges, conferències i simposis 

DATES: 12-14 de juny 
PERSONES: J. Massó, I. Ticó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica), 
J. Fernandez Romero (Servei de Producció Cartogràfica) 
Delimitació de Vila-seca i de Salou. 

12. LLOC: Madrid 
DATES: 13 de juny 
PERSONES: J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Reunió SYSIGSA. 

13. LLOC: Andorra 
DATES: 15 de juny 
PERSONES: J. Massó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Reunió referent a l'Atlas d'Andorra. 

14. LLOC: Londres (Anglaterra) 
DATES: 15-19 de juny 
PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Assistència al Simposi anual International Map Collectors Society. 

15. LLOC: Tarragona (Tarragonès) 
DATES: 15 de juny 
PERSONES: A. Térmens (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Reconeixement de camp tema GPS. 

16. LLOC: Madrid 
DATES: 15 de juny 
PERSONES: J. Miranda, J. Espinal (Direcció), J.L. Colomer (Servei de Desen
volupament), R. Masip, J. Fernandez Ro mero (Servei de Producció Cartogràfica) 
Assistència a la Jornada T écnica de la Sociedad Española de Cartografía, 
Fotogrametría y Teledetección. 

17. LLOC: Lourdes (França) 
DATES: 20-22 de juny 
PERSONES: J. Massó, E. Camps (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Presentació del Mapa d'imatge satèl-lit dels Pirineus 1:400 000. 

18. LLOC: Vila-sana (Pla d'Urgell) 
DATES: 21 de juny 
PERSONES: A. Térmens, M. Hernàndez (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Projecte GPS. 

19. LLOC: Lleida (Segrià) 
DATES: 22 de juny 
PERSONES: I. Augé, I. Santiveri (Servei de Secretaria Econòmica i Adminis
trativa) 
Visita a la botiga de l'ICC a la ciutat de Lleida. 

20. LLOC: Barcelona (Barcelonès) 
DATES: 22 de juny 
PERSONES: D. Barrot, M.À. Trèmols (Servei de Secretaria Econòmica i Admi
nistrativa) 
Visita a Informació Cartogràfica i de Base i al Centre de Cartografia Automàtica 
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21. LLOC: Madrid 
DATES: 25 de juny 

Viatges, conferències i simposis 

PERSONES: J. Miranda (Direcció), J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 
i Administrativa) 
Visita a la Subdirección del Fomento Financiero a la Exportación del Ministerio 
de Hacienda. 

22. LLOC: Madrid 
DATES: 25 de juny 
PERSONES: E. Martínez (Negociat de Vols) 
Visita al Servicio Geografico del Ejército. 

23. LLOC: Barcelona (Barcelonès) 
DATES: 25 de juny 
PERSONES: D. Barrot, M.À. Trèmols (Servei de Secretaria Econòmica i 
Administrativa) 
Visita a l'Institut Politècnic Escoles Professionals Salesianes de Barcelona-Sarrià. 

24. LLOC: Girona (Gironès) 
DATES: 29 de juny 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 
i Administrativa) 
Visita a la Diputació de Girona. 

25. LLOC: Lleida (Segrià) 
DATES: 30 de juny-6 de juliol 
PERSONES: A. Térmens, M. Hernàndez (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Experiment GPS. 

g) juliol 
1. LLOC: Vila-sana (Pla d'Urgell) 

DATES: 2 de juliol 
PERSONES: D. Barrot (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Col-laboració amb la Secció de Geodèsia. 

2. LLOC: Vila-sana (Pla d'Urgell) 
DATES: 2 de juliol 
PERSONES: J.A. Navarro (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Experiment GPS. 

3. LLOC: Tarragona (Tarragonès) i Lleida (Segrià) 
DATES: 2-27 de juliol 
PERSONES: M. Hernàndez (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Test GPS. 

4. LLOC: Palma de Mallorca 
DATES: 3 de juliol 
PERSONES: R. Masip (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita a EMISA i a la Universitat de les Illes Balears. 

5. LLOC: Ispra (Itàlia) 
DATES: 3-6 de juliol 
PERSONES: R. Arbiol (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 191 



Viatges, conferències i simposis 

Visita al J oint Research Center. 
6. LLOC: Stuttgart (República Federal d'Alemanya) 

DATES: 4-6 de juliol 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), J.L. Colomer (Servei de Desenvolupament 
i Sistemes) 
Visita a les instal·lacions de Carl Zeiss West Germany. 

7. LLOC: Reus (Baix Camp) 
DATES: 4-13 de juliol 
PERSONES: I. Colomina (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Campanya d'observació del GPS-Aerotriangulació. 

8. LLOC: Lleida (Segrià) 
DATES: 4 de juliol 
PERSONES: I. Santiveri (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Visita al Registre de la Propietat de Lleida. 

9. LLOC: Vila-sana (Pla d'Urgell) 
DATES: 5 de juliol 
PERSONES: D. Barrot, M.À. Trèmols (Servei de Secretaria Econòmica i Admi
nistrativa) 
CoHaboració en els experiments de geodèsia. 

1 O. LLOC: Palma de Mallorca 
DATES: 6 de juliol 
PERSONES: J. Sendra (Servei de la Secretaria Econòmica i Administrativa), 
R. Masip (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita al Govern Balear i al Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria de Balears. 

11. LLOC: Tarragona (Tarragonès) 
DATES: 6-16 de juliol 
PERSONES: A. Térmens (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Test GPS. 

12. LLOC: Dresden (República Federal d'Alemanya) 
DATES: 7-13 de juliol 
PERSONES: J.A. Navarro (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Assistència a l'ISPRS Commission II Symposium 1990. 

13. LLOC: Lleida (Segrià) 
DATES: 9-16 de juliol 
PERSONES: M. Hernàndez (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Test GPS. 

14. LLOC: Barcelona (Barcelonès) 
DATES: 9-13 de juliol 
PERSONES: M.À. Trèmols (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Assistència al curs d'Interpretació de mapes geològics, organitzat pel Col·legi 
Oficial de Doctors i Llicenciats. 

15. LLOC: Vila-seca i Salou (Ta~ragonès) 
DATES: 10 de juliol 
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Viatges, conferències i simposis 

J. Fermíndez Romero (Servei de Producció Cartogràfica) 

Reunió per tal de delimitar la línia entre els municipis de Vila-seca i de Salou. 

16. LLOC: Madrid 
DATES: 10 de juliol 
PERSONES: A. Lleopart, M. Pla (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 

Visi~a a Iberia. 
17. LLOC: Castelló (País Valencià) i Terol (Aragó) 

DATES: 10-13 de juliol 
PERSONES: X. Baulies, M. Joaniquet, A. Tardà (Servei de Desenvolupament 

i Sistemes) 
Treball de camp. Projecte "CORINE Land Cover". 

18. LLOC: Madrid 
DATES: 12-14 de juliol 
PERSONES: D. Barrot, M.À. Trèmols (Servei de Secretaria Econòmica i Admi

nistrativa) 
Visita a l'Instituta Geografico Nacional i al Servicio Geografico del Ejército. 

19. LLOC: Madrid 
DATES: 13 de juliol 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), J.L. Colomer (Servei de Desenvolupament 

i Sistemes) 
Assistència a la reunió de la Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y 

T eledetección. 
20. LLOC: Vitòria (País Basc) 

DATES: 16 de juliol 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 

i Administrativa) 
Visita al Govern Basc. 

21. LLOC: Tolosa de Llenguadoc (França) 

DATES: 17 de juliol 
PERSONES: J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 

Reunió GDTA. 
22. LLOC: Aarau (Suïssa) i Viena (Àustria) 

DATES: 17-19 de juliol 
PERSONES: R. Masip, J. Fernàndez (Servei de Producció Cartogràfica) 

Visita a KERN i a la Universitat Tècnica de Viena. 

23. LLOC: Lleida (Segrià) 
DATES: 17 de juliol 
PERSONES: I. Santiveri (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 

Visita al Registre de la Propietat de Lleida. 

24. LLOC: Zuric (Suïssa) 
DATES: 22-26 de juliol 
PERSONES: A. Lleopart, C. Serra (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 

Assistència al 4th International Symposium Spatial Data Handling. 

25. LLOC: Tarragona (Tarragonès), Reus (Baix Camp) i Barcelona (Barcelonès) 

DATES: 23-27 de juliol 193 



Viatges, conferències i simposis 

PERSONES: I. Colamina, A. Térmens (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Test GPS. 

26. LLOC: Madrid 
DATES: 25 de juliol 
PERSONES: R. Arbiol (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Reunió de la Junta de la Asociación de Fotogrametría. 

27. LLOC: Bilbao (País Basc) 
DATES: 26 de juliol 
PERSONES: R. Masip, J. Fernandez Ro mero (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita a l'Ajuntament de Bilbao. 

h) Agost 
1. LLOC: Estocolm (Suècia) 

DATES: 18-28 d'agost 
PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Assistència al congrés de l'IFLA. 

i) Setembre 
1. LLOC,: Ottawa i Banff (Canadà) 

DATES: 2-15 de setembre 
PERSONES: I. Colamina, M. Hernàndez (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Assistència al International Symposium on precise positioning with the global 
positioning. 

2. LLOC: Zuric (Suïssa) 
DATES: 3-9 de setembre 
PERSONES: A. Ruiz (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Assistència al Symposium of ISPRS Commission V. 

3. LLOC: Saragossa i Terol (Aragó) 
DATES: 4-7 de setembre 
PERSONES: X. Baulies (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Treball de camp. Projecte "CORINE Land Cover". 

4. LLOC: Rhodes (Grècia) 
DATES: 7-13 de setembre 
PERSONES: A. Térmens (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Assistència al Tutorial Mathematical Aspects of Data Analysis. 

5. LLOC: Madrid 
DATES: 7 de setembre 
PERSONES: I. Ticó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Visita a l'Instituta Geografico Nacional. 

6. LLOC: Dresden (República Federal d'Alemanya) 
DATES: 7-13 de setembre 
PERSONES: J.A. Navarro (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Assistència a la Comissió de l'ISPRS. 

7. LLOC: Florència i Roma (Itàlia) 
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Viatges, conferències i simposis 

PERSONES: C. Garcia (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 

Adquisició material cartogràfic. 
8. LLOC: Munic (República Federal d'Alemanya) 

DATES: 10-13 de setembre 
PERSONES: A. Lleopart, C. Serra (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 

Assistència a l'Esri U ser Conference'90. 

9. LLOC: Tarragona (Tarragonès) 
DATES: 13-14 de setembre 
PERSONES: I. Ticó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica), J. 

Fernandez Romero (Servei de Producció Cartogràfica) 

Fitació dels municipis del Perelló i l'Ampolla. 

10. LLOC: Mendoza i Buenos Aires (Argentina) 
DATES: 15-23 de setembre 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 

i Administrativa), J. Romeu (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 

Assistència al VII Congreso Hispano-Latinoamericano de Fotogrametría y 

Ciencias Afines. 
11. LLOC: Barcelona (Barcelonès) 

DATES: 17-21 de setembre 
PERSONES: I. Augé, J. Calderón, J. Usieto (Servei de Secretaria Econòmica i 

Administrativa) 
XII Congrés de Sismologia. 

12. LLOC: Granada (Andalusia) 
DATES: 21-22 de setembre 
PERSONES: X. Baulies (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 

Assistència a les XJornadas de Fitosociología "Cartografía vegetal". 

13. LLOC: París (França) 
DATES: 23-29 de setembre 
PERSONES: M. Galera, C. Montaner (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 

Assistència al congrés LIBER. 
14. LLOC: Lisboa (Portugal) 

DATES: 23-29 de setembre 
PERSONES: C. Garcia (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 

Adquisició material cartogràfic. 
15. LLOC: Madrid 

DATES: 24-26 de setembre 
PERSONES: I. Ticó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 

Visita a l'Instituta Geografico Nacional. 

16. LLOC: Madrid 
DATES: 24 de setembre-6 d'octubre 
PERSONES: D. Barrot (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 

Assistència al VII Curso de Geodesia Superior a la Universitat Complutense de. 

Madrid. 
17. LLOC: Madrid 
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PERSONES: A. Lleopart, X. Baulies (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Visita a l'Instituta Geografico Nacional. 

18. LLOC: Saragossa (Aragó) 
DATES: 25-28 de setembre 
PERSONES: X. Baulies, M. Joaniquet, L. Pineda (Servei de Desenvolupament 
i Sistemes) 
Treball de camp. Projecte "CORINE Land Cover". 

19. LLOC: Madrid 
DATES: 26 de setembre 
PERSONES: J. Mas só (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Visita al Servicio Geografico del Ejército. 

20. LLOC: Madrid 
DATES: 27 de setembre 
PERSONES: R. Masip (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita a l'Instituta Geografico Nacional. 

21. LLOC: Lleida (Segrià) 
DATES: 27 de setembre-13 d'octubre 
PERSONES: I. Colamina (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Observació GPS. 

22. LLOC: Washington i Nova York (Estats Units d'Amèrica) 
DATES: 30 de setembre-13 d'octubre 
PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Assistència al congrés IMCOS i jornades de treball a la Library of Congress. 

j) Octubre 
1. LLOC: Madrid 

DATES: 2 d'octubre 
PERSONES: J.L. Colomer (Serveïde Desenvolupament i Sistemes) 
Visita a EPTISA. 

2. LLOC: Fígols i Alinyà i Ribera d'Urgellet (Alt Urgell) 
DATES: 2 d'octubre 
PERSONES: I. Ticó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica), J. Fernan
dez Romero (Servei de Producció Cartogràfica) 
Fitació dels municipis de Ribera d'Urgellet i Fígols i Alinyà. 

3. LLOC: París (França) 
DATES: 2-4 d'octubre 
PERSONES: O. Viñas, X. Baulies (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Assistència al Symposium ICA. 

4. LLOC: Madrid 
DATES: 3 d'octubre 
PERSONES: D. Barrot (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Visita a l'Escuela de Ingeniería Técnica Topografica. 

5. LLOC: Madrid 
DATES: 4 d'octubre 
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Visita al Servei de Toponímia de l'Instituta Geografico Nacional. 

6. LLOC: Cadis (Andalusia) 
DATES: 4-5 d'octubre 
PERSONES: J. Miranda (Direcció),J.L. Colomer (Servei de Desenvolupament 

i Sistemes) 
Visita a l'Instituta HidrogdJico de la Marina. 

7. LLOC: Granollers (Vallès Oriental) 
DATES: 6 d'octubre 
PERSONES: R. Boladeres (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 

Fotografies per a la Revista Catalana de Geografia. 

8. LLOC: Londres (Anglaterra) 
DATES: 6-13 d'octubre 
PERSONES: C. Garcia (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 

Adquisició material cartogràfic. 
9. LLQC: Washington (Estats Units d'Amèrica) 

DATES: 8.-13 d'octubre 
PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 

Estada de treball a la Geography and Map Division. Library of Congress. 

10. LLOC: València 
DATES: 11 d'octubre 
PERSONES: R. Masip, J. Fernàndez, A. Jauset (Servei de Producció Carto

gràfica) 
Visita a Cartografia i Sistemes. 

11. LLOC: Lleida (Segrià) 
DATES: 13-22 d'octubre 
PERSONES: I. Colamina (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 

Observacions GPS. 
12. LLOC: Santiago de Xile (Xile) 

DATES: 14-20 d'octubre 
PERSONES: R. Arbiol (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 

Assistència al CARS'90. 
13. LLOC: Madrid 

DATES: 15 d'octubre 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), J.L. Colomer (Servei de Desenvolupament 

i Sistemes), J. Sendra (Servei de la Secretaria Econòmica i Administrativa) 

Consell d'administració de SYSIGSA. 

14. LLOC: Palma de Mallorca 
DATES: 16 d'octubre 
PERSONES: R. Masip (Servei de Producció Cartogràfica) 

Visita al Govern Balear, a EMISA i al Centro de Gestión Catastral y 

Cooperación Tributaria. 
15. LLOC: Blanes (Selva) 

DATES: 17 d'octubre 
PERSONES: J. Fernàndez, X. Alvaro (Servei de Producció Cartogràfica) 

Visita a l'Ajuntament de Blanes. 197 
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16. LLOC: Madrid 
DATES: 22 d'octubre 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 
i Administrativa) 
Visita a l'Instituto Geografico Nacional. 

17. LLOC: Cracòvia (Polònia) 
DATES: 22-26 d'octubre 
PERSONES: R. Masip (Servei de Producció Cartogràfica) . 
Assistència al XIII Symposium for Architectural Photogrammetry. 

18. LLOC: Rabat (Marroc) 
DATES: 27 d'octubre-3 de novembre 
PERSONES: C. Garcia (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Adquisició material cartogràfic. 

19. LLOC: Munic (República Federal d'Alemanya) 
DATES: 27 d'octubre-I de novembre 
PERSONES: I. Santiveri (Servei de Secretaria Econòmica i Adminishativa) 
Assistència al Seminari LIBER. 

20. LLOC: Lleida (Segrià) 
DATES: 26 d'octubre-S de novembre 
PERSONES: A. Térmens (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Treballs GPS. 

21. LLOC: Madrid 
DATES: 29 d'octubre 
PERSONES: J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Visita a l'Instituto Geografico Nacional. 

22. LLOC: Brossel-les (Bèlgica) 
DATES: 29-30 d'octubre 
PERSONES: J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Assistència a un workshop. 

23. LLOC: Madrid 
DATES: 31 d'octubre 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 
i Administrativa) 
Visita a l'Instituto Geografico Nacional. 

24. LLOC: Granollers (Vallès Oriental) 
DATES: 31 d'octubre 
PERSONES: J. Ruiz (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Fotografies per a la Revista Catalana de Geografia. 

k) Novembre 
1. LLOC: París (França) 

DATES: 1-2 de novembre 
PERSONES: S. Santeularia, I. Guillen (Negociat de Vols) 

198 Revisió de l'avió de l'ICC. 
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2. LLOC: Estrasburg (França) 
DATES: 5-9 de novembre 
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PERSONES: A. Lleopart (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 

Assistència al col· loqui internacional sobre SIG. 
3. LLOC: Madrid 

DATES: 6 de novembre 
PERSONES: J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 

Visita al Ministerio de Economía y Hacienda. 
4. LLOC: Madrid 

DATES: 7 de novembre 
PERSONES: J. Massó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 

Reunió de la Comisión de Nombres Geograficos. 
5. LLOC: Nimes (França) 

DATES: 11-15 de novembre 
PERSONES: R. Arbiol (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 

Assistència al congrés Neuro-Nimes'90. 
6. LLOC: Lleida (Segrià) 

DATES: 12-16 de novembre 
PERSONES: A. Térmens (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 

Treballs GPS. 
7. LLOC: Madrid 

DATES: 14 de novembre 
PERSONES: R. Masip, J. Fernàndez (Servei de Producció Cartogràfica) 

Visita a l'Instituto Geografico Nacional i al Centro de Gestión Catastral y 

Cooperación Tributaria. 
8. LLOC: Val d'Aran 

DATES: 14-19 de novembre 
PERSONES: J. Rodríguez (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 

Atlas de la Val d'Aran. 
' 9. LLOC: Barcelona (Barcelonès) 

DATES: 15 de novembre 
PERSONES: X. Baulies 
Presentació de la conferència "El Mapa d'usos i coberta del sòl de Catalunya 

1:250 000" a l'Institut d'Estudis Catalans. 
10. LLOC: Atenes (Grècia) 

DATES: 18-25 de novembre 
PERSONES: C. Garcia (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 

Adquisició material cartogràfic. 
11. LLOC: Madrid 

DATES: 19 de novembre 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 

i Administrativa) 
Visita a la Dirección General de Política Comercial. 

12. LLOC: Lleida (Segrià) 
DATES: 19-30 de novembre 199 
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PERSONES: A. Térmens (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Projecte GPS. 

13. LLOC: Tarragona (Tarragonès) 
DATES: 20 de novembre 
PERSONES: J. Romeu (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Presentació dels resultats del Projecte d'Estadístiques Agràries. 

14. LLOC: Madrid 
DATES: 21-23 de novembre 
PERSONES: F. Conforto (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Assistència al congrés Decus'90. 

15. LLOC: Madrid 
DATES: 21 de novembre 
PERSONES: M. Pla (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 
Presentació d'Intergraph. 

16. LLOC: Madrid 
DATES: 22 de novembre 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), J. Sendra (Servei de la Secretaria Econòmica 
i Administrativa) 
Visita al Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 

17. LLOC: Girona (Gironès) 
DATES: 22 de novembre 
PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Organització d'una exposició de cartografia gironina. 

18. LLOC: Girona (Gironès) 
DATES: 22 de novembre 
PERSONES: J. Fermíndez (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita a la Diputació Provincial i al Servei Territorial de Carreteres. 

19. LLOC: Madrid 
DATES: 22 de novembre 
PERSONES: I. Santiveri (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Visita a la Fira Simo'90. 

20. LLOC: Barcelona (Barcelonès) 
DATES: 22-23 de novembre 
PERSONES: M.A. Trèmols (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Assistència a un curs de Climatologia, organitzat per la Societat Catalana de 
Geografia. 

21. LLOC: París (França) 
DATES: 25-28 de novembre 
PERSONES: R. Miguel (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Inspecció de l'avió Citation I. 

22. LLOC: Milà (Itàlia) 
DATES: 27-28 de novembre 
PERSONES: J. Sendra (Servei de la Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Visita al Joint Research Center. 
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DATES: 28 de novembre 
PERSONES: X. Baulies (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 

Assistència a l'assemblea constituent de l'AESIGYT. 

24. LLOC: Barcelona (Barcelonès) 

DATES: 28 de novembre 
PERSONES: I. Santiveri (Servei de Secretaria Ecop.òmica i Administrativa) 

Assistència a la conferència sobre edificis intel·ligents organitzada per SGT i 

Agecontrol. 
25. LLOC: Osca (Aragó) 

DATES: 29-30 de novembre 
PERSONES: X. Baulies, M. Joaniquet, L. Pineda, A. Tardà (Servei de Desen

volupament i Sistemes) 
Treball de camp. Projecte "CORINE Land Cover". 

26. LLOC: Vitòria (País Basc) 
DATES: 30 de novembre 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 

i Administrativa) 
Visita al Govern Basc. 

27. LLOC: Mollerussa (Pla d'Urgell) 

DATES: 30 de novembre 
PERSONES: A. Térmens (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 

Treballs GPS. 

l) Desembre 
1. LLOC: Lleida (Segrià) 

DATES: 1-7 de desembre 
PERSONES: A. Térmens (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 

Treballs GPS. 
2. LLOC: Madrid 

DATES: 10-12 de desembre 
PERSONES: R. Arbiol (Servei de Desenvolupament i Sistemes) 

Visita a l'Instituta Geografico Nacional. 

3. LLOC: Madrid 
DATES: 13 de desembre 
PERSONES: D. Muñoz (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 

Visita al Ministerio de Defensa. 

4. LLOC: Madrid 
DATES: 17 de desembre 
PERSONES: I. Ticó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 

Visita a l'Instituta Geografico Nacional. 

5. LLOC: Barcelona (Barcelonès) 

DATES: 17-21 de desembre 
PERSONES: A. Lleopart, M. Pla, M. Torre, C. Serra (Servei de Desenvolu-

pament i Sistemes) 201 
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Assistència al curs de software de Sistemes d'Informació Geogràfics TIGRIS 
(Intergraph), a l'ICC. 

6. LLOC: Llobera (Solsonès) 
DATES: 18 de desembre 
PERSONES: I. Ticó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Incorporació de l'enclavament de Perers a Llobera. 

7. LLOC: Lleida (Segrià) 
DATES: 20 de desembre 
PERSONES: I. Santiveri (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Visita a la botiga de l'ICC a la ciutat de Lleida. 
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Compliment del Pla Plurianyal 

9. Compliment del Pla Plurianyal 

El Consell Rector de l'Institut Cartogràfic de Catalunya va aprovar, a proposta de la 
Direcció, el Pla Plurianyal del quadrienni 1989-1992 d'actuacions de l'entitat com a 
marc de referència per tal d'enquadrar les activitats cartogràfiques referides a Catalunya. 

Aquest Pla Plurianyal ha esdevingut una eina molt útil a l'hora d'emmarcar les priori
tats d'actuació i per tal de donar resposta a les sol·licituds que rep l'Institut. En aquest 
sentit, el Pla Plurianyal és a la base de la planificació de tots els projectes en què treba
lla l'ICC. 

El compliment del Pla Plurianyal, però, no depèn només de les actuacions concretes que 
l'ICC desenvolupi per a aconseguir els objectius marcats, sinó també de convenis i 
col-laboracions concrets que s'estableixen amb d'altres organismes i institucions, cosa 
que fa que hi hagi variacions entre el que es va planificar en confeccionar el Pla i el que 
s'ha dut a terme en realitat. 

L'anàlisi del compliment del Pla Plurianyal s'estructura en quatre grups: 

- Activitats de desenvolupament i suport tècnic 
- Activitats de producció cartogràfica 
- Activitats de programes d'actuació cartogràfica 
- Activitats generals, Vols i Cartoteca 

Activitats de desenvolupament i suport tècnic 

Tal i com es detalla en l'apartat 5.2 d'aquesta Memòria, l'activitat duta a terme en aquest 
àmbit respon a les necessitats de desenvolupament, de suport d'aplicacions i de centre 
de càlcul, a més de les intervencions en determinades fases del procés de producció de 
l'ICC. Hi ha una total correlació entre les activitats programades i les dutes a terme. 207 
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Cal destacar, però, els avenços realitzats pel que fa al càlcul en general, de cara a l'esta
bliment d'una xarxa de sistemes cartogràfics basada especialment, tal i com es preveu 
en el Pla, en ordinadors personals (restitució fotogramètrica i estacions de control de 
qualitat i retoc) i sistemes i productes Apple (eina d'ús personal, per a publicacions i per 
a la realització d'atles i de cartografia a petites escales). En aquest mateix camp, s'ha de 
subratllar el desenvolupament de sistemes i programes per a la geodèsia i la teledetec
ció i el tractament digital d'imatges i el lliurament a producció de sistemes cartogràfics 
especialitzats de procés i formació de cartografia i de fotomecànica digital, integrant dins 
els fluxos de treball un sistema de dibuix làser, sobre estacions UNIX. 

S'han desenvolupat, també, processos automàtics de càlcul cartogràfic sobre els nous 
entorns d'estacions UNIX, i s'ha integrat el plòter làser d'arts gràfiques en el conjunt 
de fluxos de producció. 

Pel que fa a Sistemes d'Informació Geogràfica, s'ha continuat progressant en el procés 
d'integració de la cartografia dins de bases de dades i, d'altra banda, s'ha mantingut el 
suport d'aplicacions entorn d'aquest tema per a la producció cartogràfica general. 

En l'àmbit de la teledetecció i el tractament digital d'imatges, cal destacar el nivell de 
producció d'imatges assolit, que depassa de vegades les previsions, i, pel que fa a 
desenvolupament, s'ha treballat en l'adaptació i reconversió del software i en la millo
ra del sistema de tractament d'imatges. 

En geodèsia, cal remarcar els avenços realitzats entorn de la tecnologia GPS. Seguint 
també les previsions del Pla, s'han esmerçat molts esforços en la realització del càlcul 
del geoide a Catalunya. Cal fer esment, a més, de la conclusió de la xarxa geodèsica 
d'ordre inferior de Tarragona, Lleida i Girona. 

Activitats de producció cartogràfica 

Cartografia topogràfica 
En la taula adjunta es resumeix l'activitat realitzada quant a restitució fotogramètrica 
mesurada en hectàrees, en comparació amb la planificada: 

Escala Pla Plurianyal (ha) Realitzat (ha) % 

1:10 000 o 75 633 n/c 
1:5 000 462 000 782 030 169 
1:2 000 16 500 3 965 24 
1:1 000 18 645 17 385 93 

1:500 • 4 620 1 330 29 
1:200 o 12 nie 
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Cartografia ortofotogràfica 
Durant l'any 1990, el treball realitzat per a la producció d'imatges ortofotogràfiques s'ha 
centrat en el projecte Ortofotomapa E 1:5 000, especialment en les àrees compreses en 
els convenis amb el CGCCT de Lleida i de Girona, i en refer totes les ortofotos que fins 
al moment estaven aturades en no haver superat el conrrol de qualitat. 

S'ha reemprès el projecte Ortofotomapa E 1:25 000, dins del qual s'ha treballat en 5 blocs. 

Escala Pla Plurianyal (ha) 

1:5 000 1207 

Activitats de programes d'actuació cartogràfica 

Cartografia bàsica 

Realitzat (ha) % 

1021 84 

Dins del marc d'actuació del Pla Plurianyal s'ha treballat en la publicació de documents 
cartogràfics a diverses escales. Cal destacar que, superant les previsions del Pla, s'ha fina
litzat la publicació de la sèrie Ortofotomapa de Catalunya E 1:50 000 a partir d'imat
ges de satèl·lit SPOT. També cal fer esment del compliment del Pla pel que fa a la publi
cació dels fulls de l'Ortofotomapa de Catalunya E 1:5 000: S'han publicat els 1 207 fulls 
previstos. 

A part de projectes en què s'ha treballat durant l'any, però que no han finalitzat enca
ra, cal destacar la publicació dels següents documents que no formaven part del Pla: 
- Mapa comarcal de Catalunya E 1:50 000 (1 full) 
- Mapa d'imatge satèl·lit de les Illes Balears E 1:100 000 (2a ed. d'1 full) 
- Comunidad Autónoma del País Vasco. Imagen Landsat-5 E 1:100 000 (4 fulls) 
- Comunidad Autónoma del País Vasco. Imagen Landsat-5 E 1:200 000 
- Castilla y León. Imagen Landsat-5 E 1:375 000 

Cartografia temàtica 
La publicació de cartografia temàtica presenta una problemàtica específica que ja s'ha 
subratllat en d'altres ocasions: la dificultat d'obtenir la informació adequada i necessà
ria. Aquest fet obstaculitza sovint que hi pugui haver una coincidència absoluta entre 
les previsions i les realitzacions concretes. Per contra, i tal i com es veurà més endavant, 
moltes vegades es plantegen projectes que, tot i ser fora del Pla Plurianyal, cal afron
tar-los perquè contenen informació que és imprescindible d'elaborar i publicar. 
Pel que fa a la sèrie 1:250 000 en concret, cal dir que s'han publicat 3 dels 4 documents 
previstos en el Pla. . 
Fora de les previsions establertes inicialment, s'han publicat els documents següents: 
- 3 fulls E 1:500 000: 2 mapes comarcals de Catalunya i 1 mapa comarcal i judicial de 

Catalunya. 
- 8 fulls E 1:1 000 000: S'ha dut a terme la segona edició dels 8 fulls del Mapa de base 

municipal i comarcal-1988- de Catalunya. 209 
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- Mapa de les regions mediterrànies. Accessibilitat a les infrastructures de transport. 
1986-1988. E 1:3 500 000. 

Monografies 
Si bé al llarg de l'any s'ha treballat en l'elaboració d'un bon nombre de llibres, la com
plexitat en l'obtenció de dades i en la realització dels llibres i/o dels mapes que els han 
d'acompanyar no ha fet possible que la seva publicació es pogués incloure dins de les 
actuacions de l'any 1990. 
En total s'han publicat cinc volums de l'Inventari Cartogràfic de Catalunya, un llibre 
d'Introducció general a la Cartografia i un llibre dins de la col-lecció Tesis (Creixement 
urbà i agents de la producció de l'espai: el cas de la ciutat de Lleida). 

Publicacions periòdiques 
S'han publicat, a més de diversos fulls informatius, el Catàleg de Publicacions de 
l'ICC, la Memòria 1989 de l'ICC, el Calendari 1991 dedicat a la Península Ibèrica al 
segle XVII i 3 números (11, 12 i 13) de la Revista Catalana de Geografia. 

Activitats generals, Vols i Cartoteca 

Activitats generals 
Els objectius de la gestió econòmica i de personal han estat assolits dins del període: 
- Gestió econòmica adient al pressupost de l'ICC. 
- Devolució del 50% del crèdit concertat. 
- Participació en un 30% en la constitució de la societat Remote Sensing Europeo SA. 
- Adquisició d'un local a Lleida per a la instaJ.lació d'una botiga d'atenció al públic. 
- Formalització de l'opció de compra del magatzem de plànols. 

S'ha fet un esforç notable per a optimitzar l'espai de treball disponible a l'ICC i pe'r 
anar-lo adequant a les reordenacions necessàries. 

Pel que fa a docència cartogràfica, cal destacar no només la realització de tres edicions 
de cursos de divulgació i de dos cursos de formació d'especialistes, sinó també la for
mació permanent del personal docent i, molt especialment, les inversions realitzades en 
hardware i en software. 

En l'àmbit de la distribució i les vendes, s'ha finalitzat una primera xarxa de distribu
ció a nivell de països catalans i ciutats espanyoles, augmentant la implantació en pobla
cions que així ho requerien. Cal destacar que aquest fet ha anat acompanyat d'un aug
ment en la facturació tant als diferents punts de distribució com a la botiga de l'ICC. 

Vols 
Com es pot observar a la taula següent, l'any 1990 s'ha caracteritzat, pel que fa a vols 
fotogramètrics, per una continuació de la línia ja definida per a l'any 1989. S'han man-

210 tingut uns nivells d'actuació superiors als marcats pel Pia Plurianyal, amb una única 
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excepció (el vol a gran altura 1:70 000) i, a més, s'han sobrevolat una quantitat impor
tant d'hectàrees en vols no previstos en el Pla. 

Vol Pla Plurianyal (ha) Realitzat (ha) % 

1:70 000 10 000 000 s 161 103 52 
1:30 000 o 47 708 nie 
1:22 000 650 000 1 042 149 160 
1:16 500 o 170 304 nie 
1:10 000 10 000 

1:8 000 o 16 892 nie 
1:5 000 75 000 81 865 (+ 184 nuclis) 109 (+nuclis) 
1:3 500 1 000 s 210 521 
1:1 500 o 49 nie 

A part dels vols fotogramètrics resumits en aquesta taula, cal fer esment de l'augment 
creixent de vols per a fotografia aèria obliqua; l'any 1990 s'han realitzat 19,50 hores de 
vol amb aquesta finalitat. 

Cartoteca 
Els diferents fons de la Cartoteca han continuat experimentant un augment paral·lel al 
què s'havia previst: 

Fons cartogràfic: 
Fons bibliogràfic: 
Fons fotogràfic: 

19 894 registres. 
745 registres. 
427 registres. 

Cal destacar l'inici d'un sistema de compra directa de material cartogràfic a les matei~ 
xes entitats productores de cartografia (especialment pel que fa a mapes de sèries). 

Conclusió 
Com a conclusió a aquesta exposició resumida de com les actuacions de l'ICC en els 
diversos àmbits de treball es van adequant al Pla Plurianyal1989-1992, es pot afirmar 
que es constata un alt nivell de compliment de les previsions, tot i que en algunes oca
sions les dificultats per a disposar de la informació adequada han produït desviacions 
en la realització de productes cartogràfics. Tot i això, cal destacar també el nombre de 
projectes que tot i no estat contemplats en el Pla s'han pogut incloure en la producció 
de l'any. 

Podem dir, en resum, que l'anàlisi de les dades exposades a la Memòria permet d'afir
mar que el balanç és en general positiu i que, en molts casos, se superen les previsions 
inicials. 211 
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ANNEX: Llei 11/1982 de 8 d'octubre, de creació de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 

El President de la Generalitat de Catalunya 

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del · 
Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Au~onomia, 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 Política Territorial i 
Obres Públiques, amb la finalitat de dur a terme les tasques tècniques de desen
volupament 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 pròpia, 
autonomia administrativa i econòmica i plena capacitat d'obrar per al compli
ment de les seves finalitats . 

Article 3. 
1) Són funcions de l'Institut Cartogràfic de Catalunya: 

a) L'elaboració, reproducció i difusió de treballs cartogràfics de base. 
b) La creació, estructuració i organització de la Cartoteca de Catalunya, la 

qual coordinarà la recollida i l'estudi de la documentació geogràfica i car
togràfica existent, i s'encarregarà de la seva conservació i difusió directa
ment o en col·laboració amb altres entitats públiques o privades. 

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

d) La coordinació tècnica dels treballs cartogràfics que facin entitats públi
ques i privades, si s'escau, i la coHaboració amb organismes públics i enti-
tats privades d'anàloga finalitat. 215 
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e) La coordinació dels seus treballs cartogràfics amb els organismes d'anà
loga finalitat al nivell d'Estat. 

fJ La publicació i difusió dels treballs realitzats per l'Institut que es jutgi 
convenient pel seu interès públic, científic o d'una altra naturalesa. 

2) L'Institut realitzarà els serveis cartogràfics de caràcter oficial i d'interès 
general per a la Generalitat amb càrrec al seu propi pressupost, i amb apli
cació 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 estudis i treballs 
encomanats o sol·licitats per entitats públiques o particulars mitjançant la 
contraprestació que a aquest efecte es concerti. 

Article 4. 
1) Per a l'exercici de les seves funcions l'Institut Cartogràfic de Catalunya 
podrà: 

a) Fer convenis amb els organismes competents, especialment amb les enti
tats locals que hagin de coadjuvar, per raó de la seva competència, al 
millor èxit de la seva gestió. 

b) Formar consorcis amb altres entitats públiques per al desenvolupament 
de les finalitats pròpies de l'activitat cartogràfica. 

e) Crear societats anònimes, així com participar en qualsevulla altres socie
tats 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 integració de 
l'Institut en les ja constituïdes, haurà d'ésser autoritzada pel Consell Executiu 
de la Generalitat. 

Article 5. 
1) Correspon al Parlament de Catalunya aprovar el pressupost de l'Institut. 
2) Correspon al Consell Executiu de la Generalitat: 

a) Aprovar les disposicions adequades per a la coordinació dels treballs 
cartogràfics a Catalunya, en el marc de les seves competències. 

b) Aprovar el projecte de pressupost. 
e) Dictar les normes adequades per exercir el control de caràcter econòmi

co-financer i d'eficàcia de l'Institut en el marc de les disposicions gene
rals aplicables a la Generalitat. 

Article 6. 
1) L'Institut Cartogràfic de Catalunya es regirà pels òrgans següents: 

a) Consell Rector. 
b) Direcció. 
e) Comissió Tècnica. 

2) L'Institut disposarà, a més, dels serveis interiors que es determinin regla
mentàriament. 
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Article 7. 
1) . El Consell Rector serà format pel President, el Vice-president, els Vocals i 

el Secretari. 
2) Serà President el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques. El Vice

president serà designat pel Conseller, d'entre els representants del punt 3, 
apartat a), d'aquest mateix article, auxiliarà el President en les seves funcions 
i el substituirà en els casos d'absè.ncia o impossibilitat. 

3) Els Vocals del Co"n.sell seran els següents: 
a) Un representant de cada un dels Departaments d'Economia i Finances, 

d'Indústria i Energia, d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i de Governació, 
el Director General d'Estadística, el Director General d'Urbanisme, el 
Director General de Política Territorial i el Director General de 
Carreteres. 

b) Quatre Vocals representants de les corporacions locals. El procediment 
de designació es determinarà reglamentàriament. 

e) Dos Vocals de lliure designació pel Consell Executiu entre persones 
d'acreditada competència en el camp de la cartografia. 

d) El Director de l'Institut. 
4) El Secretari serà designat pel Consell Rector, a proposta del seu President. 

Article 8. 
1) El Consell Rector ostenta les més àmplies facultats d'actuació, la gestió i la 

representació de l'Institut. 
2) Les deliberacions del Consell seran presidides i dirigides pel seu President. 

Perquè les deliberacions o els acords del Consell siguin vàlids calla presèn
cia, si més no, de la meitat més un dels seus membres. 

3) Els acords es registraran en el llibre d'actes amb la firma dei President i del 
Secretari. 

Article 9. 
1) A - Correspon al Consell Rector elaborar i proposar: 

a) El pla anual de treball i gestió. 
b) Els pressupostos de l'Institut. 

· B - Correspon al Consell Rector conèixer i informar: 
a) L'administració dels recursos que integren el patrimoni de l'Institut. 
b) Tots els afers relacionats amb la competència de l'Institut. 

2) El President del Consell tindrà les atribucions següents: 
Primer: Ostentar la representació del Consell. 
Segon: Convocar-ne les reunions, assenyalant lloc, dia i hora de celebració 
i ordre del dia d'aquestes. 
Tercer: Presidir i dirigir les deliberacions i dirimir amb el seu vot de quali
tat 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. 217 
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Article 10. 
1) El Director de l'Institut és nomenat pel Consell Executiu de la Generalitat 

a proposta del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques. Li corres
ponen la direcció de l'Institut i l'execució dels acords del seu Consell. 
Exercirà, a més, la direcció del personal. 

2) El Director de l'Institut, per delegació del Consell Rector, mantindrà con
tactes amb els òrgans de l'Administració de l'Estat competents en la matè
ria i els proporcionarà informació sobre la cartografia realitzada o en curs 
d'execució. 

Article 11 . 
1) Sota la presidència del Director de l'Institut es constituirà una Comissió 

Tècnica, integrada per persones expertes en 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 tal de coordinar els treballs cartogràfics. 
e) Proposar les mesures necessàries per evitar que es produeixin repeti

cions de treballs o duplicat de tasques. 
d) Vetllar per la posada al dia i la conservació dels treballs cartogràfics 

d'importància general i permanent per a Catalunya. 
e) Proposar les mesures precises i necessàries perquè la nomenclatura i la 

simbologia utilitzades per l'Institut siguin les mateixes en les entitats 
cartogràfiques que coordina. · 

f) En general, estudiar i proposar les normes necessàries per impulsar i 
coordinar tots els treballs i estudis encaminats a l'execució de la carto
grafia 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 Depar
tament de Política Territorial i Obres Públiques. 

b) Els rendiments dels béns compresos en l'apartat anterior. 
e) L'assignació que es fixarà al pressupost de la Generalitat per al compli

ment de les finalitats de l'Institut i els crèdits que aquest utilitzi dels 
previstos en aquest pressupost per a l' execució de treballs cartogràfics. 

d) Els ingressos que obtingui pels estudis o treballs que realitzi en el desen
volupament de les seves funcions o per la venda de les seves produccions 
a organismes diferents de la Generalitat. 

e) Les participacions o els ingressos que procedeixin dels consorcis o socie
tats en què intervingui, segons el que preveu l'article 4. 

f) Les subvencions, les aportacions o les dotacions que concedeixin al seu 
favor entitats o particulars. 

g) Tots els recursos no previstos en els apartats anteriors que puguin ésser
li atribuïts per disposició legal o reglamentària. 
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2) El pressupost de l'Institut serà anual i se subjectarà a les disposicions legals 
sobre els pressupostos dels organismes autònoms. 

3) L'Institut gaudirà de les exempcions i beneficis fiscals de què gaudeix 
l'Administració de la Generalitat. 

Article 13. 
La contractació d'obres, serveis i subministraments per l'Institut Cartogràfic de 
Catalunya en el desplegament de les seves funcions s'acomodarà a la legislació 
que serà aplicable en virtut del que disposa l'Estatut de Catalunya. 

Article 14. 
1) Contra els actes administratius de l'Institut Cartogràfic de Catalunya seran 

procedents els recursos previstos en les normes de procediment administra
tiu aplicables a Catalunya, amb les peculiaritats que s'estableixen 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, excep
te els extraordinaris de revisió, els quals s'interposaran sempre davant el 
Consell Executiu de la Generalitat. 

3) La interposició del recurs contenciós administratiu serà procedent segons el 
que estableix la Llei d'aquesta jurisdicció. 

4) L'exercici d'accions civils i laborals es regirà per les normes de general apli
cació i la reclamació prèvia s'adreçarà sempre al Consell Rector. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
1. S'incorporen a l'Institut Cartogràfic de Catalunya el personal i el material del 

Servei Cartogràfic actualment dependent del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques. 

2. El Consell Executiu i el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, 
dins de l'àmbit de les seves respectives competències, dictaran les disposi
cions necessàries per portar a terme en un termini de tres mesos la incorpo
ració a què es refereix l'apartat anterior. 

DISPOSICIONS FINALS 
Primera. El que estableix aquesta Llei s'entendrà sens perjudici de les com

petències que puguin correspondre a l'Administració central de l'Estat i, en 
especial, al Consejo Superior Geogrtifico, a l'Instituta Geografico Nacional, al 
Servicio Geogrtifico del Ejército de Tierra, a l'Instituta Hidrogrtifico de la 
Marina i al Servicio Geogrtifico del Ejército del Aire. 

Segona. El Consell Executiu de la Generalitat resta facultat per dictar les nor-
mes necessàries per al desenvolupament i execució de la present Llei. 219 
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Per tan~, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei, 
cooperin al seu compliment i que els Tribunals i Autoritats als quals perto
qui la facin complir. 

Barcelona, 8 d'octubre de 1982 

JORDI PUJOL 
President de la Generalitat de Catalunya 

JOSEP M. CULLELL I NADAL 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
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ANNEX: Reglament de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 88/1988 

DECRET 
88/1988, de 28 de març, d'aprovació del Reglament de l'Institut Cartggràfic de 
Catalunya 

La Disposició final2 de la Llei 11/1982, de 8 d'octubre, de creació de l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya, faculta el Consell Executiu per dictar les normes 
necessàries per al desenvolupament i l'execució de la Llei esmentada. L'expe
riència obtinguda durant aquests cinc anys de funcionament de l'Institut acon
sella l'aprovació del Reglament de la Llei, que ha de facilitar la seva aplicació i 
que constitueix un instrument idoni per completar l'organització de l'Institut 
i regular l'exercici de les seves funcions . 

Per tant, a proposta del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques i 
d'acord amb el Consell Executiu, 

DECRETO: 
Article únic 
S'aprova el Reglament de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, que s'inclou com 
a Annex a aquest Decret. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
No obstant això, mentre el titular del Departament no desenvolupi aquest 
Decret, es mantindran els negociats actualment existents, amb l'adscripció que 
funcionalment es determini. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
A l'entrada en vigor del Reglament queden derogats el Decret 526/1982, de 24 
de desembre, el Decret 73/1985, de 18 de gener, el Decret 70/1986, de 27 de 
febrer, i les altres disposicions generals que s'oposin a aquest Reglament. 225 
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DISPOSICIÓ FINAL 
Es faculta al conseller de Política Territorial i Obres Públiques per dictar les 

normes necessàries per al desenvolupament i l' execució d'aquest Reglament. 

ANNEX 

CAPÍTOL 1 

Barcelona, 28 de març de 1988 

JORDI PUJOL 
President de la Generalitat de Catalunya 

XAVIER BIGATÀ I RIBÉ 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 

Naturalesa,finalitats i funcions de l'Institut 

Article 1 
1.1 L'Institut Cartogràfic de Catalunya és un organisme autònom comercial, 

industrial i financer, adscrit al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, amb la finalitat de portar a terme les tasques tècniques de desen
volupament de la informació cartogràfica en l'àmbit de les competències de 
la Generalitat de Catalunya. 

1.2 L'Institut Cartogràfic de Catalunya és subjecte a l'Estatut de l'empresa 
pública catalana, de conformitat amb el que disposa l'article l.a) de la Llei 
4/1985, de 29 de març. 

Article 2 . 
2.1 Per al compliment de les seves finalitats l'Institut gaudirà de personalitat 

jurídica pròpia, autonomia administrativa i econòmica i capacitat plena 
d'obrar. 

2.2 En conseqüència, l'Institut podrà adquirir, posseir, reivindicar, gravar o alie
nar tota mena de béns, concertar crèdits, celebrar contractes, obligar-se, 
interposar els recursos establerts i executar les accions previstes a les lleis. 

2.3 El que disposen els paràgrafs anteriors s'entén sens perjudici de l'observança 
de les Lleis 11/1981, de 7 de desembre, de patrimoni de la Generalitat; 
10/1982, de 12 de juliol, de finances públiques; 4/1985, de 29 de març, de 
l'estatut de l'empresa pública catalana, i les altres lleis d'aplicació a 
Catalunya. 

2.4 L'Institut Cartogràfic de Catalunya actuarà d'acord amb els criteris i prin-

226 cipis següents: 
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a) Rendiment, economia i productivitat, aplicats d'acord amb els objectius 
fixats pels òrgans corresponents. 

b) No-discriminació respecte al sector privat. 
e) Contribució al foment de l'ocupació i al desenvolupament tecnològic. 

Article 3 
Són funcions de l'Institut Cartogràfic de Catalunya: 
a) L'elaboració, la reproducció i la difusió de treballs cartogràfics de base. 
b) La creació, l'estructuració i l'organització de la Cartoteca de Catalunya, 

que coordinarà la recollida i l'estudi de la documentació geogràfica i car
togràfica existent, i s'encarregarà de la seva conservació i difusió directament 
o en col-laboració amb altres entitats públiques o privades. 

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

d) La coordinació tècnica dels treballs cartogràfics que facin entitats públiques 
i privades, si s'escau, i la col-laboració amb organismes públics i entitats 
privades de finalitat anàloga. 

e) La coordinació dels seus treballs cartogràfics amb els organismes de finali
tat anàloga a nivell d'Estat. 

f) La publicació i la difusió dels treballs realitzats per l'Institut que es jutgi con
venient pel seu interès públic, científic o d'una altra naturalesa. 

Article 4 
4.1 L'Institut realitzarà, amb caràcter preferent, els serveis cartogràfics de 

caràcter oficial i d'interès general per a la Generalitat. 
4.2 Sens perjudici de l'actuació prevista al paràgraf anterior, l'Institut podrà 

realitzar estudis i treballs encomanats o sol·licitats per entitats públiques 
o particulars. 

Article 5 
5.1 Per a l'exercici de les seves funcions, l'Institut podrà: 

a) Fer convenis de cooperació amb els organismes competents, especialment 
amb les entitats locals que coadjuvin en l'exercici de les seves funcions. 

b) Formar consorcis amb altres entitats públiques per al desenvolupament 
de les finalitats pròpies de l'activitat cartogràfica. 

e) Crear societats anònimes, així com participar en qualssevol altres socie
tats constituïdes, amb limitació de les responsabilitats, per ens públics o 
particulars, per al desplegament de finalitats de naturalesa cartogràfica. 

5.2 La creació de consorcis o societats anònimes o la participació o integració 
de l'Institut a les ja constituïdes haurà de ser autoritzada pel Consell 
Executiu, d'acord amb el que estableix la Llei 4/1985, de 29 de març, de 
l'Estatut de l'empresa pública catalana. 

Article 6 
6.1 Amb periodicitat la Direcció de l'Institut donarà coneixement de l'estat de 

les seves actuacions en curs a la Secretaria General del Departament de 227 
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Política Territorial i Obres Públiques amb la finalitat de facilitar la funció 

coordinadora que correspon a l'esmentada Secretaria GeneraL 

6.2 A més a més, la Direcció de l'Institut elaborarà anualment el projecte de pla 

d'actuació i una memòria de les activitats desenvolupades en l'exercici cor

responent. 

CAPÍTOL2 
Organització 

SECCI61 

Òrgans rectors 

Article 7 
7.1 L'Institut es regirà pels òrgans següents: 

a) Consell rector. 
b) Direcció. 
e) Comissió tècnica. 

7.2 L'Institut disposarà, a més, dels serveis interiors que es determinen en 

aquest Reglament. 

SECCIÓ 2 

Consell rector 

Article 8 
8.1 El Consell rector serà format pel president, el vice-president, els vocals i el 

secretari. 
8.2 En serà president el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques. El 

vice-president serà designat pel Conseller d'entre els representants que 

s'esmentaran al punt 3.a) d'aquest mateix article. 
8.3 Els vocals del Consell seran els següents: 

a) Un representant de cadascun dels departaments d'Economia i Finances, 

d'Indústria i Energia, d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i de Governació, 

el Director General d'Estadística, el Director General d'Urbanisme, el 

Director General de Política Territorial i el Director General de 

Carreteres. 
b) Quatre vocals representants de les corporacions locals. 
e) Dos vocals de lliure designació pel Consell Executiu entre persones de 

competència acreditada en el camp de la Cartografia. 
d) El Director de l'Institut. 

8.4 El secretari serà designat pel Consell rector a proposta del seu président. 

Article 9 
Els vocals del Consell rector representants de corporacions locals seran desig

nats per les seves organitzacions representatives en proporció al nombre de 
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municipis i altres ens locals que tinguin afiliats. Tots ells hauran de ser membres 
de les corporacions locals. 

Article 10 
10.1 El Consell rector té les facultats més àmplies en l'actuació, la gestió i la 

representació de l'Institut. 
10.2 Particularment, correspon al Consell rector: 

a) Elaborar i proposar el pla anual de treball i gestió i l'avantprojecte de 
pressupost de l'Institut. 

b) Conèixer els recursos que integren el patrimoni de l'Institut i informar
ne l'Administració. 

e) Atorgar poders al director per al desenvolupament de l'activitat comer
cial, industrial i financera de l'Institut. 

d) Resoldre tots els afers relacionats amb la competència de l'Institut no 
atribuïts a la direcció. 

Article 11 
El president del Consell rector tindrà les atribucions següents: 
a) Representar el Consell. 
b) Convocar-ne les reunions, assenyalant lloc, dia i hora de celebració i ordre 

del dia d'aquestes. 
e) Presidir i dirigir les deliberacions i dirimir amb el seu vot de qualitat els. 

empats. 
d) Autoritzar amb la seva signatura l'acta de les sessions i les .certificacions. 
e) Mantenir, per si mateix o per delegació en el director, contactes amb els 

òrgans de l'Administració de l'Estat competents en la matèria. 
f) Proporcionar a les altres administracions públiques, per si mateix o mitjançant 

el director, informació sobre la cartografia realitzada o en curs d'execució. 
g) · Presidir reunions, i dirimir amb el seu vot els empats. 
h) Qualsevol altra funció atribuïda per aquest Reglament. 

Article 12 
El vice-president auxiliarà el president en les seves funcions i el substituirà en 
els casos d'absència o d'impossibilitat. 

Article 13 
El secretari aixecarà l'acta de les sessions i estendrà certificacions dels acords que 
s'hi hauran adoptat, autoritzant amb la seva firma les unes i les altres. 

SECCIÓ 3 

Direcció 

Article 14 
El director de l'Institut és nomenat pel Consell Executiu a proposta del 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques i li correspon el nivell orgà-
nic de director general. 229 



230 

Annex. Reglament 88/1988 

Article 15 
15.1 Correspon al director de l'Institut la direcció d'aquest, l'execució dels 

acords del Consell rector i la direcció del personal. 
15.2 El director tindrà, entre altres atribucions, les següents: 

a) Formular l'avantprojecte del pla anual de treball i gestió, l'esborrany de 
pressupostos i la memòria de l'Institut. 

b) Proposar el nomenament de personal i l'estructura orgànica de 
l'Institut, d'acord amb la legislació vigent. 

e) Representar, per delegació del president, el Consell rector en les actua
cions de l'Institut, per mantenir contactes amb els òrgans de 
l'Administració de l'Estat competents en la matèria. 

d) Proporcionar als òrgans de l'Administració de l'Estat competents en la 
matèria, per delegació del president del Consell rector, informació 
sobre la cartografia realitzada o en curs d'execució. 

e) Decidir, en cas d'urgència, en matèries de competència del Consell 
rector, però amb l'obligació de retre compte a aquest òrgan en la pri
mera reunió que se celebri. 

SECCIÓ 4 
Comissió tècnica 

Article 16 
16.1 La Comissió tècnica es compon del president, que serà el director, del 

secretari i dels vocals següents: 
a) Un representant de cadascuna de les universitats catalanes. 
b) Un representant de cada una de les direccions generals d'urbanisme, 

carreteres, política territorial, administració local i del Servei Geològic 
de Catalunya. 

e) Dos representants de les entitats locals designats per cadascuna de les 
associacions representatives del territori de Catalunya. 

d) Un representant del Col·legi oficial d'enginyers topògrafs de Catalunya. 
e) Els caps de servei de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 

16.2 Els vocals han de ser persones expertes en cartografia o que tinguin al seu 
càrrec serveis cartogràfics. 

16.3 Seran invitats a formar part de la Comissió com a vocals i, per tant, amb 
veu i vot, un representant de l'Institut Geogràfic Nacional i un represen
tant de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de les Forces Armades. 

16.4 El secretari de la Comissió tècnica serà designat pel president del Consell 
rector, a proposta del director de l'Institut, d'entre el seu perso.qal. 

16.5 El president de la Comissió tècnica podrà convidar a assistir a les seves ses
sions experts o especialistes quan així ho aconselli la naturalesa dels 
assumptes a tractar. 

Article 17 
17.1 Correspon a la Comissió tècnica: 
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a) Assessorar l'Institut. 
b) Elaborar criteris tècnics per tal dl;! coordinar els treballs cartogràfics. 
e) Proposar les mesures necessàries per evitar que es produeixin repeti

cions de treballs o duplicitat de tasques. 
d) Vetllar per la posada al dia i la const:rvació 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 a les entitats que 
coordina. 

f) En g¡;:neral, estudiar i proposar les normes necessàries per impulsar i 
coordinar tots els treballs i estudis encaminats a l'execució de la carto
grafia d'interès per a Catalunya. 

17.2 Els acords de la Comissió tècnica tenen el caràcter d'informes facultatius 
i no ·vinculants. 

SECCIÓ 5 
Serveis interiors 

Article 18 
18.1 La direcció de l'Institut realitzarà les seves funcions mitjançant els serveis 

.següents: 
a) Desenvolupament i Sistemes. 
b) Producció Cartogràfica. 
e) Programes d'Actuació Cartogràfica. 
d) Secretaria Econòmica i Administrativa. 

18.2 Depèn directament del director la Cartoteca de Catalunya. 

Article 19 
·19 .1 Són comeses del Servei de Desenvolupament i Sistemes la realització d' estu

dis, la definició de les metodologies, l'anàlisi de les aplicacions i la posada en 
marxa i el desenvolupament dels diferents sistemes d'informació geogràfica, 
cartografia numèrica, càlcul, bases de dades alfanumèriques, percepció remo
ta i d'ajut a la gestió dins els diferents àmbits de la realització cartogràfica. 

19.2 A més a més, el Servei de Desenvolupa_ment i Sistemes dóna suport tècnic als 
altres serveis de l'Institut en els àmbits de restitució fotogramètrica, analògica 
i analítica, aixecaments topogràfics, xarxes geodèsiques i d'anivellació, vols 
mètrics i multispectrals, aerotriangulació i models digitals del terreny. 

19.3 Queden adscrites al Servei de Desenvolupament i Sistemes la Secció de 
Sistemes d'Informació, la Secció del Centre de Càlcul, la Secció de 
Teledetecció i Tractament Digital d'Imatges i la Secció de Suport Analític. 

Article 20 
20.1 Correspon al Servei de Producció Cartogràfica la realització cartogràfica 

establerta pels programes d'actuació cartogràfica dins els àmbits dels sis
temes de restitució fotogramètrica, analògica i analítica, els aixecaments 
topogràfics, la tecnologia de vols mètrics i multispectrals, els models 231 
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numèrics per a l'aerotriangulació, l'edició i la digitalització assistida, l'ajut 
a la formació i la revisió cartogràfica, la sortida cartogràfica, el laboratori 
fotogràfic, la reproducció i les edicions. 

20.2 Queden adscrites al Servei de Producció Cartogràfica, la Secció de 
Geodèsia i la Secció de Fotogrametria. 

Article 21 
21.1 El Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica té atribuïdes les comeses 

de l'anàlisi, la definició, el control de la producció, la integració d'infor-
mació connexa i el control de qualitat dels programes d'actuació car- 1

• 

togràfica encomanats per la direcció. En conseqüència, també l'estructu
ració de les metodologies adients, · per tal d'integrar tant els elements 
tècnics com de gestió, que permeti donar la màxima utilització pluridis
ciplinària als elements cartogràfics i mètrics generals. 

21.2 Queda adscrita al Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica la Secció 
d'Edició Cartogràfica. 

Article 22 
22.1 Són comeses del Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa la ges

tió de personal, l'anàlisi, realització i control de les tasques pressupostà
ries, comptables i administratives, la coordinació econòmica de l'Institut, . 
la contractació administrativa, la gestió comercial de productes cartogrà
fics i bibliogràfics, el manteniment de les instaHacions, la distribució i les 
vendes de la producció cartogràfica, l'organització i assumptes generals de 
l'Institut. 

22.2 Queda adscrita al Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa la 
Secció d'Organització Econòmica i Assumptes Generals. 

Article 23 
Les seccions s'estructuren en negociats d'acord amb el que es determini per 
Ordre del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 

Article 24 
La Cartoteca de Catalunya, amb nivell o'rgànic de secció, coordina, sota la 
dependència immediata del director de l'Institut, la recollida i l'estudi de la 
documentació geogràfica i cartogràfica existent i s'encarrega de la seva conser
vació i difusió, directament o en coHaboració amb altres entitats públiques o 
privades. 

CAPÍTOL 3 
Funcionament del Consell rector i de la Comissió tècnica 

Article 25 
25.1 La convocatòria del Consell rector i de la Comissió tècnica correspondrà 

als seus presidents respectius i haurà de ser acordada i notificada amb una 
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antelació mínima de quaranta-vuit hores, llevat dels casos d'urgència, i s'hi 
adjuntarà l'ordre del dia. 

25.2 L'ordre del dia serà fixat pel president respectiu, tenint en compte, si escau, 
les peticions dels altres membres formulades amb l'antelació suficient. 

25.3 Això no obstant, tant el Consell rector com la Comissió tècnica quedaran 
constituïts vàlidament, encara que no s'haguessin complert els requisits de 
la convocatòria, quan es trobin reunits tots els seus membres respectius i 
ho acordin així per unanimitat. 

Article 26 
26.1 Les deliberacions del Consell rector i de la Comissió tècnica seran presi

dides i dirigides pel seus presidents respectius. Perquè les deliberacions o 
els acords siguin vàlids calla presència, si més no, de la meitat més un dels 
seus membres. 

26.2 Si no hi ha quòrum, l'òrgan es constituirà en segona convocatòria una hora 
després de l'assenyalada per a la primera. Per això n'hi haurà prou amb 
l'assistència de la tercera part dels seus membres i, en tot cas, en nombre 
no inferior a tres. 

Article 27 
27.1 Els acords dels òrgans col·legiats de l'Institut seran adoptats per majoria 

absoluta d'assistents i els empats seran dirimits pel vot del president. 
27.2 Els membres del Consell rector podran fer constar en acta el seu vot con

trari a l'acord adoptat i els motius que el justifiquin. 
27.3 No podrà ser objecte d'acord cap assumpte que no estigui inclòs a l'ordre 

del dia, llevat que siguin presents tots els membres de l'òrgan coHegiat i que 
sigui declarada la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria. 

27.4 Els acords es registraran en el llibre d'actes amb la firma del president i del 
secretari. 

CAPÍTOL4 
Règim econòmica-financer 

Article 28 
28.1 Els recursos de l'Institut seran els següents: 

a) Tots els que estaven adscrits al Servei Cartogràfic del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques. 

b) Els rendiments dels béns compresos en l'apartat anterior i dels altres 
adscrits a l'Institut. 

e) Els béns traspassats de la Diputació segons Decret 198/1983, de 21 
d'abril. 

d) L'assignació que es fixarà al pressupost de la Generalitat per a com
pliment de les finalitats de l'Institut i els crèdits que aquest utilitzi 
dels previstos en aquest pressupost per a l'execució de treballs car
togràfics. 233 
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e) Els ingressos que obtingui pels estudis o treballs que realitzi en el 
desenvolupament de les seves funcions o per la venda de les seves pro
duccions a organismes diferents de la Generalitat o a particulars. 

f) Les participacions o els ingresos que procedeixin dels consorcis o socie
tats en què intervingui, segons el que preveu l'article 5 d'aquest 
Reglament. 

g) Les subvencions, les aportacions o les dotacions concedides a favor seu 
per entitats o particulars. 

h) Tots els recursos no previstos en els apartats anteriors que puguin 
ser-li atribuïts per disposició legal o reglamentària. 

28.2 El pressupost de l'Institut serà anual i se subjectarà a les disposicions 
legals sobre els pressupostos dels organismes autònoms de caràcter comer
cial, industrial i financer i, en pàrticular, el pressupost d'explotació i capi
tal s'adequarà al que disposa l'article 13 de la Llei de l'estatut de l'empre
sa pública catalana. 

28.3 L'Institut gaudirà de les exempcions i els beneficis fiscals de què gaudeix 
l'Administració de la Generalitat. 

Article 29 
29.1 Els treballs cartogràfics de caràcter oficial, inclosos en la denominació de 

treballs cartogràfics de base (article 3.a) de la Llei 11/1982, de 8 d'octubre, 
que l'Institut Cartogràfic de Catalunya realitzi per a la Generalitat de 
Catalunya d'acord amb el pla anual de treball proposat pel Consell rector 
(article 11.2a) es finançarà amb càrrec al seu pressupost propi. Quan es 
tracti de treballs específics d'interès per a cadascun dels diferents depar
taments, es finançaran amb l'aplicació dels diferents crèdits pressuposta
ris de cada departament. 

29.2 La realització de treballs encomanats o sol·licitats per entitats públiques o 
privades es finançarà mitjançant la contraprestació que a aquest efecte es 
concerti. 

29.3 Els contractes que se celebrin per a la realització de treballs per a entitats 
públiques tindran caràcter administratiu, tret que les normes de contrac
tació de l'entitat contractant disposin el contrari. 

29.4 La direcció elaborarà un balanç de situació i un compte d'explotació que 
refleêteixin degudament la comptabilitat de l'Institut. 

Article 30 r· 
30.1 Els ingressos que obtingui l'Institut que tinguin la naturalesa de taxa es 

regiran per la Llei 6/1986, de 8 de maig, de desplegament i modificació de 
les taxes de la Generalitat. 

30.2 No tindran la consideració de taxes, llevat del cas que aquest caràcter els 
sigui atribuït expressament, les tarifes o preus que hagi de percebre 
l'Institut per les seves prestacions o per la venda dels béns que consti
tueixin l'objecte de la seva activitat. 

30.3 El titular del Departament de Política Territorial i Obres Públiques podrà 
delegar en el director de l'Institut Cartogràfic de Catalunya la fixació de 
les tarifes i els preus a què es refereix el paràgraf anterior. 
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Article 31 
Les adquisicions patrimonials, les relacions jurídiques externes i el règim de con
tractació de l'Institut que estiguin directament relacionats amb l'objecte de la 
seva activitat són subjectes al dret civil i mercantil, i no se sotmeten als proce
diments administratius de selecció de contractistes i, en general, a les normes 
administratives sobre contractació. El Consell rector, però, acordarà els siste
mes de publicitat i de concurrència per a l'adjudicació dels contractes que pel seu 
import o per la seva naturalesa es cregui adients. 

CAPÍTOL 5 
Règim jurídic 

Article 32 
32.1 Contra els actes administratius de l'Institut seran procedents els recursos 

previstos a les normes de procediment administratiu aplicables a 
Catalunya, amb les peculiaritats que s'estableixen tot seguit. 

32.2 Tots els actes administratius de l'Institut podran ser objecte de recurs 
d'alçada davant el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques. 

32.3 El recurs extraordinari de revisió, si s'escau, s'ha d'interposar sempre 
davant el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques. 

Article 33 
La interposició de recurs contenciós administratiu serà procedent d'acord amb 
el que estableix la Llei d'aquesta jurisdicció. 

Article 34 
L'exercici d'accions civils i laborals es regirà per les normes d'aplicació general 
i la reclamació prèvia s'adreçarà sempre al Consell rector i es presentarà a la 
direcció de l'Institut. 

CORRECCIÓ D'ERRADA al Decret n" 88, 28 març 1988. CARTOGRAFIA. Aprovació del 
Reglament de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (Política Territorial i Obres 
Públiques) (Ref. 261). 

Havent observat una errada al text del Decret esmentat, se'n detalla l'oportuna 
correcció: 

A l'Annex, article 22.2, on diu: 
" ... la Secció d'Organització Econòmica i Assumptes Generals", 

ha de dir 
" ... la Secció d'Organització Administrativa i Assumptes Generals". 




