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Presentació del Conseller de PTOP 

L'exercici corresponent a l'any 1991 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya s'ha carac
teritzat per l'increment substancial de la seva producció cartogràfica i pel desenvolu
pament de noves tècniques i d'eines productives que permeten donar més rendiment i 
millor qualitat als productes cartogràfics realitzats. El Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques ha augmentat la seva demanda de productes cartogràfics 
que, a la vegada, són necessaris per tal de donar un acurat suport als seus projectes i acti
vitats de tot ordre. Cal que l'Institut serveixi aquesta demanda alhora que la d'altres 
departaments i administracions, ja que la informació territorial mètrica és, avui dia, bàsi
ca per a qualsevol activitat que incideixi en el territori. Aquesta demanda, progressi
vament més acurada i rica, comporta nous estadis en la innovació i producció de 
l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Cal que l'Institut aprofundeixi en el mànteniment 
de la producció i en el desenvolupament tot avançant cap a la superació dels dèficits de 
la informació territorial; d'aquesta manera s'acompliran les previsions del Pla Plurianyal 
del Quadrienni 1989-1992 i del Pla Estratègic 1989-2000 de l'Institut. 

Mai no n'hi ha prou en la lluita contra l'obsolescència de la informació territorial. Cal 
demanar a la Direcció i al personal de l'Institut Cartogràfic de Catalunya la necessitat 
d'esforç i perseverança de l'actitud; això comportarà la consecució dels objectius marcats. 

Joaquim Molins i Amat 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 





Introducció del Director de l'ICC 

Podem caracteritzar aquest any 1991 com d'avenç tecnològic i d'increment productiu. 
S'ha iniciat tecnològicament la implantació d'una via totalment digital en la captura 
fotogramètrica; així mateix, incorporem bases cartogràfiques numèriques 1:50 000 per 
a l'ús dels SIG. També s'ha dut a terme el càlcul del geoide a Catalunya. Aquestes tres 
fites, ben diverses, donen idea del desenvolupament tecnològic que l' Institut duu a 
terme com a base per a una producció més acurada i avançada. 

En termes de producció s'han processat i format més de 934 000 hectàrees a escala 
1:5 000 i s'han aerotriangulat 5 176 models a diverses escales, això per destacar sols dues 
fites. En general, s'han complert els programes de producció de cartografia bàsica tal i 
com tenim programat. Especialment, s'han complert puntualment les demandes dels 
diferents òrgans directrius del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
servint tots els productes demanats. Així mateix, s'ha col·laborat amb d'altres depar
taments, fet palès en la llista de convenis inclosa en la present Memòria. 

En termes de publicació, cal assenyalar que l'Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000 arri
ba ja als 5 420 fulls (85,5% del territori) essent, de llarg, la major sèrie publicada. Hem 
de destacar també l'esforç de publicació realitzat aquest any, fet palès en el nombre de 
diferents mapes i escales que el lector pot trobar en aquesta Memòria. 

La Secció de Vols, veritable generadora de la matèria primera cartogràfica, ha realitzat 
89 projectes diferents, produint més de 12 000 fotogrames útils a diverses escales i ini
ciant l'ús de les cambres FMC per a obtenir millor precisió a baixa cota. 

Pel que fa a l'atenció al ciutadà, podem esmentar el següent: s'han incrementat els cur
sos i la docència en general, s'han atès més d'11 000 clients a la botiga de Barcelona, la 
Cartoteca de Catalunya ha rebut més de 800 estudiosos de la cartografia històrica i con
temporània. Tres exemples entre molts d'altres, com poden ser també els trenta-cinc 
convenis signats amb diverses institucions per a difondre l'ús del fons cartogràfic de 
l'ICC o per a encarregar nous projectes. 
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Introducció del Director de l'ICC 

Finalment, després de deu anys de tasca (1982-1991), l'ICC ha tingut el reconeixement 
internacional per part de la International Cartographic Association (ICA/ ACI), que el 
proppassat setembre de 1991, a l'Assemblea General celebrada a Bournemouth 
(Anglaterra), va votar unànimament, enfront d'altres dues candidatures, celebrar la dese
na Assemblea General i la dissetena Conferència de la ICA a Barcelona l'any 1995. 
Aquest fet resum la maduresa demostrada a totes les presentacions científiques i tèc
niques que l'ICC ha fet a les societats internacionals que entenen de les ciències i tèc
niques concurrents al món cartogràfic com són la ICA, ISPRS, AGI, FIG, UGI i 
d'altres. 

Tempus fugit. 

Jau me Miranda i Canals 
Director de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 





Competències 

1. Competències 

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

Són funcions de l'Institut Cartogràfic de Catalunya: 

a) L'elaboració, reproducció i difusió de treballs cartogràfics de base. 
Aquest concepte de cartografia de base es concreta en els programes d'actuació 
sobre 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. 25 



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 col-la bo ració amb altres 
entitats públiques o privades. 

f) La formació d'un banc de dades cartogràfiques amb la finalitat d'utilitzar sistemes 
automàtics en el traçat de la cartografia. Les dades que es poden introduir en el 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 coJ.laboració 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. 





2. Consell Rector 

Composició del Consell Rector a 31 de desembre de 1991: 

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 Sagni er 

Director General d'Urbanisme 
Membre nat 

Director General de Carreteres 
Membre nat 
Director General de Planificació i 
Acció Terri to rial 
Membre nat 

Sr. Vicenç Franch i Casabó Sots-director General de Coord~nació 
Membre nomenat 

Consell Rector 

Sr. Pere Feliu i Mir Cap del Servei de Pressupostos Generals 
Membre nomenat 

Sr. Jordi Oliveras i Prat Director de l'Institut d'Estadística de Catalunya 
Membre nomenat 

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

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

Sr. Josep Ramon Dueso 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 31 



Consell Rector 

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 Assessor del Conseller de PT i OP 
Director del Pla Metropolità de Barcelona 
Membre nomenat 

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

Sr. Jaume Miranda i Canals Director de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 
Membre nat 

SECRETARIA 
Sra. Glòria Bardají i Pascual Cap del Servei Jurídic del DPTOP 

Membre nomenat 

Sessions convocades durant l'any 1991 

Sessió de 10 d'abril 
Es presentà l'Auditoria Econòmica i Financera de l'Institut corresponent a l'exercici 
1989 i la Memòria econòmica de l'any 1990. Així mateix, s'exposà la síntesi de la 
Memòria d'activitats de l'Institut de l'any 1990. Es va informar al Consell sobre el Pla 
de Treball per al1991 i sobre els convenis de l'ICC compresos entre el100 i 140. Es van 
presentar els convenis comarcals, amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental, 
amb el Joint Research Center, amb el Departament de Governació, amb la 
Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, així com l'acord 
marc amb el Ministeri de Defensa. El Consell Rector va ésser també informat de la pro
ducció-retorn per al DPTOP (Exercici 1990), del Pla de Treball1991, de l'edició 1990 
del full informatiu de la Secció de la Cartoteca de Catalunya. El Consell Rector va auto
ritzar el lloguer en leasing d'un local a Girona per a la distribució i venda de material 
cartogràfic així com l'alienació de material. 

Sessió de 22 de juliol 
La Direcció mostrà la Memòria de l'Institut de l'any 1990 i n'informà de l'estat del 
Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 i de la producció de l'Ortofotomapa de 
Catalunya a escala 1:5 000. Es presentà la proposta de la Sociedad Española de 
Cartografía, Fotogrametría y Teledetección per a l'organització de laX Assemblea i la 
XVII Conferència de la International Cartographic Association (ICA), les activitats del 
Negociat de Docència Cartogràfica, les actes número 3, 4 i 5 de les reunions de la 
Comissió Tècnica de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, l'Atlas d'Andorra i sobre el 
centre de distribució de cartografia i atenció al públic a la ciutat de Tarragona. Així 

32 mateix, es van donar a conèixer els convenis amb Autopistas, Concesionaria Española SA 



Consell Rector 

(ACESA), el segon amb la Compañía Telefónica Nacional de España SA i el segon amb 
el Departament de Governació per a la delimitació territorial. 

Sessió de 5 de desembre 
Es presentà al Consell Rector l'avantprojecte del pressupost per a l'any 1992, així com 
l'auditoria de l'exercici 1990 realitzada per la Intervenció General, la Síntesi Econòmica 
del1990 i el Pla Estratègic de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 1989-2000. S'informà, 
així mateix, sobre el concurs d'obres de l'edifici de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 
Es donaren a conèixer els convenis compresos entre el 141 i el 161 i els resultats de la 
Conferència i Assemblea de la International Cartographic Association (ICA) celebra
da a Bournemouth (Anglaterra). Finalment, s'exposà el conveni per a la realització de 
cartografia per a l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat. 
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Gestió de personal 

3. Gestió de personal 

Plantilla ICC: 

Homes Dones Total 

Personallaboral 89 66 155 
Funcionaris de la Generalitat 17 16 33 
Funcionaris de l'Estat 1 1 
Funcionaris transferits de la Diputació 3 3 
Funcionaris interins S 6 11 

Total 115 88 203 

Plantilla mitjana: 183 persones 

Distribució per Serveis: 

Funcionaris 
Laborals To tal 

Gener. Estat Trans. In ter. 

Direcció s 1 1 4 11 
Subdirecció 15 7 29 51 
Secretaria Econòmica 
i Administrativa s 1 2 24 32 
Producció Cartogràfica 3 1 75 79 
Programes 
d'Actuació Cartogràfica s 1 1 23 30 

Total 33 1 3 11 155 203 
37 



Gestió de personal 

Organigrama actual 

Direcció 

Instirut Cartogràfic 

Subdirecció 

Gener:~. I Tècnica 

Servei 

Sistemes i Centre 
de C àlcul 

Teledetecció 
i Procés d ' Imatge 

Geodèsia 

Secció 

Canotcca 
de Catalunya 

f----------lCanografll Au~mhic:a 

f-----------------~ Sdum~d~o~ 

Producció 
Cartogràfica 

1---------------------1 Programes d'Actuació 
Cartogràfica 

Negociat 

Informació Geogràfica, 
Cartogràfica i Difusió 

i ~¡:~~~~~16 
Adquisicions 

Sistemes Cartogri.fics 

Material informàtic 



Gestió de personal 

• :,.- J- ' : - ••• - ••• - • • - • • •• • ·_ ~ 

Nivell d'estudis: 

Titulació A B e D E 

Personal laboral 35 9 108 3 
Funcionaris de la Generalitat 27 1 2 2 1 

Funcionaris de l'Estat 1 
Funcionaris transferits 
de la Diputació 1 2 
Funcionaris interins 11 

Total 73 12 112 5 1 

Edat mitjana: 29,54 anys 
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Gestió econòmica 

4. Gestió econòmica 

L'activitat de l'ICC s'ha desenvolupat en el marc de les seves competències i sota les 
directrius del Departament de Política Territorial i Obres Públiques mitjançant el 
Consell Rector del mateix. 
Durant l'exercici de 1991, el Departament d'Economia i Finances ha realitzat l'auditoria 
de l'exercici de 1990 per tal de donar compliment a la normativa vigent. 
Pel que fa a aquesta memòria financera de l'exercici 1991, hem de dir que l'objectiu de 
la mateixa és el de plasmar en poques pàgines l'activitat econòmica, la qual resumeix 
l'esforç realitzat a l'Institut Cartogràfic de Catalunya, en tots els àmbits, tant a nivell 
empresarial com humà. 

Aquest apartat consta de les següents parts: 
a) Consideracions inicials a l'ICC 
b) Resultat econòmic de l'any 1991 
e) Gràfics comparatius 
d) Activitats de la gestió econòmica 
e) Conclusions 

a) Consideracions inicials a l'ICC 
L'Institut Cartogràfic de Catalunya, com a organisme autònom comercial, indus
trial i financer adscrit al Departament de Política Terri to rial i Obres Públiques, porta 
a terme les activitats dins del marc de la seva Llei de Creació 11/82 i del Reglament 
que la desenvolupa. 
Amb un aprofitament al més acurat possible dels seus actius, tant a nivell de gestió 
com a nivell tècnic, l'Institut Cartogràfic de Catalunya ha anat acomplint amb els 
seus plans d'activitat i, més en concret, amb el tercer any del seu Pla Plurianyal a 
quatre anys aprovat pel Consell Rector. Això ha estat possible gràcies a la posada 
en marxa de les tecnologies adients en l'àmbit cartogràfic i d'acord amb la Comissió 
Tècnica de l'ICC, òrgan consultiu establert en el Reglament que va desenvolupar la 
Llei de Creació. 
A partir de la publicació de la nova normativa de Comptabilitat en el Reial Decret 
1643/1990 de 20 de desembre, l'Institut Cartogràfic de Catalunya ha anat imple- 43 
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mentant les variacions del nou Pla General Comptable, primer d'una forma parcial 
l'any 1990 i després d'una forma completa en el decurs de l'any analitzat en aques
ta memòria financera. Això queda palès en la presentació dels comptes anyals que 
han adoptat el nou esquema recomanat en l'esmentada normativa. 

b) Resultat econòmic de l'any 1991 
L'exercici de 1991 vé recolzat per un pressupost inicial d'1 941 260 390 pessetes, el 
qual ha sofert una ampliació durant l'any motivada per una major activitat, reeixint 
un total general de 2 073 876 333 pessetes. 
Com a fets importants i que, d'altra banda, seran comentats a continuació, cal remar
car les actuacions en matèria d'inversions i el volum d'ingressos propis assolits en el 
període, bàsicament pel que fa a la realització de projectes i a la venda de cartografia. 
Referent a les inversions, els fets a tenir en compte són, bàsicament, dos: 
- La inversió del99,99% del pressupost, inclosos els romanents de l'exercici ante

rior, atès que el diferencial pendent d'invertir a final d'any és de 10 774 pessetes. 
- L'increment del fons cartogràfic de l'Institut, el qual es compon de la creació de 

les diferents bases cartogràfiques de la Institució d'acord amb els programes de 
treball en l'àmbit de Catalunya pel que fa al període de 1991. 

En relació als ingressos propis, la xifra assolida durant l'any 1991 representa un 
37,58% envers el total de l'any anterior. 

- El balanç a 31 de desembre de 1991 
El balanç de l'ICC, tancat a 31 de desembre de 1991, té l'estructura que s'obser
va a la taula següent. 
Els percentatges mostren la composició de les principals partides del balanç de 
l'Institut. 

Composició del balanç 

Actiu 

Immobilitzat 2 954 449 228 72,54% 
Existències 159 393 202 3,91% 
Deutors 848 432 434 20,83% 
Comptes financers 110 839 000 2,72% 

Total 4 073 113 864 100% 

Passiu 

Finançament bàsic 3 297 944 433 80,97% 
Creditors 775 169 431 19,03% 

Total 4 073 113 864 100% 
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L'immobilitzat incorpora les inversions de l'any, respecte a les quals cal destacar: 
- La partida drets sobre béns en règim d'arrendament financer es veu incrementa

da en 68 000 000 pessetes correponents al contracte d'arrendament financer sig
nat el19 d'abril de 1991 per un establiment d'atenció i venda al públic a la ciu
tat de Girona. Al mateix temps, i solament des d'una òptica comptable, aquesta 
operació ha comportat un increment de 53 928 156 pessetes en el compte de des
peses per interessos diferits i d'11 448 508 pessetes en el compte d'IVA suportat 
diferit. 

- En el fons cartogràfic, l'increment de 437 023 814 ·pessetes s'ha degut a la mate
rialització en les diferents partides que componen l'esmentat fons: vols foto
gramètrics, 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 equips cartogràfics 
Utillatge 
Transports 
Instal·lacions 
Mobiliari 
Màquines d'oficina 
Fons cartogràfic 
Edifici 

20% 
15% 
10% 
10% 
10% 
20% 
10% 
2% 

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 coHaboració amb els serveis de l'Institut i 
degudament comprovades per la seva administració. Es contempla el sistema Primer 
Entrat, Primer Sortit (PEPS) com a criteri general referent al control de les unitats 
que resten a l'Institut de cada referència. 
La xifra de clients totalitza, a final d'any, un import de 499 246 41 O pessetes moti
vat per l'increment de les vendes. 
A final d'any mancaven per cobrar de les transferències de la Generalitat de 
Catalunya un total de 244 346 722 pessetes, saldo que es reflecteix en el compte 
d'altres entitats públiques deutores. 
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 45 
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Balanç a 31 de desembre de 1991 

Actiu 

Immobilitzat 

Immobilitzacions immaterials 
216 Fons cartogràfic 
217 Drecs béns arrendament financer 
281 Amortitzacions 

Immobil.itzacions materials 
221 Edificis 
223 Maquinària 
224 Utillatge 
225 lnstal-lacions 
226 Mobiliari 
227 Equips cartogràfics 
228 Elements de transport 
229 Fons Biblioteca i Cartoteca 
230 Adaptació de terrenys i béns natu rals 
231 Construccions en curs 
282 Amortitzacions 

Immobilitzacions financeres 
241 Accions sense cocitz.ació oficial 

TotalS 

Despeses a distribuir en diferents exercicis 

272 Despeses per interessos diferits 

TotaiC 

Actiu circulant 

Existències 
300 Existències comercials 
310 Existències primeres m~l[èries 
350 Existències productes acabats 

Deutors 
417 Bestretes credi[Ors 
430 C lients 
435 Deutors per moratòria 
460 Bestretes al personal 
461 Bestretes per viatges 
471 Altres entitats públiques deutores 
472 IVA suportat diferit 
474 HP deutora per IV A 
490 Provisions per insolvència 

Inversions financeres temporals 
565 Finances a curt termini 

Tresoreria 
570 Caixa, pessetes 
57 1 Caixa divises 
572 Bancs 

Ajustament per periodificació 
442 Cobraments diferits 
480 Despeses anticipades 
581 Interessos a cobrar no abonats en compte 

Total O 

Total actiu (B+C+D) 

I 625 635 931 
136 500 000 

-413 845 248 

41 227 861 
256 174 562 

7 228 345 
122 380 994 
77 600 648 

864 115 597 
166 908 875 
121 970 959 
52 868 705 

412 830 961 
-666 365 894 

Passiu 

Fons propis 

Capital 
118 Fons patrimonial 

Tota! A 

Creditors a llarg termini 

Deutes amb entitats de crèdit 
170 Préstecs a llarg termini 
174 Compromès per leasing 

TotaiD 

Creditors a curt termini 

Creditors comercials 
400 Proveïdors 

18 000 000 404 Realitzacions pendents d'adjudicació 
408 Proveïdors factures pendents de rebre 

2 823 232 296 409 Proveïdors per ràppels 
410 Creditors diversos 
418 Creditors factures pendents de rebre 

A1tres deutes no comercials 
131 216 932 465 Remuneracions pendents de pagament 

475 HP creditora per conceptes fiscals 
131 216 932 477 Organismes de la SS creditors 

3 595 735 
17 604 710 

118 192 757 

80 000 
498 258 953 

987 457 
816 981 

71 339 
255 016 722 

31498 014 
57 881 837 

-987 457 

65 000 

985 273 
1 700 668 

106 916 257 

4 221 867 
586 721 

I 171 802 

111 8664636 

4 073 113 864 

Ajustaments per periodificació 
412 Pagaments diferits 
526 Interessos a pagar 

Tota! E 

Total passiu (A+D+E) 

2 833 656 324 

200 000 000 
264 288 109 

464 288 109 

323 334 147 . 
390 513 997 

-207 093 
-I 337 784 
2 219 625 

976 143 

294 000 
38 092 236 
17 963 592 

2 630 663 
689 905 

775 169 431 

4 073 113 864 
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Compte d'explotació 

(A) D espeses (B) Ingressos 

( I} Reducció d'existències (I} Import net xifra de negoci 

611 Variació d'existències matèries auxiliars 2947021 700 Vendes 42 526 493 
SubtotalAI 2 947 021 70S Prestació de serveis 47S 499 3S8 

Subtotal Bl 518 02S 8S1 

(2) Aprovisionament 
(2} Augment existències 

600 Compres mercaderies 14 375 7SI 
602 Compres matèries auxiliars 84 229 421 710 Variació existències mercaderies 687 152 
609 Ràppels compres -4 2S6 S94 711 Variació existències matèries auxiliars 3 848 793 
607 Treballs realitzats per altres empreses 75 991 508 712 Variació eKistències productes acabats 13 926 S90 

Subtotal A2 170 340 086 Subtotal B2 18 462 S3S 

(3} D espeses de personal (4) Altres ingressos de l'explotació 

640 Sous i salaris 462 OIS 030 759 A ltres ingressos 12641307 
642 Seguretat Social a càrrec empresa IS5 IS6 490 740 Subvencions- Transf. corrents Generalitat 525 000 000 
649 Altres despeses socials 9 931 988 Subtotal B4 537 641 307 

Subtotal A3 627 103 508 

(4} Dotacions a l'amortització 

68 1 Dotació amort. immobilitzat immaterial 120 231 212 
682 Dotació amort. immobilitzat m:Herial 182 915 762 

Subtotal A4 303 146 974 

(S) Variació provisions tràfic 

694 Dotació a la prov. per moratòries 964 504 
Subtotal AS 964 504 

(6} Altres despeses de l'explotació 

621 Arrendaments i cànnons 24 040 724 
622 Reparacions i conservacions 79 S96 688 
623 Serveis prof. independents 4S 913 188 
624 Transports 8 968 040 
62S Primes assegurances 3 831 112 
626 Serveis bancaris i similars 2 863 813 
627 Publicitat i propaganda 2 788 092 
628 Subministres 31088 720 
629 Altres serveis 46 221 900 
631 Tributs 928 66S 

SubtotalA6 246 240 942 

I. Resultats d'explotació 
(AI+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B4) 276 613 342 

(7) Despeses financeres deutes a Uarg termini (7) Altres interessos i ingressos assimilats 

662 Interessos de deutes a llarg termini 19 761 874 769 Altres interessos f rnancers 7 872 309 
Subtotal A7 19 761 874 Subtotal B7 7 872 309 

Il. Resultats financers negatius (A7-B7) li 889 S6S 

ill. Resultats de les activitats ordinàries 
(Bl+BII-AI-AII) 288 S02 907 

(12) Pèrdues de l'immobilitzat 

671 Pèrdues immobilitzat material 113 696 
Subtoul A 12 113 696 

IV. Resultats extraordinaris negatius (A12) 113 696 

VI. Resultat de l'exercici 
(BIII+BIV -AIII-AIV} 288 616 603 

47 
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amb un deute d'Hisenda per aquest concépte de 57 881 837 pessetes, atesos els 
increments per comptabilització en inversions. 
La xifra de 65 623 217 pessetes, que Hisenda adeutava a l'Institut a final de l'any 
1990 per concepte de la liquidació d'IVA, ha estat cobrada d'ofici en la seva totali
tat durant l'exercici de 1991. 
D'altra banda, els deutors per moratòria, amb un total de 987 457 pessetes, tenen la 
seva contrapartida de provisió corresponent. Seguint recomanacions de l'auditoria 
financera realitzada pel Departament d'Economia i Finances sobre l'any 1990, s'ha 
minorat la xifra de morosos en S 540 124 pessetes, atesa l'antiguitat del deute que 
componia aquesta xifra. 
El total líquid que contemplen els comptes financers a final d'exercici és de 
11 O 839 000 pessetes, 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 pessetes. 
Al passiu cal comentar l'increment de 717 463 622 pessetes en el compte de fons 
patrimonial degut a la incorporació de les transferències de capital un cop regula
ritzades amb el saldo del compte de pèrdues i guanys. 
D'altra banda, el compte compromès per leasing ha sofert un increment de 
117 201 843 pessetes atesa l'operació comentada anteriorment. 
Dins del grup de creditors i deutors per operacions de tràfic, cal comentar el deute 
de proveïdors per un total de 323 334 147 pessetes. Respecte de l'any anterior, el per
centatge comparatiu és superior en un 1,43%, la qual cosa ha estat motivada per 
l'augment d'activitat. 
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 resultat de l'exercici ha estat deduït del Fons Patrimonial per un total de 
288 616 603 pessetes. 
S'han realitzat les periodificacions corresponents a fi d'ajustar la comptabilització 
a la temporalitat pertinent. 

Com a xifres que no consten en el balanç de la Institució i atesa la seva importàn
cia, cal comentar les següents: 
- L'import dels avals, constituïts com a garantia per a realitzacions cartogràfiques 

i que restaven pendents de devolució a la data de tancament, té la quantitat de 
30 735 836 pessetes. 

- Les existències en dipòsit a la botiga de l'Institut per part de diferents editorials 
totalitzen la quantitat de 3 113 271 pessetes. 

- L'immobilitzat cedit, constituït pel total de les xifres peritades dels béns que van 
ésser cedits en ús a l'ICC, totalitza la quantitat de 491 348 450 pessetes. 

- El compte d'explotació a 31 de desembre de 1991 
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 

48 componen. 
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Les existències inicials i finals ja no surten al balanç d'acord amb el que disposa 
el Reial Decret 1643/1990 del nou Pla General de Comptes, comptabilitzant-se 
la minoració o l'increment en subcomptes dels grups 6 i 7. 
La diferència entre els subcomptes dels diferents grups dóna com a xifra real de 
l'increment d'existències 15 515 514 pessetes. 

En el compte 662 consten, juntament amb els interessos pagats per leasing, els 
interessos del préstec que ha subscrit l'Institut i que a final d'any totalitzen 726 390 
pessetes. La taxa teòrica d'interès al llarg d'aquest perÍode ha estat d'un 0,36% 
anyal. La diferència respecte a la taxa nominal dels interessos a pagar de la 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, 
el saldo de les operacions financeres és positiu. 

Ingressos financers 
Interessos de préstecs 

Total interessos (superàvit) 

7 872 309 
726 390 

7145919 

L'apartat de reparacions i conservació inclou els contractes de manteniment dels 
diversos equips de l'immobilitzat de l'Institut, a més de les reparacions normals i les 
dels equips aeronàutics. 
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 galerades, etc., que se 
subcontracten 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 
964 504 pessetes que correspon a diferents saldos que, per la seva antiguitat, no es 
poden considerar deutes normals. 
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 534 923 752 pessetes, xifra que 
representa un augment d'un 37,58% sobre l'any anterior. 
En aquest exercici s'han continuat utilitzant les mateixes sèries de facturació que 
s'observen a la taula de la pàgina següent. 
La sèrie més important pel nombre d'operacions és l'A, atès que la botiga ha realitzat 
11 766 vendes durant l'any. No obstant, destaca, amb el 89% de la facturació, 
l'activitat desenvolupada per l'Institut en convenis i projectes cartogràfics. 
En el compte 759 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 d'11 370 000 pessetes. 49 
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Sèrie Descripció Numeració Import % 

A Venda béns botiga 1-11 766 30 662 963 5,73% 
B Convenis i projectes 1- 105 475 499 358 88,89% 
C,D Publicacions RCG 1- 570 6 867 604 1,28% 
E Vendes béns a crèdit 1- 125 4 871 716 0,91% 
F Vendes repr. cart. hist. 1- 12 124 210 0,02% 

Altres ingressos 16 897 901" 3,16% 

Total 12 578 534 923 752 100% 

* inclou els ràppels per compres, els quals no estan inclosos als gràfics de les pàgi
nes següents. 

- Estats d'origen i aplicació de fons, comparació dels comptes d'explotació dels 
anys 1990/1991 
Fent la comparació dels balanços dels anys 1990-91 s'observa que les materialit
zacions afectes a l'explotació més importants es concreten en els equips car
togràfics i en el fons cartogràfic. 
Com a font de finançament cal destacar els pressupostos d'inversió. 
Les amortitzacions constitueixen una font teòrica de finançament per import de 
302 800 026 pessetes. 

- 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 des
pesa corrent, és d'un gran interès analitzar amb profunditat quina és la compo
sició del finançament de l'Institut any darrera any. 

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 
oscil·la entre el40 i el60%. En aquest darrer any, s'ha assolit el percentatge del 
50,83%. 

e) 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 1990 i 1991 il-lustra l'evolució de les 

50 principals magnituds i masses financeres. 
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Autofinançament corrent 

Percentatge 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Anys 

• Transferències DPTOP D Ingressos propis 

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. 
La representació gràfica de les dades més rellevants s'observa en els gràfics: 
- Valor de l'actiu segons balanç. Evolució 
- Comparació de balanços. Anys 1990-1991 
- Evolució dels ingressos propis 
- Composició dels ingressos propis 51 
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Pessetes 
(milions) 
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Evolució dels ingressos propis 

258 956 698 pessetes 

1985-1988 

351 297 646 pessetes 

1989 

391 057 658 pessetes 

1990 

530 667 158 pessetes 

1991 

d) Activitats de la gestió econòmica 
Les activitats de la gestió econòmica de l'Institut s'han desenvolupat dins dels dife

rents àmbits o línies generals que li són pròpies, però cal destacar el següent punt: 

- Adquisició d'un local de vendes per instal·lar la botiga d'atenció al públic a la ciu-

tat de Girona i un altre a la de Tarragona. 
Atesa la necessitat d'oferir un millor servei al públic de Catalunya que no es pot 

desplaçar a Barcelona amb facilitat, i donades las característiques comercials de 

la producció cartogràfica de l'ICC, les quals es poden sintetitzar per la seva difi

cultat mercadotècnica, es va decidir la conveniència d'instaJ.lar una botiga d'aten

ció al públic a la ciutat de Girona i una altra a la ciutat de Tarragona, continuant 

l'acció portada a terme a la ciutat de Lleida, l'any anterior. 

Amb aquesta finalitat es va realitzar una prospecció de mercat en les esmentades 

ciutats per tal d'ubicar els establiments en la millor de les situacions comercials 

atesa la finalitat que se n'espera. 
• Girona: Considerades diverses ofertes d'ubicació, el Consell Rector de l'Institut 

va decidir l'adquisició mitjantçant leasing d'un local de 276 metres quadrats 

situat al carrer d'Emili Grahit, número 10. 
Aquesta adquisició es va formalitzar durant l'any mitjançant sscriptura notarial. 

• Tarragona: Considerades, també, diverses opcions i atesa la disponibilitat per 

part del Departament de Política Territorial i Obres Públiques d'un espai adient 

en els baixos de l'edifici Can Gaset, seu de les delegacions territorials de les 

direccions generals d'Urbanisme i d'Arquitectura i Habitatge, el Consell Rector 

de l'Institut va decidir aprovar la realització d'un conveni amb l'Institut Català 53 
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Composició dels ingressos propis 

Projectes cartogràfics 
(89,6%) 475 499 358 pessetes 

Distribució cartogràfica 
(2,2%) 11 873190 pessetes 

Altres ingressos 
(2,4%) 12 631 647 pessetes 

del Sòl, propietari de l'esmentat edifici, per la ubicació de l'establiment d'atenció 
i venda al públic de l'Institut a la ciutat de Tarragona. 

Posteriorment s'ha treballat .en l'adaptació dels locals per a la finalitat a què estan 
destinats. 

e) Conclusions 
De la lectura d'aquesta memòria financera de l'any 1991 es conclou la situació de 
l'Institut Cartogràfic de Catalunya des d'una òptica comptable analítica. 
Com a principals conclusions, cal. fer palès el percentatge de realització pressu
postària, així com el gran increment assolit pels ingressos propis, realització que ha 
permès ampliar el pressupost d'activitat corrent de la Institució en una xifra molt 
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La despesa s'ha mantingut dins del marc del pressupost sense que hagi experimen
tat grans variacions si considerem els percentatges de les partides principals de la seva 
composició en relació amb les vendes de l'exercici. 
D'altra banda, l'activitat de l'equip humà que forma part de l'Institut ha possibili
tat l'increment en termes no tan sols financers del fons cartogràfic mitjançant el 
compliment del Pla Anyal per a l'exercici de referència. 
Com a conclusió, cal dir que els estats comptables de l'Institut referits a l'any 1991, 
reflecteixen la seva situació patrimonial, així com l'evqlució continuada de les prin
cipals magnituds financeres, ambdues coses degudes a l'esforç de la Direcció i a la 
dedicació del personal de la Institució. 
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5. Activitats i producció 

5.1. Direcció 

Les actuacions més destacades de la Direcció durant l'any 1991 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 Poütica Territorial i 

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

d'Indústria i Energia, Conselleria de Medi Ambient, Secretaria General d•Economia 
i Finances, Secretaria General de Sanitat i Seguretat Social, Secretaria General 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Secretaria General d•Indústria i Energia, Comitè 
Assessor per a l'Estudi de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, Sindicatura 
de Comptes, Direcció General del Patrimoni Cultural, Direcció General 
d'Administració Local, Direcció General de Serveis de Telecomunicació, Direcció 
General d'Ordenació i Innovació Educativa, Gerència de Protecció Civil. 

- Reunions amb membres de diversos consells comarcals: Bages, Osona, Ribera 
d'Ebre, Vallès Oriental 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. 
- Assistència als Plens de l'Institut d'Estadística de Catalunya, del qual el Director de 

l'Institut Cartogràfic de Catalunya és membre. 59 
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- Reunions amb la Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección, 
com a Vice-president de Fotogrametria. 

- Preparació de la candidatura del congrés de la Internacional Cartographic Association 
a Barcelona per a l'any 1995. 

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

- Assistència a reunions o congressos internacionals: usuaris de sistemes Intergraph, 
visita institucional a organismes cartogràfics russos, International Cartographic 
Association, Setmana Fotogramètrica d'Stuttgart. 

- Inspeccions de l'obra de la futura seu de l'Institut Cartogràfic de Catalunya a Sant 
Cugat del Vallès. 

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

- Manteniment de contactes amb d'altres institucions a nivell estatal: Ministerio de 
Economía y Hacienda, Ministerio de Defensa, Ministerio de Transportes, Consejo 
Superior Geognífico, Instituto Geognífico Nacional, Servicio Geognífico del 
Ejército, Instituto Hidrografico de la Marina, Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria, Diputació de Girona i Diputació de Tarragona. 

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

ble 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 diverses empreses: Autopistas, Concesionaria Española SA, Cari 

Zeiss West Germany, ENHER, ER-Cros, FECSA, Inisel, Intergraph, Siemens
Nixdorf, Compañía Telefónica Nacional de España SA, Matra, etc. 

5.1.1. Activitats administratives i de serveis 

Al llarg de l'any es van enregistrar un total de 6 001 entrades de correspondència, de les 
quals 51 eren tèlexs i 1 948 telefaxs, i 6 401 sortides (24 tèlexs i 1 148 telefaxs). 

5.1.2. Cartoteca de Catalunya 

La Memòria de la Secció de la Cartoteca de Catalunya (CTC) corresponent a l'any 1991 
reflectirà les activitats dutes a terme durant aquest període, que es concentren bàsica
ment en el procés de creixement dels diferents fons i en una sèrie d'activitats l'objec
tiu de les quals és que aquest fons i tots els serveis que proporciona la Cartoteca de 

60 Catalunya arribin al màxim nombre de possibles usuaris. 
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L'any 1991 les noves adquisicions de la Cartoteca tingueren tres vies d'entrada 
diferents: donatiu, compra, dipòsit. 

Donatiu 
Un gran volum del material entrat correspon a la totalitat de la producció editorial 
de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, tant pel que fa a mapes com a llibres. El nom
bre total de peces ingressades per aquest conducte correspon a les sèries 
Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000 i Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 (còpia 
de plòter) i el seu total és de 2 400 peces. 
També hi ha hagut un cert moviment de donatius procedents de donants particu
lars o institucionals. En el primer cas, l'aportació ha estat escassa i simplement tes
timonial, i en el segon (amb un total de 400 peces) cal esmentar el material car
togràfic i la informació cartogràfica general rebuda especialment de l'Arxiu 
Comarcal de la Selva com a resultat de l'acord entre el Servei d'Arxius de la 
Generalitat de Catalunya i la Cartoteca de Catalunya, Secció de l' Institut Cartogràfic 
de Catalunya, per anar concentrant i unificant la informació cartogràfica, en forma 
d'originals o de fotocòpies, en un sol punt. 
Altres institucions que han col· laborat amb donatius a la CTC són: Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Centro Nacional de Información Geografica 
(MOPU), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Staatsbosbeheer 
(Holanda), Consejería de Obras Públicas (Madrid), Consejería de Cultura 
(Andalusia), Consejería de Agricultura (Andalusia), Diputación de Sevilla, 
Diputación de Cadiz, Turismo de Cadiz, Ajuntament de Barcelona (Pla de la Ciutat 
i Departament de Cultura), COOB, EXPO 92, Patronato del Quinto Centenario, 
Biblioteca de Andalucía, Biblioteca Española de Tànger (Marroc), Department of 
Trade and Industry (Gibraltar). 61 
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A més hem rebut donatius de diferents autors, editors, exposicions i entitats cultu
rals, econòmiques i científiques, com a resultat de col-laboracions, assessoraments 
i visites personals per part de la Cartoteca de Catalunya. 

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

Tal i com es va fer l'any anterior, i vist el seu bon resultat, es continuà amb el pro
cediment de la compra de material cartogràfic per la via directa que consisteix a 
desplaçar-se als instituts geogràfics, entitats militars i altres centres menors, tant 
de les comunitats autònomes espanyoles visitades com dels països estrangers. Els 
llocs visitats durant l'any 1991 amb especificació dels centres concrets es detallen 
a continuació: 
• Holanda: Topografische Dienst, a Emmen; Rijksgeologische Dienst, a Haar

lem; Hidrografische Dienst, a Den Haag; Staatsbosbeheer (forestal), a 
Driebergen; Wijmand Staring Centrum (Stichting voor Bodemkartering) (usos 
del sòl), a W ageningen; Koninklijke Bibliotheek, a Den Haag; Rijksmuseum, 
a Amsterdam; Rudolf Muller International Booksellers, a Amsterdam; 
Llibreria A. Kok & Z.N., a Amsterdam; Nico Israel (A. Asher & Co.), a Ams
terdam; Llibreria E.J. Bonset, a Amsterdam; Llibreria S. Emmering, a 
Amsterdam; i l'antiquari A. Van der Meer, a Amsterdam. 

• Comunitat Autònoma d'Andalusia: 
Granada: Editorial Quijote, Biblioteca de Andalucía, Biblioteca del Colegio 
Mayor San Bartolomé y Santiago, Universidad de Granada, Librería 
Continental, Biblioteca de la Alhambra, Departamento de Cultura del 
A yuntamiento de Granada, Archivo Histórico del A yuntamiento de Granada, 
Palacio de los Córdova, Editorial Andalucía (Albolote), Galería de 
Antigüedades Hijos de Ruiz Linares, Tienda La Victoria. 
Sevilla: Centro Andaluz del Libro, Consejería de Cultura (Servicio de 
Publicaciones y Ases or del Quinto Centenari o), Expo 92 (Servi cio de 
Publicaciones), Diputación de Sevilla, Librería Vitruvio, Consejería de Obras 
Públicas, Librería Técnica Agrícola, Editorial Gever S.L., Librería Tarsis, 
Anticuario Ortega, Archivo General de Indias, Universidad de Sevilla 
(Secretariado de Publicaciones), Consejería de Agricultura, Editorial del 
Quinto Centenario en la Expo 92. 
Huelva: Patronato Provincial del Quinto Centenario de Huelva. 
Cadis: Instituto Hidrografico de la Marina, Fundación Rafael Albertí, Librería 
Manuel de Falla, Universidad de Cadiz, Diputación de Cadiz (Servicio de 
Publicaciones), Información y Turismo. 
Gibraltar: Department of Trade and Industry. 

• Londres: Assistència a la Fira anual d'IM CoS. 
• Comunitat Autònoma de Madrid: Servicio Geografico del Ejército, Tercera 

Feria del Libro Viejo y Antiguo, Sociedad Estatal del Quinto Centenario, 
62 Ministerio de Agricultura, Comunidad de Madrid (Biblioteca de la Agencia del 
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Media Ambiente), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Librería 
de Paloma Jiménez, Centro Nacional de Información Geografica (IGN), 
Ministerio de Cultura, Librería de Lance J. Cintas, Instituta Geológico y 
Minera de España, Phoebe Mapas, Librería Mariana Romo. 

El resultat d'aquestes visites ha permès un creixement molt important -tant 
quantitativament com qualitativament- dels fons de la Cartoteca de Catalunya. 
- Compra a través d'un intermediari 

La Cartoteca de Catalunya rep habitualment els catàlegs dels llibreters de 
vell, de les editorials especialitzades en cartografia i temes afins, de llibreries 
especialitzades i de les tres cases de subhastes més prestigioses del món pel que 
fa al llibre antic i a la cartografia: Sotheby's, Christie's i Phillips. Tanmateix està 
en contacte amb distribuïdors oficials de les sèries cartogràfiques de pràctica
ment tots els països productors de cartografia, amb un total aproximat de 130 
proveïdors diferents, nacionals i estrangers. Aquestes relacions permeten un 
sistema de compra, més tradicional, i que ha donat també resultats molt posi
tius en el creixement dels fons durant l'any 1991. 

Dipòsit 
Per aquest procediment la CTC incorpora, en qualitat de dipòsit, un exemplar 
dels mapes i material cartogràfic vari (plànols de ciutats, mapes, etc.) impresos a 
Catalunya. Es tracta de l'exemplar corresponent al Dipòsit Legal. 

Diferent tipus de material incorporat a la CTC: 
La CTC regularment es nodreix de tres tipus de material: llibres, mapes (fins al 
segle XIX i del segle XX) i fotografies. 

- Llibres 
Material procedent de la producció editorial de l'ICC, de donatius i de com
pres. 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, biblio
grafia actual, obres exhaurides, atles antics i actuals, una bona col·lecció de lli
bres de viatges, sèries de llibres de caràcter geogràfic. 

-Mapes 
• Fins al segle XIX: Material obtingut com a resultat de compra a través d'un 

intermediari, o bé en les subhastes de les cases citades. 
• Segle XX: Material obtingut bàsicament per sistema descrit com a compra 

directa, o bé com a compra a través d'un intermediari. 63 
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CATAC. O N I A 

- Fotografies 
L'any 1991 no hi ha hagut cap moviment en el fons fotogràfic. 

El resultat numèric de les adquisicions, classificat a partir dels diferents tipus de 
material descrit, és el següent: 
Llibres segles XVI al XIX ............. .. ........... ..................... ..... ... ........ ... ... .. 52 

segle XX . . . . .. .. . . . . . . .. .. ... . . . . . .. ... .. . .. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. ...... .. ... . .. .... 1 225 
Total ... ... .. .... .... .... .... .. .... .... ..... ..... .. .......... ............. .. ....... .............. 1 277 

Mapes fins al segle XIX . . .. . . ... .. . . . .. .. . . . . .. .... .. . .. . .. . .. . ... .. . . ... ... . . . . .. ... .. . . . . .. .. 440 
segle XX (fulls solts) ... .. ..... .. ..... ... ....... .. .... ......... ........... .. .......... 605 
segle XX (sèries) ......................... ....... ... ..... ... ......... .... .. .. .. ....... ... 11 415 
Total .................................................. .................................. ..... . 12 460 

Aquestes sèries corresponen als següents països i escales: 
• Àfrica 1:2 000 000 
• Alemanya (antiga RDA) 1:50 000 
• Angola 1:250 000; 1:100 000 
• Costa Rica 1:50 000 
• Grècia 1:500 000; 1:250 000; 1:100 000; 1:50 000 
• Holanda 1:50 000; 1 :25 000 
• Islàndia 1:50 000 

64 • Itàlia 1:100 000; 1:50 000; 1:25 000 
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• Món 1:250 000 
• Panamà 1:50 000 
• Polonia 1:50 000 
• Portugal1:50 000; 1:25 000 
• Portugal (Cap Verd) 1:25 000 
• Portugal (Timor) 1:50 000 
• Regne Unit 1:100 000; 1:50 000; 1:25 000 

Si a aquesta llista s'afegeixen les sèries adquirides en anys anteriors, el resultat glo
bal d'aquest tipus de material és ja molt notable dins dels fons de la Cartoteca de 
Catalunya. 

Procés de tractament tècnic del material de la CTC: 
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, i l'absorció de les 
noves adquisicions. 
Es pot donar per acabada la unificació retrospectiva dels catàlegs, iniciada el 
febrer de 1990, que ha implicat la unificació i normalització 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 crea
ció de tres fitxers manuals, corresponents als tres punts d'accés esmentats. 
El material afectat en l'etapa del procés corresponent a 1991 és el fons cartogrà
fic, en especial els fulls solts i els mapes en sèrie a partir de 1800. S'ha completat 
el procés per a aproximadament un 25% dels fulls solts i un 100% dels mapes en 
sèrie disposen d'una fitxa d'accés i un gràfic de fulls que permeten la seva con
sulta. Els processos de registre i segellat, que requereixen més temps i dedicació, 
cobreixen només un 70% dels fons . El procés és acabat per a tot el material refe
rit a Catalunya, sobre el qual es prepara una publicació. 
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 modifica
cions pertinents per adaptar-los al catàleg unificat. 
S'ha realitzat una ampliació considerable dels magatzems (mobiliari i redis
tribució). La presència de tres becaris ha permès tractar un volum elevat de 
material. 

b) Difusió i promoció de la Cartoteca de Catalunya 

Servei al públic 
La CTC, que durant l'any 1991 ha tingut un horari d'atenció al públic de vint
i-set hores setmanals, ha atès un total de 863 usuaris, un 66% més que l'any ante
rior. S'hi han servit 1 866 mapes i 363 llibres, i s'hi han fet 1 147 fotocòpies . 
S'hi han organitzat nou visites col·lectives, quatre de les quals han estat per a 
grups procedents d'universitats catalanes, una per a l'Escola de Fotogrametria del 
mateix Institut Cartogràfic de Catalunya i quatre més per a d'altres institucions 
i grups de persones interessades. 65 
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Restauració 
S'han restaurat 190 peces entre mapes i llibres. 

Publicacions 
- Editades per l'Institut Cartogràfic de Catalunya: 

• La cartografia de la Península Ibèrica i la seva extensió al continent americà. 

Cicle de conferències sobre Història de la Cartografia. 2on curs. Institut 

Cartogràfic de Catalunya. Barcelona, 1991. 

• Calendari 1992: "Ciutats olímpiques europees de l'era moderna. Jocs d'estiu". 

- Editades per altres entitats en les quals ha participat la Cartoteca: 

• Galera Monegal, Montserrat: "L'evolució de la cartografia de Catalunya 

durant els segles XVII i XVIII", a Treballs de la Societat Catalana de 

Geografia, núm. 27. 
• Casassas, Anna M. i Montaner, Carme: "L'obra del Dr. Salvador Llobet i 

l'editorial Alpina", a Treballs de la Societat Catalana de Geografia, núm. 30. 

• "Cartoteca de Catalunya [guia]", a Guia dels Arxius Històrics de Catalunya 4. 

Conferències impartides 
• L'evolució de la cartografia de Catalunya durant els segles XVII i XVIII. 

Conferència donada per Montserrat Galera i Monegal a la Societat Catalana 

de Geografia, a Barcelona. 

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

juntament amb el Departament de Geografia de la Universitat Au!Ònoma de 

Barcelona, organitza 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 persones interessades en el tema. El primer curs va tenir lloc l'any 1990 amb 

el títol: "Introducció general a la història de la cartografia". 

L'any 1991, de 1'11 al14 de febrer, s'ha impartit el segon curs: "La cartogra

fia de la Península Ibèrica i la seva extensió al continent americà". Els temes i 

els conferenciants foren els següents: 

• Historia de la cartografía española, per Rodolfo Núñez de las Cuevas. 

• História da cartografia portuguesa, per Maria Fernanda Alegria iJoao Carlos 

dos Santos Garcia. 
• Repertoris cartogràfics,. per Montserrat Galera i Monegal. 

• Les cartoteques a la Península Ibèrica, per Montserrat Galera i Monegal. 

Hi varen assistir 70 persones (el total de la capacitat de la sala on es celebrà 

aquest curs) procedents de tot l'Estat Espanyol. 

- Organitzats per altres institucions en els quals ha participat la Cartoteca: 

• Tracta.ment dels documents cartogràfics als arxius, per Anna Maria Casassas, 

Montserrat Galera iM. Luz Rodríguez (Arxivera de la Corona d'Aragó). 

66 Assignatura impartida el mes de desembre dins del li Mestratge d' Arxivís-
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tica, organitzat per l'Associació d'Arxivers de Catalunya, l'Institut Univer

sitari d'Estudis Medievals i la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Altres 
La Cartoteca de Catalunya ha tingut, durant l'any 1991, un total de 21 consul

tes especials provinents de particulars i de diferents organismes públics i privats. 

Aquestes consultes, que generalment van acompanyades de reproducció de mate

rial que roman als fons de la CTC, les podem' classificar en tres apartats: 

Consultes per raó d'estudis: nou 

- Consultes per a fer una publicació: cinc 
Consultes per a fer una exposició: set 

Aquestes exposicions han estat les següents: 

• "Catalunya, un país d'Europa", celebrada al Palau Robert de Barcelo.na 

durant el mes de març i organitzada pel Departament de la Presidència de la 

Generalitat de Catalunya. 
• Una exposició en uns aparadors d'una entitat comercial de Barcelona que es 

farà aprofitant la celebració dels Jocs Olímpics de 1992. 

• "Associacions: Cultura i Societat Civil a Catalunya", celebrada al Museu de 

la Ciència de Terrassa del 30 de novembre al28 de desembre i organitzada 

pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

• "Segona Mostra d'Astronomia a Tiana", celebrada a l'Ajuntament de Tiana 

del12 al27 d'octubre i organitzada pel Grup d'Astronomia de Tiana. 

• "Víkings", celebrada a Madrid i a Barcelona durant el mes de desembre de 

1991 i organitzada per la Fundació Caixa de Pensions. 

• "A Catalunya, en català", celebrada al Palau Alfons XII de Montjuïc 

(Barcelona) els dies 16 i 17 de novembre i organitzada pel Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

• "La Mirada dels Científics", que se celebrarà al Palau Marc (Barcelona) a par

tir del dia 8 de gener de 1992 i organitzada pel Departament de Cultura de 

la Generalitat de Catalunya. 

5.2. Subdirecció General Tècnica 

La reestructuració de l'organigrama de l'ICC configura sota la Subdirecció General 

Tècnica els Serveis de Geodèsia, Teledetecció i Procés d'Imatge, Sistemes i Centre de 

Càlcul, les Seccions de Cartografia Automàtica i de Sistemes d'Informació, i el Negociat 

de Docència Cartogràfica. La memòria d'activitats de desenvolupament es presenta 

doncs sota aquesta nova estructura. 

Com cada any, en aquesta introducció es revisen els trets més destacats d'aquestes acti

vitats, que han estat adreçades cap a la consolidació de tecnologies i mètodes de pro-

ducció, amb algunes innovacions que tot seguit es comenten. 67 
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Si ens fixem primer en l'entorn de càlcul cartogràfic, cal remarcar el fort creixement en 

l'ús d'eines personals de producció de cartografia, tot seguint les tendències del que es 

comença a conèixer com "cartografia de sobretaula", en el sentit d'usar eines personals 

per a generar productes cartogràfics de qualitat professional. En paral-lel, la reconver

sió tecnològica al món de les estacions de treball ha continuat segons els plans d'actua

ció previstos, que han de permetre que a finals de 1992 sigui possible donar de baixa 

l'última aplicació gràfica implementada sobre el venerable ordinador central que l'ICC 

va instal·lar fa deu anys. 

Sense abandonar el tema de la tecnologia, a finals d'any hem començat a posar en ser

vei la primera estació fotogramètrica de restitució completament digital de l'Institut. 

Aquests sistemes han de permetre substituir els aparells òptica-mecànics actuals (l'este

reoscòpia s'aconsegueix mitjançant tècniques de polarització de la pantalla de l'estació), 

all:10ra que facilitar tractaments d'imatge sofisticats -incloent-hi extracció automàtica 

d'objectes en el futur- a partir de les fotos (imatges) aèries digitals. Val a dir que 

aquesta tecnologia no és pas nova a l'ICC: recordem el sistema digital de rectificació de 

fotos (en operació des del1989), els conceptes de fotomecànica digital (en operació des 

del1990) i els desenvolupaments i productes de l'àrea de tractament d'imatges digitals 

de satèl·lit (des del1983). ' 

El tema Sistemes d'Informació Geogràfica, íntimament relacionats amb la Cartografia 

Numèrica, és un dels de més actualitat i interès per a organismes amb responsabilitats 

d'actuació i decisió sobre el territori. Durant el1991, diferents projectes d'aquesta natu

ra dels departaments d'Indústria i Energia, Medi Ambient i Governació (Protecció 

Civil), s'han afegit als ja existents en els departaments d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 

(des del1990) i Política Territorial i Obres Públiques (des del1988). Tots ells utilitzen, 

com a base mètrica única, la cartogràfica numèrica a escala 1:50 000 lliurada per l'ICC. 

Des d'un punt de vista més proper a l'Institut, sobre aquesta base cartogràfica s'han 

desenvolupat i aplicat els complicats processos cartogràfics de simbolització automà

tica que la transformen en el Mapa comarcal de Catalunya, imprès a escala 1:50 000. 

Les aplicacions de tractament d'imatges digitals de satèl·lits han assolit una fita car

togràfica important pel seu impacte: el Mapa en relleu de Catalunya a escala 1:100 000, 

que fa servir imatges digitals del satèl·lit Landsat com a base de referència. Menys 

impressionants, però igualment importants, han estat els primers vols realitzats amb el 

captador multispectral Compact Airborne Spectrographic lmager (CASI) embarcat en 

el nostre avió Cessna Citation I en un projecte pilot d'avaluació per inventaris fores

tals, inventaris de conreus agrícoles, detecció de plagues i estudi de la contaminació de 

les aigües litorals. De la llista d'organismes que han col·laborat en l'experiment 

(Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Centre de Recerca Ecològica i d' Apli

cacions Forestals (CREAF) i l'Empresa Municipal de Sanejament d'Aigües (EMSA) 

juntament amb el Departament de Microbiologia de la Universitat de Barcelona) hom · 

pot veure l'elevat interès pels possibles resultats, que estaran preparats dins el primer 
68 trimestre del1992. 
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De la Geodèsia cal esmentar la realització de les primeres observacions i col·locació de 
fites de la futura xarxa geodèsica utilitària de Catalunya, així com la preparació per als 
treballs de densificació de la xarxa a la Regió I. Un altre tema rellevant ha estat la com
provació dels resultats del càlcul del geoide de Catalunya mitjançant tècniques astronò
miques de precisió. Finalment, i fruit de les nostres activitats, hem estat escollits com 
a una de les estacions de referència de l'experiment de l'any 1992 del Servei Geodinàmic 
Internacional. 

5.2.1. Docència Cartogràfica 

Els objectius del Negociat de Docència Cartogràfica, durant l'any 1991, es poden 
especificar de la manera següent: 

a) Divulgació 
b) Formació d'especialistes 
e) Reciclatge del personal de l'ICC 

a) Divulgació 
Aquesta activitat s'ha concretat en l' elaboració de cursos adreçats a la difusió de 
la cartografia i a les tècniques que s'hi apliquen actualment i en l' atenció a grups 
interessats a conèixer la tasca que desenvolupa l'ICC. 

- Cursos 
S'han fet dues edicions revisades i ampliades amb noves pràctiques def curs 
Mètodes i tècniques a desenvolupar en el procés de realització dels documents 
cartogràfics, que com en anys anteriors ha subvencionat el Fons Social 
Europeu a través del Departament de Treball. A més aquest any s'ha encetat 
una nova línia pedagògica que ens ha portat a col·laborar amb l'Escola d'Estiu 
del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de 
Catalunya i amb l'Escola d'Estiu del Principat d'Andorra. Aquesta coJ.labo
ració s'ha concretat en l'elaboració i realització de dos cursos adaptats a les par
ticularitats i característiques de cada institució i que han tingut el propòsit 
comú de mostrar la nostra experiència docent pel que fa a la didàctica de la car
tografia. A continuació es detallen els objectius generals de cada un dels cursos: 
• El curs Mètodes i tècniques a desenvolupar en el procés de realització dels 

documents cartogràfics pretén completar formacions acadèmiques vincula
des amb les Ciències de la Terra i, en conseqüència, es procura que els 
alumnes segueixin el procés cartogràfic des del començament fins a la fi. 

• El curs Utilització dels documents cartogràfics a l'escola presenta els mapes 
com un recurs didàctic accessible que facilita la interdisciplinarietat i que 
fomenta en el~ estudiants el coneixement del seu entorn. 

• El curs El medi físic i humà a través dels mapes vol explicar el procés de rea
lització dels documents cartogràfics de forma molt esquemàtica i analitzar 
quina és la manera més adequada d'introduir el mapa topogràfic a les dife-
rents assignatures del batxillerat del pla d'estudis andorrà. 69 
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- Visites 
El nombre de visites a les instaJ.lacions de l'ICC al llarg de l'any 1991 ha estat 

de 67 grups amb un total de 801 visitants; 35 de les visites procedeixen del 
municipi de Barcelona, 24 són de diversos indrets de Catalunya i set de la resta 

d'Espanya. Quant a la formació dels visitants, 387 són estudiants de BUP, 
COU o FP II, 235 cursen estudis universitaris i la resta forma part de grups 

heterogenis. Les visites realitzades a l'ICC tenen trets comuns, però sempre es 
procura adaptar-ne el contingut i la durada al nivell dels assistents i respondre 

als objectius que s'ha plantejat el centre docent; així es realitzen visites per: 
• Estudiants de 16 a 18 anys i que cursen alguna assignatura vinculada amb les 

activitats de l'ICC (Geologia, Informàtica Aplicada, Cartografia, ... ): durant 
la visita es mostren i es comenten mapes temàtics, mapes topogràfics i 
mapes d'imatge (fotogràfica i de satèl·lit); també s'explica, alhora que els 

assistents l'observen, el procés d'elaboració d'un mapa topogràfic a gran 
escala. En cada cas es posa especial èmfasi en aquells aspectes més vinculats 

als interessos dels estudiants (ús i aplicacions de les imatges i mapes en 
estudis del subsòl i recursos naturals en general, incidència i importància de 
la informàtica en l'elaboració dels diferents documents cartogràfics, ... ). La 

durada aproximada és de 75 minuts. 
• Universitaris (Geografia, Topografia, Camins, Obres Públiques, Mines, ... ): 

en aquestes visites es pren com a referència l'esquema de les anteriors, però 
considerant el grau de coneixement dels visitants s'aprofundeix en els con
tinguts tècnics (procés de generació d'ortofotos, recolzament del model 

estereoscòpic, tractament d'imatges de satèJ.lit, ... ) i s'amplia el recorregut 
(restituïdors analítics, aerotriangulació, plòters, laboratori fotocartogràfic, ... ). 
La durada aproximada és de 120 minuts. 

• Altres (cursos del Negociat de Docència Cartogràfica, Arts Gràfiques, ... ): 
cada visita es prepara prèviament en funció de les característiques dels visi
tants tant pel que fa al recorregut com als continguts, ja que en ocasions 
només interessa conèixer en profunditat una part del procés de la pro
ducció. 

Conferències 
A petició del Departament de Matemàtiques de l'Escola Pia de Nostra 

Senyora, el dia 10 de desembre es va impartir una xerrada a 240 alumnes de ter
cer de BUP sobre: Influència de les matemàtiques en el desenvolupament de 
la cartografia científica. 

b) Formació d'especialistes . 
S'han continuat les accions iniciades l'any 1990 amb una edició més del curs 

d'Operador fotogramètric i dues del curs de Disseny assistit per ordinador. 
Aplicacions cartogràfiques subvencionades pel Fons Social Europeu a través del 

Departament de Treball; i un curs intensiu d'Operador fotogramètric amb la 
col-laboració de les àrees de Fotogrametria en la selecció d'alumnes i en la for-

70 mació específica prèvia a la incorporació dels alumnes a la plantilla de l'ICC. 
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L'increment de recursos humans i materials ha permès la remodelació dels cur

sos augmentant sensiblement el nombre d'hores de pràctiques. 

D'altra banda s'ha col·laborat amb l'Escola d'Enginyeria Tècnica Topogràfica de 

la Universitat Politècnica de Catalunya en la formació dels alumnes de tercer en 

l'àrea de pràctiques de Fotogrametria Il. 

e) Reciclatge del personal de l'ICC 

Durant aquest any s'ha iniciat aquesta línia docent, que comporta un gran esforç 

de síntesi en la preparació dels diversos seminaris, els quals s'han d'adequar a les 

característiques dels diferents llocs de treball, així com de les persones que els 

ocupen. 

Cronològicament s'han impartit els següents seminaris: 

- El procés fotogramètric, amb una durada de sis hores i adreçat a una persona de 

l'àrea de Fotogrametria Analítica per tal de donar-li una visió de conjunt del 

procés fotogramètric fent especial èmfasi en la seva tasca dins del procés. 

- Introducció al MicroStation per PC, amb una durada de 15 hores i adreçat a una 

persona de la Secció de Vols per emprar-lo en l'elaboració dels croquis dels 

vols. 
- Fotointerpretació d'usos del sòl d'un sector del Pirineu per a un projecte de res

titució 1:25 000 i Fotointerpretació d'usos del sòl a l'Illa de Mallorca per a un 

projecte de restitució 1:5 000, ambdós en dos torns, amb una durada de 15 hores 

cada un i adreçats a un grup d'operadors fotogramètrics. En aquests cursos s'ha 

facilitat informació geogràfica bàsica de la zona a treballar (configuració del 

relleu, característiques climàtiques, aspectes hidrogràfics, actuació antròpica i 

la relació d'aquests elements amb la vegetació i tipus de conreus que s'hi 

poden trobar); també s'ha proporcionat una metodologia de treball per uni

ficar criteris a l'hora de fotointerpretar el model estereoscòpic i poder mante

nir una coherència entre els resultats finals de cada operador; i a més s'han rea

litzat pràctiques d'identificació i delimitació d'àrees homogènies tenint en 

compte en cada cas l'escala i la llegenda del projecte i la informació comple

mentària disponible (mapes d'usos del sòl, mapes d'imatge de satèJ.lit, ... ). 

El procés cartogràfic, per al personal del Negociat de Vendes i Distribució 

Cartogràfica. S'ha realitzat una primera edició d'una durada de vuit hores 

adreçada a un administratiu procedent d'un altre departament de la Generalitat 

i una segona edició de 90 hores adreçada als responsables de la delegació que 

el Negociat obrirà a la ciutat de Girona l'any 1992. 

5.2.2. Sistemes d'Informació 

La Secció de Sistemes d'Informació té responsabilitats sobre els Negociats de Bases de 

Dades Cartogràfiques, Sistemes d'Informació Geogràfics i Suport de CartografiaT emàtica, 

d'entre els quals els dos últims consoliden grups de treball que ja estaven en funcionament 

anteriorment. A part del dia a dia que es detalla a continuació, la Secció realitza tasques 71 
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de promoció en l'àmbit dels sistemes d'informació geogràfics dins del Departament i de 
tota la Generalitat: donant informació, fent demostracions i endegant projectes pilot. 

5.2.2.1. Bases de Dades Cartogràfiques 
Les activitats realitzades per aquest Negociat van encaminades a la gestió i manteniment 
de les bases cartogràfiques, al desenvolupament d'aplicacions d'àmbit general i al 
suport en la realització de projectes en l'entorn Macintosh. 
Pel que fa a la gestió i manteniment de bases cartogràfiques, s'han dut a terme les 
següents tasques: 
- Càrrega de la Base Cartogràfica Numèrica 1:50 000 (BCN50M) en l'entorn 

ARC/INFO. Aquesta base, que inicialment correspon a la digitalització dels fulls 
1:50 000 del Servicio Geogr:Hico del Ejército, fins al moment només es tenia en 
l'entorn lntergraph i ara passa a formar part de les bases de dades del Sistema 
d'Informació Geogràfica del Departament. Actualment està en fase d'actualització. 
Gestió i manteniment de la BCN50M en els entorns Intergraph i ARC/INFO. 
Gestió i manteniment de la Base Cartogràfica de les Divisions Administratives en els 
entorns Intergraph, ARC/INFO i Macintosh, en la versió original i en les diferents 
simplificacions per a escales més petites. 

Pel que fa al desenvolupament d'aplicacions d'àmbit general, s'ha treballat en els 
següents projectes: 
- Projecte de gestió d'Actes de Definició de Límits entre entitats locals territorials. 

Durant aquest any s'ha acabat el projecte, desenvolupant un petit mòdul d'entrada 
de dades addicionals. S'han realitzat també tasques de suport d'usuari i de manteni
ment de l'aplicació. 

- Aplicació de gestió de la Base de Dades del Model d'Elevacions del Terreny 
(BDMET). Aquesta aplicació, que es desenvolupa conjuntament amb el Servei de 
Geodèsia, correspon a l'ampliació i millora de la que està en funcionament per a la 
Base de Dades del Model d'Elevacions del Terreny de Catalunya. Donat que s'ha 
hagut de crear una base per a les Illes Balears, i que se n' ha de generar una per al País 
Basc, s'ha ampliat l'aplicació de gestió de la de Catalunya a fi de manegar més d'una 
base de dades, amb el pas de malla com a paràmetre propi de cada base, entre 
d'altres. Al mateix temps, s'ha modificat el mòdul d'inserció a fi d'ampliar el nom
bre de procedències de models a insertar. 

- Manteniment d'aplicacions ja existents, la qual cosa ha suposat, per a les desenvolu
pades utilitzant el software Intergraph, fer els canvis necessaris a fi de fer-les opera
tives en l'entorn UNIX. 

En l'àrea de suport a la realització de projectes en l'entorn Macintosh, cal remarcar: 
- Finalització de les tasques assignades en la realització de l'Atlas Comercial de 

Catalunya de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, ini
ciat en el període anterior, juntament amb el Negociat de Suport de Cartografia 
Temàtica i el Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica. 

- Preparació i procés de dades per a la realització dels mapes de l'estudi territorial 
72 d'equipament comercial per a la Direcció General de Comerç i Serveis. 
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- Gestió, preparació i procés de dades per a la realització de l'Atlas Electoral de 
Barcelona de la Segona República. 

- Generació de bases gràfiques i mapes temàtics i realització de proves diverses de 
traspàs de dades d'altres entorns al Macintosh. 

- Estudi de noves versions de productes existents i de ous productes. 
- Tasques de suport d'usuari per a altres àrees de l'Institut. 

5.2.2.2. Sistemes d'Informació Geogràfics 
Aquesta àrea de treball, que es consolida com la responsable dels projectes de desen
volupament en l'àmbit dels sistemes d'informació geogràfica, realitza tasques de desen
volupament d'aplicacions, de realització de projectes pilot com a suport a la implanta
ció d'aquestes eines dins de la Generalitat de Catalunya i de suport de desenvolupament 
per a altres àrees del propi Institut que ho requereixin. Aquesta àrea utilitza fona
mentalment el software ARC/INFO. Els projectes en els quals s'ha treballat durant 
aquest període són el següents: 
- Sistema d'Informació Geogràfica del Centre d'Operacions del Servei d'Agents 

Rurals (COSAR): Durant aquest any s'ha continuat el desenvolupament d'aquest 
projecte, iniciat l'any 1989 amb un projecte pilot, tant pel que fa a la programació 
com a la integració de dades. Més concretament, 1'1 de juliol es va traslladar l'esta
ció de treball HP 9000-720 amb una primera versió del software i part de les dades 
necessàries a la seu del Centre d'Operacions del Servei d'Agents Rurals a 
Torreferussa (Santa Perpètua de Mogoda), a fi d'entrar en funcionament per a la 
campanya d'estiu. 
A fi d'any, la base de dades del sistema d'informació disposa de les següents dades 
numèriques: Base Cartogràfica Numèrica 1:50 000 (BCN50M), Base d'Usos del Sòl 
1:250 000 en format imatge i primera tramesa (zona de prova) dels topònims 1:5 000 
que s'utilitzen per a la localització d'indrets, lliurades per l'Institut a través del con
veni de col-laboració, i dades pròpies del Servei d'Agents Rurals. Aquestes dades són 
una part de les previstes, la resta s'aniran subministrant i actualitzant a mesura que 
estiguin disponibles. 

- Sistema d'Informació Geogràfica del Centre Coordinador d'Emergències de 
Catalunya (CCEC): Aquest és un projecte pilot que es realitza en coHaboració 
amb la Gerència de Protecció Civil del Departament de Governació, l'objectiu del 
qual és determinar la viabilitat de l'establiment d'un sistema d'informació de suport 
a la intervenció en emergències i com a eina d'ajut en l'estudi de riscs (químic, de 
transport de mercaderies perilloses, d'incendi forestal i d'inundacions). 

- Pla de Salut de Catalunya: A principis d'any s'ha donat per completa la base de dades 
per a la realització dels mapes del Pla de Salut de Catalunya de la Direcció General 
d'Ordenació i Planificació Sanitària del Departament de Sanitat i Seguretat Social, i 
s'ha passat a Intergraph per a la realització dels mapes. La segona fase del projecte, 
que contempla el desenvolupament d'una aplicació de gestió i anàlisi de les dades en 
l'entorn SIG, no s'ha avançat. 

- Creació de la base d'usos i cobertes del sòl del projecte "CORINE Land Cover": En 
aquest projecte s'està treballant juntament amb els Serveis de Producció Cartogràfica 73 
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i de Teledetecció i Procés d'Imatge. Les tasques realitzades són: preparació dels 

fulls i execució del procés de transformació de coordenades locals a UTM, desen

volupament dels processos de traspàs de dades d'Intergraph a ARC/INFO i de 

detecció i ajut a la correcció d'errors de poligonització i codificació, i gestió i procés 

dels fulls per a la seva correcció. 

- Desenvolupament d'un menú de digitalització i codificació de cartografia de sòls, i 

de processos de detecció i ajut a la correcció d'errors, per a la Secció de Sòls del Servei 

d'Agricultura del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Aquest desenvo

lupament s'ha fet sobre ARC/INFO PC. S'ha realitzat també un curset de formació 

bàsica d'ARC/INFO i d'entrenament en l'ús de l'eina. 

- Creació de la base geològica: S'ha realitzat una bona part de la tasca de creació de la 

base geològica en l'entorn ARC/INFO, a partir de la informació digital del Mapa 

geològic de Catalunya 1:250 000 (Intergraph). 

- Desenvolupament i manteniment de les aplicacions de generació d'índexs d'estat per 

a diferents sèries cartogràfiques. 

- Desenvolupament de petites aplicacions i procés de dades per a altres àrees de 

l'Institut i per a clients externs. 

5.2.2.3. Suport de Cartografia Temàtica 

Els projectes en els quals ha treballat aquest Negociat són: 

- Fulls del Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000. Aquest és el projecte en el qual s'han 

abocat més recursos, continuant les tasques iniciades en el període anterior, és a dir: 

• Seguiment i coordinació de les diferents fases de treball per_ a la realització de cada 

un dels fulls. 

• Generació de corbes de nivell a partir de la Base de Dades del Model d'Elevacions 

del Terreny de Catalunya. Es generen a nivell de full1:50 000 per a la fase d'actua

lització de dades planimètriques. 

• Realització de proves per a la definició de la taula de color de tintes hipsomètriques 

i ombrejat sobre tres zones de test representatives del relleu de Catalunya. 

• Realització de proves i desenvolupament dels processos de generació de tintes hip

somètriques a partir de les corbes de nivell que surten de la fase d'actualització. 

• Simbolització dels fulls, en concret el de la Val d'Aran. Es processen els fulls i es 

realitza part de l'edició. 

- Mapa hidrogeològic de Catalunya 1:250 000: S'han carregat i s'han depurat les dades, 

per a la qual cosa s'han generat sortides de treball en color de tots els mapes, sobre 

les quals els responsables del mapa del Servei Geològic de Catalunya han donat el vist 

i plau. S'han realitzat també proves de color i trama de la llegenda i s'ha desenvolu

pat la cadena de generació dels fitxers raster llestos per generar els fotolits. 

- Generació d'un Model d'Elevacions Triangular (TIN) de la Regió I estesa en l'entorn 

ARC/INFO a partir de la Base de Dades del Model d'Elevacions del Terreny de 

Catalunya. 

7 4 - Desenvolupament de petites aplicacions i procés de dades per a altres àrees de l'Institut. 
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5.2.3. Cartografia Automàtica 

Les activitats realitzades per la Secció de Cartografia Automàtica es poden classificar, 

segons els projectes a què estan associades, de la manera següent: 

- Les realitzades per a donar suport a altres àrees de l'ICC (Producció Cartogràfica: 

àrees de Restitució Fotogramètrica i Edició Digital; Programes d'Actuació 

Cartogràfica; Vols, etc.). 
- Les relacionades amb l'estudi de nous paquets o noves versions de software. 

- Les addicionals: assistència a cursos, visites tècniques, etc. 

Tot seguit s'exposa la relació detallada de les activitats realitzades per cadascuna de les 

àrees de la Secció: Negociat de Sistemes Gràfics, Negociat de Suport de Dibuix 

Automàtic, Negociat de Processos Cartogràfics i àrea de Generalització i Simbolització. 

5.2.3.1. Sistemes Gràfics 

Les activitats que s'hi han realitzat per a donar suport a les àrees de Restitució 

Fotogramètrica i Edició Digital són: 
- Implementació de software en l'entorn UNIX. Durant el període gener-desembre de 

1991 s'ha continuat l'emigració de processos de l'entorn V AX cap a estacions i ser- 75 
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vidors UNIX, s'ha consolidat l'estructura del nou entorn i s'han fixat mètodes de tre
ball (instal-lació de software, etc.): 
• Processos d'extracció de fulls, generació automàtica de· corbes de nivell a partir de 

perfils, break lines i cotes altimètriques, col·locació de caràtules esquemàtiques i 
menú d'edició (1:10 000 3D, 1:5 000 3D Illes Balears, 1:25 000 IGN). 

• Caràtules (1:5 000 3D Catalunya, 1:5 000 3D Menorca, Mapa de l'Àrea Olímpica). 
• Processos automàtics i comandes interactives per a la col·locació de toponímia 

(1 :5 000 3D Illes Balears). 
• Processos d'extracció de fulls (CORINE). 
• Generació de corbes de nivell en arxius que contenen models restituïts per a sor

tida a escala 1:25 000. 
• Menú de digitalització de la base 1:50 000 tenint per referència una imatge orto

foto digital1 :25 000. 
• Processos per a la revisió d'objectes de la base 1:50 000 amb generació automàti

ca de diverses capes d'informació on cada objecte és perfectament diferenciable, 
menú d'actualització sobre aquestes capes tenint per referència una imatge orto
foto 1:25 000. 

• Generació de Models Digitals del Terreny en format malla a partir de perfils, break 
fines i cotes altimètriques (1:10 000 3D, 1:5 000 3D Illes Balears, 1:25 000 IGN); 
o a partir de corbes de nivell (cartografia d'imatge de satèl-lit del País Basc). 

• Generació d'arxius gràfics amb la xarxa de vèrtexs geodèsics (símbol, identificador, 
contorn de Catalunya i tall1 :50 000). 

• Automatizació dels processos de control de qualitat d'arxius gràfics per tal de 
garantir que els productes s'adaptin a les especificacions dels projectes (Base 
1:50 000, 1:500 Mataró, 1:1 000 Mataró). 

• Processos de control de connectivitat i nodificació d'interseccions de línies (Base 
1:50 000, Base de Límits Administratius, 1:2 000 MMAMB). 

- Millora, manteniment i estudi del software existent en l'entorn PC: 
• Modificacions en els menús de restitució (1:1 000 2D i 3D, 1:2 000 2D, 1:5 000 2D, 

1:5 000 3D Illes Balears Restitució i Edició, 1:10 000 3D, 1:500 CTNE, 1:500 
Ajuntament de Mataró) i digitalització (Vols, Base 1:50 000, Mapa hidrogeològic 
de Catalunya). 

• Generació de nous menús de digitalització (fotogrametria terrestre, mapes de 
vegetació, mapes temàtics, xarxa de carreteres). 

• Adaptació del menú de restitució 1:25 000 IGN. 
• Processos d'extracció de zones de contacte de dos fulls adjacents de la base 

1:50 000 per a facilitar la revisió de connectivitat entre fulls. 
• Caràtula del projecte "CORINE Land Cover". 
• Col·locació d'elements raster MicroStation en un arxiu gràfic (DGN). 
• Estudi de noves aplicacions: SYSTEMAP, canvi format DWG (AUTOCAD) a 

DGN (MicroStation). 
- També s'han desenvolupat alguns projectes en el V AX, i això per dos motius: per les 

limitacions del software MicroStation sobre UNIX i per l'alt cost que representava 
traduir una aplicació de durada limitada: 

76 • Processos de recuperació d'arxius gràfics provinents de MicroStation: Aquest 
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software ha presentat, encara, certes limitacions que han obligat a depurar, recu
perar i assegurar la integritat de les dades només en l'entorn V AX: correcció 
d'arxius malmesos, processos d'expansió de trames tridimensionals orientats, 
comandes de recuperació de línies base de trames. 

• Generació de cartografia 1:25 000 a partir de cartografia 1:5 000: processos automà
tics i eines d'edició manual per a la col· locació de toponímia, processos d'extrac
ció automàtica de límits municipals a partir de la base ,de límits administratius. 

• Modificació dels processos que permetran el canvi de format de les dades entre 
l'Instituto Hidrografico de la Marina i l'ICC. 

• Modificacions de menús (1:500 CTNE, 1:5 000 3D Illes Balears Restitució i 
Edició). 

• Modificacions processos per adaptar software TDT (Toma de Datos Taquimétrica) 
d'EMISA a les especificacions del projecte de Mataró 1:500. 

Des d'aquest Negociat s'ha col· laborat estretament amb les àrees de Restitució Fotogra
mètrica i Edició Digital per tal de recuperar arxius malmesos que no s'han pogut processar 
automàticament. S'han corregit manualment un total de 1 100 arxius, que representen 
aproximadament un 18% del total d'arxius corregits. 

5.2.3.2. Suport de Dibuix Automàtic 
Les activitats d'aquest Negociat es poden classificar en les de suport directe a la pro
ducció de plots i les destinades a estudi i proves de software. Entre les primeres hi ha: 
- Automatització del procés de creació dels arxius de paràmetres de plòter sobre 

VAX (PRF) pel plòter Kongsberg tant per plots en bolígraf sobre polièster (1 :5 000 
3D Illes Balears, 1:2 000 2D i 1:500 CTNE) com per plots en capçal òptic sobre film 
(1:5 000 3D Illes Balears, Base 1:50 000); i sobre UNIX pel plòter Optronics 5040 
(1:2 000 MMAMB -amb canvi automàtic de caràtula-, CORINE, 1:5 000 3D 
Catalunya, 1:5 000 3D Illes Balears). 

- Noves opcions a la utilitat de rasteritzat i plòter raster: plots a 12,5 microns, plot d'un 
arxiu raster en format COT amb dimensions de píxel a escollir, possibilitat de dibui
xar creus d'encaix i regletes de grisos o colors. 

- Pas d'un arxiu raster en format COT a format LSR. 
- S'han iniciat les modificacions per millorar les llibreries de màscares dels fonts 

Bitstream. 
- Millores en el software de col·locació de toponímia i generació de caràtula del pro

jecte Ortofotomapa de Catalunya 1 :5 000. 

Entre les segones cal destacar que s'han finalitzat les proves amb el software !PLOT i 
MapPublisher que permeten sortides raster pel plòter Optronics 5040: 
- Proves amb el tramat de polígons des d'hardware (ScreenBoard III). 
- Instal-lació de software que permet el muntatge d'arxius raster amb arxius vectorials 

en el moment d'enviar a plotejar. 
- S'ha començat a treballar en l'estudi dels interpretadors d'arxius Postcript que per-

meten entrada en aquest format i sortida en formats lntergraph. 77 
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Convé destacar que aquest Negociat ha donat suport als operadors de plòter per ras

teritzar i platejar arxius que per la seva especificitat així ho han requerit. 

5.2.3.3. Processos Cartogràfics 

La principal activitat d'aquest Negociat ha estat donar suport al Negociat de Suport de 

Dibuix Automàtic. També s'hi han realitzat proves amb els productes següents: 

- PhotoScanner Zeiss-Intergraph (PS1). 

- Estació Fotogramètrica Digital: S'han iniciat les proves del software que ha de per-

metre la restitució i l'actualització fotogramètrica sobre una estació UNIX, tenint 

com a base dues imatges digitals i permetent la generació d'un arxiu gràfic lligat o no 

a una base de dades. 

Altres projectes en què s'ha col·laborat han estat: 

- Atlas de Sanitat: Desenvolupament de software per a la col·locació de toponímia i edi

ció els mapes (recol-locació de símbols, etc.). Generació dels mapes: polígons de 

color, caràtules i llegendes. Rasterització i platejat dels mapes. 

- Mapa comarcal de Catalunya 1:500 000: Software per a la col·locació de topònims, 

generació d'una caràtula i un arxiu que conté els límits administratius. 

- Processos per al canvi de projecció dels fulls 1:50 000 del Mapa Topogràfic Nacional 

de França que tenen frontera amb Catalunya. 

5.2.3.4. Generalització i Simbolització 

Durant el període gener-desembre de 1991 s'ha vist la necessitat, cada vegada creixent, 

de disposar de recursos que permetin obtenir mapes a partir de les Bases de Dades 

Cartogràfiques. 
La primera experiència, iniciada el 1990, i que s'ha consolidat aquest any, ha estat 

l'elaboració de la planimetria del Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000 a partir de la 

Base 1:50 000. 
Aquest grup ha treballat en el desenvolupament de software de simbolització i extrac

ció de fulls comarcals a partir dels fulls 1:50 000, en la generació de comandes que faci

litin l'edició del mapa (tramats linials i d'àrea, reposicionament d'elements, etc.) i 

l'automatització dels processos de rasterització i muntage de dades vectorials amb 

arxius raster: tintes hipsomètriques i ombres de muntanya. 

S'ha simbolitzat el Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000, full de la Val d'Aran. 

Articles presentats: 

• "Digital Photogrammetric Systems at the ICC", per I. Colamina, J. Navarro iM. 

Torre, presentat a la ISPRS Conference on Digital Photogrammetric Systems, orga

nitzada per la Universitat Tècnica de Munic del3 al6 de setembre. 

Assistència a conferències i cursos: 

• Tercera Jornada Técnica de la Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y 

Teledetección. Barcelona, 12 d'abril. 

78 • Curs de formació sobre PhotoScanner, impartit a l'ICC. Barcelona, 3-5 de juny. 
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5.2.4. Servei de Sistemes i Centre de Càlcul 

El Servei de Sistemes i Centre de Càlcul té responsabilitats sobre les Seccions de 

Sistemes Informàtics i de Manteniment de Sistemes, així com les àrees d'Operació del 

Centre de Càlcul i de Gestió de Dades. 

Esquemes de les xarxes informàtiques 
La instaHació d'ordinadors a l'Institut Cartogràfic de Catalunya es pot descriure fent 

els següents grans grups: 
a) Local Area V AX Cluster, format per ordinadors Digital. 

b) Xarxa Intergraph, integrada per ordinadors Intergraph connectats via una con

nexió Ethernet que utilitza principalment el protocol XNS. 

e) Altres estacions de treball connectades amb els entorns Digital o Intergraph. 

d) Ordinadors personals dedicats a tasques específiques connectats amb els entorns 

Digital i Intergraph. 
e) Ordinadors personals de Restitució i Edició. 

f) Ordinadors personals dedicats a tractament de text i publicacions. La majoria són 

Apple Macintosh i estan connectats entre ells mitjançant connexions AppleTalk. 

Els equips corresponents als apartats a, b, e i d són els esquematitzats a la figura "Xarxa 

Ethernet", mentre que els corresponents a l'apartat f apareixen a la figura "Xarxa Apple". 

5.2.4.1. Sistemes Informàtics 

La Secció de Sistemes Informàtics comprèn els Negociats de Sistemes i de Sistemes 

Cartogràfics. Aquests Negociats s'encarreguen del manteniment al dia del software dels 

equips informàtics de l'Institut, del seu seguiment diari i de l'elaboració de les dades de 

rendiment i consum de recursos de la instaHació. 

Com a resum de les feines realitzades durant l'any 1991 podem llistar: 

- Treballs software 
• InstaHació de software al Cluster V AX 

ARCIINFO V5.0.1 
VWS V4.3 (VMS WorkStation software) 

IV AS BASELINE V2.1 
IV AS ASL V3 .0 
OSF/MOTIF Vl.l 
V AX Fortran V5 .6 
XPS03 SERVER/FONT TEKXPRESS (X-terminal) 

DEC VUIT Vl.O (Visual U ser Interface Toolkit) 

DECserver 200 V3.1 
IVAS ASL V4.0 
ARCIINFO V5.0.2 
PATHWORKS forVMS V4.0 
PATHWORKS for DOS V4.0 79 
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BOOTNODE 
LAVC 
32MB RAM 
3,2GBYTE 
DISC 
1 CINTA1 /2" 

48MB RAM 
2,8 GBYTE DISC 
1 CINTA -1/2'' 
1 CINTA SMM 

DISC ÒPTIC 5" 

P. IMATGE-1 
16MB RAM 
2GBYTEDISC 

ORTOFOTO 
16MB RAM 
1,5 GBYTE DISC 
CINTA S MM 

XARXA ETHERNET 

P.IMATGE-2 
I VAS 
16MB RAM 
2,5 GBYTE 
DISC 

ESCÀNER 
FOTOGRAFIA 
AERIA 

32MB RAM SIG 
2,4 GBYTE DISC TERMINALS 
1 CINTA 1/2" 1280.1024 
2CINTESBMM 

DISC WORM 12" 

COMARCAL 
500MB DISC 
CARTUTX OlC 

GEODÈSIA 
8MB RAM 
1 GBYTE 
DISC 



2MB RAM 
40MB DISC 

8MB RAM 
600MB DISC 

XARXA APPLE 

5MB RAM 
80MB DISC 

4MB RAM 
80MB DISC 
13"COLOR 

4X 

20MB RAM 
400MB DISC 

4MB RAM 
200MB DISC 
19"COLOR 

1X 

4MB RAM 
80MB DISC 

Activitats i producció 

DESENVOLUPAMENT 

I OFIMÀTICA 

PUBLICACIONS 
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• Instal-lació de noves versions de software Intergraph 
ACC Apogee Clipper C Compiler 
CGH C Compiler 
DNP Digital Network Protocols 
DP _~- DP/Publisher, DP/Studio 
EDT EDT Editor 
F77GH 
HRFMS 
IP_~-

IRAS* 
Is ~-

IT9RASDRV 
KGC300DRV 
MAP PUB 
MENUBLD 
MG* 
MICROCSL 
MSM 

F77 Compiler 
High Resolution Font Cell Files 
InterPlot 
MicroStation 32 Raster 
ImageStation: Photogrammetric Nucleous. 
Intergraph Type-9 Raster Device Driver 
Kongsberg GC300 Controller Offline Driver 
UNIX MapPublisher 
Menu Builder 
MicroStation GIS Environment, Analyst, SX, Map Finisher 
MicroCSL 
MicroStation Modeler 

MSPM MicroStation Projection Manager 
MSTATION MicroStation 32 
ORACLE ORACLE 
PHOTOSCAN PhotoScan 
rus~-

SRIF 
SYM 
TCPIP 
TIGRS_RTE 
T_~-

VHL 

Relational Interface System 
Scanner Filmrecorder Interface 
Symbol Editor 
TCP/IP· 
TIGRIS Runtime Environment 
TIGRIS Analyst, Mapper, Mariner, Modeler 
Verctor-Hidden-Line 

XWIN*X Window Runtime, development 
• Desenvolupament de software per a la integració de la xarxa TCPIIP a les políti-

ques de seguretat i comptabilitat de recursos 
backup Còpies de seguretat UNIX 
cintoteca Expansió de la cintoteca a UNIX 
quotes Control de quotes de discs UNIX 
diskman Gestió de disc i usuaris de Xarxa TCP i DECNET utilitats 

Tasques UNIX privilegiades per a operació 
• Desenvolupament de software per a transferència d'informació entre les xarxes 

TCPiDECNET 
rcom Execució remota de procediments VMS des d'UNIX 
autotrans Automatització de les transferències realitzades per operació 

• Instal-lació de software desenvolupat per Cartografia Automàtica per a la pro-
82 ducció realitzada emprant estacions UNIX Intergraph 
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- Treballs hardware 
• Instal-lació d'ordinadors al Cluster 

X-Station vtl300 SPX (Xterml) 
X-Station vt1300 SPX (Xterm2) 
X-Station vt1300 SPX (Xterm3) 
VAXstation 3100 M76 16Mb (Silvia) 
VAXstation 3100 M7616Mb (Ursula) 
VAXstation 3100 M76 16Mb (Ampliació Gloria) 
V AXstation 3100 M76 16Mb (Ampliació Helena) 
V AXstation 3100 M38 8Mb (Ampliació Daisy) 
X-Station TEKtronix (XP29) 
VAX 6510 (Ampliació Dafne) 

• Instal·lació de plòters al Cluster 
connexió del plòter CALCOMP 1024 al Daisy 

• Instal·lació d'hardware de comunicacions 
LAN Bridge (DIGITAL) 
DESPR ThinWire Repeater (DIGITAL) 

• Instal·lació de discs 
Dafne : 1 disc RA92 1,4 GB 
Gloria : 1 disc RZ56 de 600 MB 
Daisy : 1 disc RZ56 de 600 MB 
Daisy : 1 disc COI de 600MB 
Gemma : 1 disc RZ56 de 600 MB 
Sabina : 1 disc RA81 d'1 GB 
lrina : 1 disc RA81 d'l GB 

• Instal·lació d'unitats de cinta · 
Laura : 1 EXABYTE (un segon exabyte) 
Gloria : 1 EXABYTE 
Gemma : 1 TK50 

• Instal·lació d'altres ordinadors a la xarxa de l'ICC 
PC-NFS per plòter amb TCP/IP (Emma) 
PC-NFS per sistemes amb TCP/IP (Olivia) 
APOLLO per MOSS amb DECnet (Apollo) 
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HP per SAR amb TCP/IP (hp_sar) ARC/INFO UNIX 
• Instal·lació d'estacions Intergraph 

IP6240 (Elsinore) Edició 
IP6240 (Mordred) Cartografia Automàtica 
IP6240 (Balin) Edició 
IP6240 (Falerin) Edició 
IP2020 (Gawain) Toponímia 
IP2020 (Viviana) Toponímia 
IP2020 (Guigomar) Base 1:50 000 
IP6240 (Nyneva) Comarcal 
IP6240 (Loth) Sistemes 
IP6240 (Uryens) Base 1:50 000 83 
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IP6240 (Mador) Edició 
IP6240 (Gilmere) Edició 
IP6240 (Tarquin) Edició 
IP6240 (Lancelot) Sistemes (Ampliació IP125) 
IP6240 (Elaine) Cartografia Automàtica (Ampliació IP240) 

IP6240 (Ginebra) Base 1:50 000 (Ampliació IP225) 

IP2020 Qoker) Cartografia Automàtica (Ampliació IP125) 

IP2020 (Merlin) Cartografia Automàtica (Ampliació IP32C) 

IP2020 (Parseval) Cartografia Automàtica (Ampliació IP225) 

IS6187 (Galatine) ImageStation 
• Instal-lació de plòters Intergraph 

Plòter CALCOMP 52224 DrawingMaster 
Plòter CALCOMP 58000 Electrostàtic 

• Instal-lació de discs Intergraph 
Kay : 1 disc SCSI de 1 Gb 
Artus : 1 disc SCSI de 1 Gb 

• Instal-lació unitats de cinta Intergraph 
Kay : 1 EXABYTE 

• Instal-la.ció d'hardware de comunicacions Intergraph 

MultiPort Repeater de Thinnet 
• Instal-lació d'equips Apple Macintosh 

7 Apple Macintosh llei 
9 Apple Macintosh SE30 
3 Apple Macintosh FX 

- Estudis de nous sistemes 
• S'han avaluat tres diferents plòters electrostàtics color, tots de les característi-

ques generals següents: 
Tecnologia d'impressió electrostàtica color, amb toners líquids 

400 punts per polzada 
Traçat sobre paper electrostàtic en rotlle 
Connexió paral-lel Centronics 
Amplada de paper 36 polzades 

Els plòters estudiats, procedents dels fabricants Calcomp, Hewlett-Packard i Versatec, 

han estat analitzats des dels punts de vista de: 
Velocitat d'impressió 
Qualitat de la sortida 
Cost de compra 
Cost de manteniment 
Cost dels materials fungibles 
Compatibilitat hardware i software amb el material ja existent a l'Institut 

El resultat final ha estat recomanar l'ampliació amb un plòter Calcomp 58436. 

• S'ha estudiat la viabilitat d'un sistema digital d'ampliacions de fotografia aèria, tant 

84 en blanc i negre com en color. Dins d'aquest estudi s'ha prestat atenció especial als 
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següents apartats: 
a) Ordinador central d'aquest sistema 
b) Sistema d'emmagatzematge massiu 

e) Software de gestió de les dades i manipulació de la informació digital 

d) Perifèric de sortida 

Especialment interessants han estat els apartats b i d, degut a la novetat de les tecnolo

gies implicades. 

• S'ha estudiat el tema de sales blanques amb la intenció de millorar la qualitat de certs 

processos crítics per a la producció de l'Institut, com els associats als treballs del labo

ratori fotogràfic i els de digitalització de fotografia aèria. 

Com a resultat d'aquest estudi, durant el qual s'ha entrat en contacte amb dos pos

sibles proveïdors de sistemes i instal·lacions en aquest entorn, concretament DEQSA 

i LUW A, s'ha arribat a la convicció que és poc el que pot fer-se en l'àmbit del labo

ratori fotogràfic, degut als condicionants lligats a l'edifici actual. En canvi, per la part 

de digitalització d'imatge s'ha proposat una millora de la situació actual consistent, 

bàsicament, en l'adequació d'una sala petita per als escàners Joyce-Loebl i PS1 amb 

un sistema de ventilació especialment filtrat. 

• S'ha estudiat la possibilitat de connexió de l'Institut a la xarxa acadèmica IRIS per 

tenir comunicació amb la comunitat científica mundial via correu electrònic. El 

tema està en marxa i s'espera completar la connexió durant l'any vinent. 

• S'ha estudiat la fiabilitat dels sistemes d'emmagatzematge magneto-òptic (discs de 

5 polzades connectats a l'ordinador personal lliM-compatible). Els resultats han estat 

molt positius, fins al punt que aquest sistema d'emmagatzematge s'ha consolidat com 

un dels sistemes bàsics per enregistrat informació durant temps llargs. Així, la uti

lització que s'havia començat a fer durant l'any 1990 d'aquesta mena de dispositius 

ha augmentat molt durant l'any 1991 i han passat a ser una eina fonamental en la polí

tica de gestió de dades. 
• S'ha estudiat la integració de diferents equips de cara a la producció d'animacions de 

vídeo a partir d'imatges digitals. Al final, el sistema proposat ha estat constituït pels 

següents components: 
Ordinador personal IBM-compatible, amb bus EISA, del fabricant Compaq, con

cretament el model dotat de processador Intel 80486 amb rellotge a 50 MHz. 

Targeta ATVista amb connexió a bus A T. 
Unitat processadora del sistema de videodisc gravable de Sony model LVS-6000AP. 

Unitat gravadora del sistema de videodisc gravable de Sony model L VR-6000A. 

Unitat reproductora del sistema de videodisc gravable de Sony model LVA-8000P. 

5.3.2. Operació del Centre de Càlcul i Gestió de Dades 

L'àrea d'Operació del Centre de Càlcúl té com a responsabilitat principal les tasques 

d'explotació associades al Centre de Càlcul de l'Institut. L'àrea de Gestió de Dades és 

la responsable del manteniment de les dades en suport informàtic. La interacció entre 

les dues àrees és molt important, de manera que el que segueix és un resum d'activitats 

de les dues: 85 
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- Realització de dos cursets d'operació dels sistemes operatius VaxVMS, MVS i DOS, 
corresponents a la formació de dos nous operadors d'ordinadors. 

- Pas a CDROM de tota la informació digital associada als projectes de cartografia 
urbana de la ciutat de Bilbao a les escales 1:500 i 1:1 000. Lectura de les cintes, revi
sió prèvia de tots els fulls, gravació del CD ROM i posterior revisió del mateix. 

- Gravació de les cintes de la família 066 (còpies de les cintes originals d'imatges de 
satèl-lit) sobre discs òptics Digital, per tal de facilitar-ne l'accés i augmentar la segu
rat en la conservació de les dades. 

- Iniciació del procés d'explotació de "Toponímia 1:5 000". Preparació d'imatges 
per al posterior tractament sobre estació Igr. Processades 1 637 imatges. 

- Iniciació del procés d'explotació "Correcció Smi!". Correcció d'arxius gràfics (DGN) 
de 1'1:5 000 de Catalunya. 

- Processament per a l'eliminació de break lines i scanlines de fulls 3d per lliurar a 
clients. S'han processat un total de 1 023 fulls. 

- Processament del test de corrupció sobre arxius gràfics. S'han processat un total de 
1 102 fulls. 

- Lectura de les cintes generades per la cadena DIR (cintes magnètiques) i gravació de 
les mateixes sobre cintes Exabyte 8 mm. Amb aquest procés s'ha intentat compac
tar aquesta part de l'arxiu digital de l'Institut i, al mateix temps, garantir-ne l'accés 
fàcil en el futur. 

En acabar l'any s'havia regenerat aproximadament la meitat d'un total d'un miler de cintes. 
- Canvi del procés d'arxiu de la sortida de la cadena DIR. Han passat a gravar-se totes 

les sortides en suports de cartutx de 8 mm enlloc de la tradicional cinta magnètica de 
nou pistes. 

- Execució del procés de transformació de DGN escala 1:5 000 a escala 1:25 000. Total 
de fulls processats: 300. 

- Execució del procés d'extracció de fitxers malla a partir de DGN escala 1:5 000 per 
posterior inserció a la base de dades d'altimetria 15 x 15 metres de Catalunya. Total 
de fulls processats: 779. 

5.3.3. Manteniment de Sistemes 
La Secció de Manteniment de Sistemes és responsable del manteniment dels edificis de 
l'Institut i les seves instal·lacions, incloent-hi els sistemes informàtics i les xarxes locals. 
Es divideix en tres grups: l'àrea de Sistemes Personals, encarregada del manteniment i 
instal·lació d'ordinadors personals i les seves xarxes de comunicacions; el Negociat de 
Material Informàtic, encarregat del manteniment d'ordinadors i perifèrics no personals, 
i l'àrea de Manteniment General, encarregada de les instal-lacions referents als edificis. 
El que segueix és una relació resumida dels treballs realitzats durant l'any 1991: 
- Manteniment general, entenent com a tal el mantenir dia a dia per al funcionament 

de tots els sistemes. · · 
- Ampliació dels sistemes de refrigeració amb 11 000 frigories/hora a la zona de 

Sistemes Gràfics i Sistemes d'Informació. 
- Modificació de la part de les instaJ.lacions de refrigeració i ventilació corresponents 

86 a la part d'Edició Digital. 
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- Sala Joyce Loebl. Preparació d'una sala tancada amb ventilació per aire filtrat i 

sobrepressió. 
- Tancament de la zona de revelat de vols per tal de disminuir la contaminació per pols, 

especialment indesitjable per als processos de revelat. 

- Ampliació a la planta soterrània, nova àrea de Geodèsia i Sistemes. Preparació de totes 

les instal-lacions: energia, condicionament d'aire i ventilació, xarxes de dades, comu

rucacwns. 
- Estudi d'Edificis Intel-ligents per al possible canvi d'edifici de l'Institut. 

- Noves instal-lacions de potència elèctrica per a estacions membres del Local Area 

Vax Cluster i altres equips crítics. 
- Instal-lació UPS Optronics. 
- Instal·lació UPS's per als equips de Fotogrametria Analítica ACl, BCl i P3's. 

- Modificació de la instaHació d'il-luminació de l'ampliadora Dainippon Screen, adap-

tant-la a l'ús de tubs fluorescents estàndard. 

- Ampliació xarxes Ethernet: nova àrea de Geodèsia i Sistemes. 

- Ampliació xarxes Ethernet: nou segment per a les màquines de Percepció Remota, 

amb connexió d'un "bridge" amb la resta. 

- Ampliació de la xarxa d'ordinadors Apple Macintosh (AppleTalk) i instal-lació 

d'una xarxa Ethernet thin-wire per a la part de Publicacions. 

- Contractació de la conversió del muntacàrregues dels locals del carrer de Brusí en un 

ascensor apte per a ús públic. 
- Contractació del cobriment del dipòsit d'aigua de l'hangar a l'aeroport. 

- Estudi de les noves instal-lacions a l'ampliació de l'Institut en els locals del carrer 

d'Alfons XII, núm. 20. 

5.4. Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge 

Aquest ha estat el primer any d'existència del Servei i de la reordenació de la seva estruc

tura organitzativa, però s'ha mantingut una certa continuïtat amb la feina realitzada 

aquests darrers anys. 

Tot seguit s'exposa, amb detall, l'activitat dels grups de treball del Servei: 

5.4.1. Integració de Dades Cartogràfiques 

- S'ha dut a terme la coordinació de la digitalització del projecte "CORINE Land 

Cover" (fruit del conveni amb l'Instituta GeogdJico Nacional) en el qual han inter

vingut, a més d'aquest Servei, el de Producció Cartogràfica, la Secció de Cartografia 

Automàtica i la de Sistemes d'Informació. En aquest moment la totalitat dels fulls 

estan digitalitzats i es troben en fase d'integració en ARCIINFO. 

S'han lliurat a l'IGN els 74 informes corresponents als 74 fulls del projecte de 

fotointerpretació de "CORINE Land Cover" en dos volums i s'ha elaborat una 

memòria resum del projecte. 
- Juntament amb el Negociat d'Interpretació d'Imatges s'ha dut a terme un estudi 

sobre l'àrea del Baix Llobregat amb imatges disponibles del sensor A TM (Airborne 87 



Activitats i producció 

Thematic Mapper). S'ha plantejat aquest estudi com un entrenament per al projec
te CASI (Compact Airborne Spectrographic Imager). S'han imprès documents en fals 
color de l'àrea corresponent a la franja dreta del Llobregat (des de Sant Andreu de 
la Barca a Sant Boi de Llobregat) amb diferents combinacions de bandes, compara
bles a les que havia de presentar el CASI, i usant també el tèrmic, per avaluar les capa
citats d'interpretació. S'ha efectuat una campanya de camp de reconeixement de les 
cobertes i usos de la zona, fins a nivell d'espècie, per tal de relacionar-les amb la 
radiometria. Pel que fa a la classificació de les imatges unitemporals, no s'han pogut 
destriar fins a nivell d'espècie. La possibilitat de disposar de radiometria de l'infra
roig tèrmic s'ha valorat molt positivament pel que fa a interpretacions dels efectes 
dels abocaments industrials sobre la temperatura de l'aigua del Llobregat i sobre les 
diferents emissions de calor de les instal-lacions industrials. 

- Per tal de desenvolupar la capacitat d'anàlisi d'imatges d'avió i en concret avaluar les 
possibilitats del sensor CASI en diferents àmbits temàtics, s'ha realitzat una cam
panya de vols (conjuntament amb la Secció de Teledetecció i Tractament Digital 
d'Imatges i en coordinació amb la Secció de Vols) durant la primera quinzena de 
maig. Els temes d'estudi seleccionats han estat: 
• Agricultura (avaluar la capacitat de discriminar conreus de parcel-lat petit) en 

col-laboració amb la Direcció General de Producció i Indústries Agro-alimentà
ries (DARP). 

• Vegetació (per fotointerpretació amb una llegenda botànica tipus Mapa 1:50 000 
de Vegetació; s'ha pres com exemple Banyoles) en col-laboració amb el 
Departament de Biologia Vegetal (UB). 

• Vegetació (per classificació multispectral per a una llegenda ecològica, modelitza
ció de fenologia) en col·laboració amb el Centre de Recerca Ecològica i 
Aplicacions Forestals (CREAF) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 

• Inventari Forestal (per anàlisi multivariant de radiàncies i paràmetres de l'inven
tari forestal) en col-laboració amb CREAF i la UAB. 

• Qualitat de l'aigua del litoral (per anàlisi multivariant de radiàncies i paràmetres de 
contaminació de l'aigua) en col-laboració amb l'Entitat Metropolitana de Serveis 
SA (per conveni amb ICC) i el Departament de Microbiologia (UB). 

• Estudi geomorfològic del Segre (fotointerpretació geomorfològica) en col-labo
ració amb el Departament de Geomorfologia (UB). 

Un cop realitzada la campanya de vol s'han analitzat diferents aspectes sobre la quali
tat de les imatges, que han permès desenvolupar eines específiques per aquest tipus 
d'imatges. Pel que fa als estudis temàtics, s'han dut a terme les campanyes de camp 
corresponents i la informació s'ha integrat en les respectives bases de dades. En aquest 
moment s'estan analitzant les dades. S'ha fet un primer informe resultat de la prime
ra anàlisi de la qualitat de les dades després de visualitzar la totalitat de les imatges i rea
litzar primeres classificacions. 
- Integració de dades catogràfiques del Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) i 

Percepció Remota (PR). S'han avaluat les possibilitats d'encreuaments d'informació 
existent de cara als projectes USOL del sòl de Catalunya 1:250 000, "CORINE 

88 Land Cover" i un altre possible de vegetació. S'han proposat algoritmes de reduc-
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ció d'informació provinent de PR a partir de filtres direccionals i algoritmes 
d'encreuaments versemblants que, amb la versió actual d'ARCIINFO, són poc 
abordables, però que amb la versió 6.0 es preveu que ho seran. 

5.4.2. Interpretació d'Imatges 
- En el marc de col-laboració amb la Direcció General del Medi Natural (DGMN) i 

relacionat amb l'estudi de les àrees forestals cremades a Catalunya mitjançant l'anà
lisi de dades de satèl-lit, s'ha enllestit la cartografia 1:50 000 dels incendis ocorreguts 
els anys 1987, 1988 i 1989, i s'ha signat un nou conveni. Aquest conveni ha consis
tit en tres estudis: 
• Detecció, cartografia 1:50 000 i avaluació de les superfícies cremades durant el1990 

que excedien de 50 hectàrees, estudi que ha estat totalment enllestit. Les imatges 
usades enguany han permès cartografiar, a més a més, una sèrie d'incendis ocorre
guts a l'Alt Empordà durant el 1986 i que afectaren més de 20 000 ha, incendis que 
no varen poder ésser estudiats al seu moment per la coberta de núvols que els tapa
va en les imatges de 1986. 

• Anàlisi de la regeneració natural de les àrees cremades. Per estudiar l'evolució de 
la coberta s'ha seleccionat tma àrea de 30 x 40 km que comprèn parcialment els ter
mes municipals del Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Penedès i l'Alt Camp, àrea on des 
del1986 s'han produït deu incendis que han afectat superfícies superiors a 50 ha. 
S'ha seleccionat una sèrie de sis imatges enregistrades pel sensor TM del satèl·lit 
Landsat entre el1986 i el1990, sobre les quals s'ha aplicat un algoritme per a car
tografiar diversos estats de la coberta vegetal. Durant el1992 s'analitzarà la corre
lació d'aquestes dades amb dades derivades de campanya de camp. 

• Mapa d'incendis forestals 1:500 000 produïts a Catalunya entre el1986 i el1990. 
Gràcies als convenis signats amb la DGMN en anys anteriors s'ha pogut confec
cionar aquest mapa, sobre el qual s'han cartografiat tots els incendis que afectaren 
més de 100 ha i simbolitzat els compresos entre 50 i 100 ha. L'edició del mapa 
s'efectuarà durant els primers mesos de 1992. 

- S'ha enllestit el llibre "Mapa d'Usos i Coberta del Sòl de Catalunya 1:250 000". 
Aquesta publicació té una doble finalitat . D'una banda, és una introducció a la 
Percepció Remota on es defineixen els principals conceptes i s'expliquen les fases típi
ques del tractament digital de les imatges de satèl·lit. D'altra banda, s'exposa la 
metodologia emprada per confeccionar el mapa temàtic que acompanya, fet a partir 
del tractament de la informació multi temporal captada pel sensor TM en dues èpo
ques de 1987. 

- S'ha cartografiat la coberta d'arròs del Delta de l'Ebre corresponent a la campanya 
de 1991, a partir del tractament de dades TM captades en dues èpoques de l'any. 
Aquest producte ha estat imprès a escala 1:25 000 per a la Secció Territorial d'Agri
cultura de Tarragona. 

- Amb la finalitat de donar una informació temàtica actual al Mapa turístic de Catalunya 
1:350 000 s'ha procedit a reunir les cobertes forestals arborades detectades al projec
te USOL i a confegir la categoria forestal com a nivell informatiu del mapa. 

- En relació a estudis de prospecció minera a Catalunya, s'han aplicat diversos índexs 
multispectrals a dades TM corresponents a una àrea de 100 x 80 km del Pirineu i s'ha 89 
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efectuat una classificació radiomètrica amb aquestes variables. El resultat d'aquest 

estudi ha estat la cartografia de la zona a escala 1 :30 000, en la qual es diferencien 

zones associades a metamorfismes específics. 
- En relació al projecte d'estadístiques agràries de Catalunya, projecte signat amb el 

Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, s'ha dut a terme la digitalització de 

la informació corresponent a la campanya de camp, així com la fase d'establiment de 

les signatures espectrals (dades TM) que permeten efectuar l'extrapolació de les 

dades de camp recollides sobre una sèrie estadística de zones de test a la totalitat de 

Catalunya. 
- En col-laboració amb l'àrea d'Integració de Dades Cartogràfiques s'ha iniciat l'estu

di de la metodologia adequada per a realitzar la sèrie temàtica 1:100 000 dels usos i 

coberta del sòl de Catalunya, que permetrà dur-la a terme durant el1992. 

5.4.3. Cartografia de SatèZ.Zit 
Les tasques que porta a terme la Secció són de dos tipus: les relacionades amb la rea

lització de cartografia a partir d'imatges digitals i les relacionades amb la producció 

d'estadístiques agràries a les comarques de Catalunya per classificació d'imatges de 

satèl-lit. 
- Finalització de la sèrie d' ortoimatges del País Basc a escala 1:50 000 feta combinant 

'imatges Landsat TM i SPOT Pancromàtic. Aquesta sèrie, de 13 fulls, ha estat com

pletada finalment substituint tres de les imatges SPOT, ja disponibles però de baixa 

qualitat radiomètrica, per altres més recents i millors. Ha estat necessari també un 

important desenvolupament de nou software a fi de poder resoldre els problemes 

plantejats i acabar aquesta sèrie. 
- Realització de proves per a l'obtenció d'ortoimatges de les comarques de Catalunya 

a escala 1:50 000. Sota demanda del Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica es 

va iniciar l'estudi per produir imatges amb cobertura comarcal a partir de diferents 

combinacions d'imatges SPOT multispectral i pancromàtica i del Landsat-TM. Els 

resultats sobre les cinc primeres comarques no van assolir la qualitat desitjada i el 

programa va èsser cancel-lat. 
- Realització del Mapa de Catalunya d'imatge satèl·lit 1:250 000. De fet es tracta de la 

segona edició d'aquest mapa, ja editat ara fa cinc anys. Partint d'imatges TM capta

des pel satèHit Landsat 5 (imatges de les mateixes característiques que les emprades 

a la primera edició), s'hi han aplicat una sèrie de nous algoritmes que han fet millo

rar la qualitat final del producte. En concret s'ha millorat la correcció geomètrica 

tenint present el model digital del relleu, s'ha utilitzat l'algoritme de millora local de 

color i s'ha imprès en quadricromia. Com a subproducte s'han generat dos mapes a 

escala 1:500 000 derivats del fitxer anterior i que han estat fruit d'una reducció de la 

informació per obtenir sortides· en tons verds i tons vermells variant les assignacions 

de bandes en colors. 
- Obtenció de la imatge de satèHit dels vuit fulls del Mapa en relleu de Catalunya 

1:100 000 a partir de la correcció, tractament i mosaic de les dades obtingudes pel sen

sor TM del satèHit Landsat 5. 
- Realització de l'Ortoimatge de Barcelona 92 1:50 000. Això s'ha traduït en la gene-

90 ració d'una imatge de 127 x 90 cm i de sis petites de 15 x 15 cm, realitzades a partir 
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de 16 imatges SPOT en modes multispectral i pancromàtic. La combinació d'amb
dós tipus d'imatges ha permès d'assolir l'escala 1:50 000, amb la definició i tonalitat 
adient per fer:-ne un document de suport de la cartografia que definirà l'entorn de les 
àrees olímpiques. 

- Realització de l'Ortoimatge de la Regió I en relleu 1:100 000 mitjançant el processament 
de les cintes SPOT adients per a la realització de les proves impreses. Com a produc
te addicional s'edità la mateixa imatge en dues dimensions a partir del mateix fitxer. 

- Realització de proves de generació de cartografia d'imatge a escala 1:50 000 sobre 
Veneçuela combinant dades dels satèl·lits SPOT i Landsat-TM. Durant tot l'any 1991 
no ha estat possible d'obtenir una imatge SPOT lliure de núvols de la zona a carto
grafiar segons el conveni signat per l'ICC. De moment hem realitzat una prova en 
color a partir de la imatge TM de què disposàvem. 

- Aplicació del conveni amb el Departament de Geomorfologia de la Universitat de 
Barcelona per a la realització de cartografia 1:50 000 SPOT a l'illa de Livingston. 
S'han iniciat a darrers d'any l'anàlisi de les imatges SPOT estereoscòpiques sobre l'illa 
per tal d'obtenir el Model Numèric d'Elevacions (MNE) i posteriorment una ortoi
matge en color. 

- S'ha iniciat l'estudi dels problemes que presenta la realització d'ortofotos en color a 
partir de fotografia aèria de gran altura. Cal pensar que el mètode es podrà utilitzar 
productivament l'any 1992. 

- S'ha iniciat també l'estudi dels paràmetres que governen el funcionament de l'escà
ner d'alta precisió PS1 de la casa Intergraph. Aquestes proves haurien de traduir-se 
en un procediment que permetés treballar en producció a mitjans de l'any 1992. 91 
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- Realització del projecte d'estadístiques agràries sobre tot Catalunya segons el con

veni signat amb el DARP i el contracte amb l'Institute for Remote Sensing 

Applications del Joint Research Center de la CEE. Aquest projecte comporta una 

sèrie d'etapes diferents: 
• Planificació del material a proporcionar als equips de camp per a la realització de 

l'enquesta. Pla de sondeig, estratificació, elecció de les ortofotos, lliurament del 

material als enquestadors. 

• Realització per part dels enquestadors del treball al camp. 

• Recepció de la feina i control en el camp de la seva qualitat. 

• Digitalització de les ortofotos i entrada de l'enquesta terreny al Sistema 

d'Informació. 
• Extrapolació de resultats a nivell provincial i redacció de l'informe d'avançada per 

l'IRSA i el DARP. 
• Selecció d'una mostra de 400 agricultors per fer-los una enquesta de produccions 

i realització de l'enquesta. 

• Simultàniament arriben dues cobertures d'imatges de satèl-lit amb les que classi

ficar tot el territori segons el conreu detectat durant l'enquesta de camp. 

Correcció geomètrica de les imatges, formació dels fitxers multitemporals segons 

estrat i província. Recerca de les signatures espectrals, classificació de tots els estrats. 

• Càlcul de les regressions i matrius de confusió per finalment obtenir resultats 

finals tant de l'estimació de superfícies com de les produccions. 

• Repetició dels punts 8 i 9 a nivell comarcal pel DARP. 

5.4.4. Teledetecció i Tractament Digital d'Imatges 

S'ha donat suport informàtic als projectes del Servei així com d'altres Serveis. També 

s'han obert nous temes d'interès per a un futur immediat dins l'àmbit de la 

Teledetecció. 
S'ha resolt el problema de la quadricromia, és a dir, de la generació de valors a 

imprimir cyan, magenta, groc i negre a partir dels valors en pantalla vermell, verd, 

blau. Aquesta nova tècnica ha estat provada en la generació de diferents cartografies 

d'imatge amb resultats plenament satisfactoris. S'ha aconseguit amb això un augment 

de la gamma de colors impresos i un augment del control dels colors, ja que la rela

ció entre les tonalitats de la imatge visualitzada a pantalla i la imatge impresa és molt 

supenor. 
S'han realitzat còpies de seguretat de l'arxiu d'imatges de satèl·lit de què disposa el 

Servei sobre el nou suport de disc òptic introduit en el mercat per Digital. 

S'ha col·laborat amb l'àrea de fotogrametria per tal de posar a punt l'automatització 

del mosaic de Rectificació Digital d'Imatges (DIR). S'ha partit de programes ja exis

tents en l'aplicació PR i s'han adaptat en alguns casos per tal de fer el procés al més 

automàtic possible. També s'han hagut de generar alguns programes nous, entre els 

que destacaria el programa CAMLLUM. Aquest programa vol resoldre el proble

ma de la diferent il·lurninació existent entre fotografies contigües de les que s'han 

rectificat trossos amb els que es vol fer un mosaic. Aquest procés es realitza de 

forma totalment automàtica i resol la majoria de problemes de variació de radiome-

92 tria en la fotografia aèria. 



Activitats i producció 

,_. ~...... . .. ~ . . .· .. -"'••• -~ - . . - . . . - - . . 

- Projecte CASI. S'ha donat suport informàtic per poder tractar les imatges captades 

pel sensor aerotransportat CASI en el marc del projecte d'avaluació d'aquest sensor: 

• Lectura de les imatges emmagatzemades sobre suport Exabyte. 

• Detecció de línies perdudes. . 

• Tractament del problema de les vibracions existents sobre les imatges refent la 

correcció geomètrica aplicada a les imatges. Les imatges resultants d'aquest procés 

són molt més definides que les originals que ens proporcionaren els tècnics d'I1'RES. 

• Desenvolupament de nous algoritmes de rectificació específics per als sensors 

aer~transportats . En concret s'ha implementat un mètode basat en la triangulació 

de Delaunay. 
• Generació de models per relacionar les diferents variables d'interès en les cam

panyes de vol del CASI amb els valors digitals dels diferents canals d'aquestes 

imatges. Creació de tests estadístics. 
- S'ha posat a punt un nou model de rectificació polinòmic que té en compte les ele

vacions del terreny. Aquest model ha estat utilitzat extensivament amb les imatges 

Landsat-TM, especialment per a l'elaboració de la cartografia del País Basc i esta

dístiques agràries. 
- Integració de programes de l'aplicació PR. Per tal de reduir la complexitat en certs 

apartats de l'aplicació, s'ha procedit a compactar algunes tasques que es feien utilit

zant diferents programes en un sol programa, unificant codi i interfície amb l'usuari de 

l'aplicació. Dins aquest apartat cal esmentar l'esforç a unificar tota la part de recti

ficació. Els programes d'ajust radiomètric per a diferents sensors i diferents models 

matemàtics han estat englobats sota el programa AJUST i la rectificació sota el pro

grama RECTIF. 
- Rectificació local. Aquesta nova tècnica permet decidir el grau d'afectació d'una 

funció de deformació geomètrica sobre cada pixel d'una imatge en funció de la 

posició del pixe!. Això ha permès, per exemple, estirar el mar en aquells fulls on falta 

una part d'imatge per cobrir tot el tall en base a definir que la part de terra no que

darà afectada per la funció de deformació geomètrica i que gradualment s'apliqui 

aquesta funció a mesura que ens apropem a la zona a tapar. 
- Elaboració, utilitzant MOTIF, d'un driver de control de l'IV AS que permet allibe

rar els plans gràfics de l'IV AS i utilitza el concepte de blocs possibilitant la compa

ració de fins a 12 imatges diferents. També associa a cada bloc recursos privats com 

són funcions de grisos, funcions de color i zoom/scroll. 
- Primers estudis de disseny del nou format d'imatges basat en el concepte d'escac (tile 

o patchs). Elaboració de les primeres proves de manipulació d'aquests arxius. Aquesta 

tasca s'efectua conjuntament amb el Servei de Producció Cartogràfica. 

- Suport informàtic per al projecte d'estadístiques agràries. 
- Iniciació de l'estudi de les imatges obtingudes amb sensors radar, en concret del 

Radar d'Obertura Sintètica, el qual està destinat a tenir una gran difusió en els pro

pers anys perquè es llençaran no menys de cinc satèHits per a l'estudi dels recursos 

naturals portant sensors SAR. En concret s'ha començat a treballar, en coJ.laboració 

amb el Departament de Geomorfologia de la Universitat de Barcelona, en la correc

ció de les distorsions geomètriques d'aquestes imatges i en l'extracció d'informació 

del relleu per tècniques d'interferometria. 93 
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- Continuació de la coHaboració amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
Pesca de la Generalitat de Catalunya i el Departament d'Astronomia, Astrofísica i 
Física de l'Aire de la U ni versi tat de Barcelona per analitzar imatges dels satèHits 
NOAA, extreure mapes de temperatures i calcular la inèrcia tèrmica aparent per tal 
de. contribuir a la classificació agroclimàtica de Catalunya. 

- S'ha continuat treballant en els temes de correlació d'estereoparells digitals can
viant l'aproximació metodològica, afegint-hi el concepte de piràmide i el de punt 
d'interès. 

- S'ha col· laborat com a consultor en la realització de l'informe per a la DG XI de la 
CEE: ccAn Assessment of the European Technical Capability for the Treatment and 
Interpretation of Satellite Earth Observation Data" a fi de determinar la capacitat dels 
grups europeus per a extreure informació rellevant de les imatges dels satèl-lits 
actuals d'estudi dels recursos. 

Cursos i conferències impartits: 
- Curso Teórico-Practico de Proceso Digital de Imagenes RS-Teledetección orientada 

a la Producción Cartogrdfica: Realización de Cartografía a Partir de Imagen de 
Satélite, per R. Arbiol. Madrid, 27 de febrer. 

- Curs d'Innovacions Tecnològiques Aplicades a l'Agricultura. Organitzat pel 
Departament d'Agricultura: Adequació de la Teledetecció al coneixement de la 
coberta del sòl, per J. Romeu i O. Viñas. Reus, 14 de maig. 

- IV Jornada Técnica de Cartografía Tematica de la Sociedad Española de Cartografía, 
Fotogr.ametría y Teledetección: Mapa 1:250 000 de usos y cubiertas del suelo de 
Catalunya a partir de datos TM, per O. Viñas. Madrid, 11 de juny. 

- Segon Curs Interuniversitari de Postgrau: Gestió Ambiental al Món Rural: 
Aplicacions Cartogràfiques de la Teledetecció I, per X. Baulies. Barcelona, 20 de 
novembre. 

- Segon Curs Interuniversitari de Postgrau: Gestió Ambiental al Món Rural: Aplicacions 
Cartogràfiques de la Teledetecció li, per O . Viñas. Barcelona, 27 de novembre. 

Contribucions a congressos: 
- Títol: Mapa 1:250 000 de usos y cubiertas del suelo de Catalunya a partir de datos TM, 

per B. Baulies, J. Romeu, M. Viña i O. Viñas. 
Congrés: Jornada Técnica de la Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y 
Teledetección. Cartografía Tematica. Madrid, 11 de juny. 

- Títol: El proyecto ccCORINE Land Cover" en el sector Este Peninsular, per X. Baulies, 
M. J oaniquet, L. Pineda i A. Tardà. 
Congrés: IV Reunión Científica de la Asociación Española de T eledetección. Sevilla, 
13-15 de novembre. 

- Títol: Realización de cartografía de satélite en relieve, per R. Arbiol. 
Congrés: IV Reunión Científica de la Asociación Española de T eledetección. Sevilla, 
13-15 de novembre. 

- Títol: M osaicos digita/es de imagenes, per V. Palà i J. Romeu. 
Congrés: IV Reunión Científica de la Asociación Española de T eledetección. Sevilla, 
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- Títol: Comparación de los resultados obtenidos mediante los sistemas ERAFIS 
(!NIA), RS (ICC) y AMA TEL (AMA) en la estimación de superfícies cultivadas, per 
R. Arbiol, J.M. Cuevas, F. Gonzalez, A. Lo bato, J.M. Moreira i J. Romeu. 
Congrés: IV Reunión Científica de la Asociación Española de T eledetección. Sevilla, 
13-15 de novembre. 

- Títol: El uso de la Teledetección en la caracterización climatica aplicada a la agricul
tura, per R. Arbiol, J. Cunillera, M.C. Llasat i M.R. Soler. 
Congrés: IV Reunión Científica de la Asociación Española de Teledetección. Sevilla, 
13-15 de novembre. 

- Títol: Cartografia del Parc: Estat actual i perspectives, per X. Baulies. 
Congrés: II Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d' Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici. Espot, 22-25 d'octubre. 

- Títol: Cartografia a partir de sensores remotos, per J. Romeu. 
Congrés: V Simposio Latinoamericano de Percepción Remota. Cuzco (Perú), 28 d'oc
tubre a 1'1 de novembre. 

- Títol: Agricultura! Statistics in Catalonia, per R. Arbiol, J. Romeu i A. Tardà. 
Congrés: Application of Remo te Sensing to Agricultura! Statistics. Belgirate (Itàlia), 
26-27 de novembre. 

5.5. Servei de Geodèsia 

L'any 1991 ha mantingut la línia de treball seguida l'any anterior, en el sentit que 
s'han consolidat les activitats de tipus organitzatiu i de servei, especialment en l'àrea de 
xarxes geodèsiques. Això és clarament visible a la llista de projectes en què s'ha treba
llat, que són pràcticament els mateixos en què es treballà l'any 1990. Les activitats 
s'agrupen entorn d'aquests projectes. 

Les activitats de desenvolupament s'han reduït degut al manteniment (Fotogrametria 
Digital), a la pressió productiva (Geodèsia), i al canvi de responsable de l'àrea GPS, que 
ha obligat a recomençar el desenvolupament en temes GPS. 
- Sistema de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya (SPGIC): Havent-se donat 

per pràcticament acabats l'any 1990 els treballs de l'Instituto Geografico Nacional 
(IGN) a la Xarxa d'Ordre Inferior (XdOI), que conté 732 vèrtexs, les tasques a l'any 
1991 han estat de preparació de la realització de la Xarxa Utilitària (XU) a la Regió I. 
La preparació ha consi'stit en la inspecció de 84 vèrtexs de la XdOI, de 35 vèrtexs de 
l'antiga xarxa de quart ordre de Barcelona i del seu entorn, de 50 possibles nous vèr
texs a les comarques del Barcelonès i Baix Llobregat, i en l'observació GPS de 106 
bases tridimensionals. L'ajust de la xarxa generada per les 106 bases es farà el1992. 
S'ha participat en la campanya internacional GIG'91 amb un receptor GPS estacio
nat al vèrtex de Salou. Això ha requerit el desenvolupament de software per a recu
perar arxius problemàtics amb dades vitals. 
S'ha realitzat el manteniment de la zona de test "Urgell" i de la zona de test 
"Aeroport del Prat". 95 
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S'ha donat el primer pas en el terreny dels "observatoris geodèsics". L'Associació 
Internacional de Geodèsia (IAG) va admetre la proposta de l'ICC i tres organitza

cions associades (Observatori de l'Ebre de la Universitat Ramon Llull, Servei 
Geològic de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i Departament de Geologia 
Dinàmica, Geofísica i Paleontologia de la Universitat de Barcelona) que l'Observatori 
de l'Ebre fos considerat "estació fiducial" a l'experiment de l'estiu de 1992 del Servei 
Geodinàmic Internacional (IGS). L'activitat ha estat d'inspecció de l'àrea d'antenes 
de l'Observatori de l'Ebre per a decidir un bon emplaçament de l'antena -eventual
ment permanent- GPS. S'ha assistit a dos cursets sobre comunicacions per a avançar 
en el disseny del concepte de comunicació entre l'estació fiducial a l'Observatori de 

l'Ebre i el centre d'operacions de l'estació a la seu central de l'ICC. 
Finalment, cal mencionar les gestions fetes per a aconseguir el canvi dels Ashtech 

LD-XII pels nous Ashtech P-12. 
- Determinació del geoide a Catalunya (GeoCat): S'ha signat un nou conveni amb el 

Departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi de la Universitat de Barcelona, a tra
vés de la Fundació Bosch i Gimpera, per a acabar el càlcul del geoide afegint les 
correccions de terreny al geoide UB90. El resultat ha estat el geoide UB91 que serà 

avaluat en el curs de 1992. 
En coHaboració amb l'Institut de Geodèsia i Fotogrametria (IGP) de l'ETH (Zuric) 

i per a aquesta comprovació s'ha dut a terme una campanya d'observacions amb cam
bra zenital per a determinar posicions astronòmiques. S'ha estacionat a 36 vèrtexs. 
Tres d'ells són de nova construcció -Hospital de Vielha, València d'Àneu i heliport 

de Tírvia- i la resta són vèrtexs de la XdOI i la XdPO. Les observacions foto
gramètriques corresponents es varen fer a l'I GP. Els càlculs i la comparació efecti
va amb el geoide es realitzaran el1992. 
S'ha recollit informació per a posteriors càlculs de millora de la versió UB91. Cal des
tacar que A. Casas (Departament de Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica, 
Universitat de Barcelona) ens ha proporcionat un model de densitats de la litosfera 
bidimensional. 

- Sistema de càlcul geodèsic i fotogramètric (GeoTeX): S'ha posat a punt la versió 

1991.0 de l' ACX (programa d'ajust general de xarxes) que incorpora les interfícies 

AdiL, suporta nous models matemàtics tridimensionals i permet l'ús de models 
digitals del relleu en el càlcul. S'ha instaHat una còpia de la versió a l'IGP de l'ETH. 

S'han preparat diferents programes "d'utilitats geodèsiques i fotogramètriques . 
- Triangulació d'imatges SPOT recolzada amb un model digital del terreny (SPOT

DTM): El projecte és la continuació natural del projecte AT DTM de l'any anterior 

i que és una coHaboració amb el Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge del mateix 
ICC i la càtedra de Fotogrametria i Teledetecció de la Universitat Politècnica de 
Munic. Ha rebut baixa prioritat i pràcticament no ha avançat . . 

- Triangulació aèria suportada amb GPS (Test Urgell): Si l'any 1990 fou el de la rea
lització de l'experiment, l'any 1991 ha estat, sobretot, l'any dels càlculs. Ha calgut, 
però, observar 36 bases per afegir les existents o millorar-les. Dels resultats de l'ajust 

de la xarxa terrestre (en aquests moments de 66 punts) se'n dedueix que la precisió 
teòrica de la xarxa és de 1,6 cm (1,2 ppm). L'ajust de la xarxa fotogramètrica ha estat 

96 molt complicat degut a l'extrema mala qualitat de les imatges obtingudes durant el 
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test, cosa que dificulta la correcta identificació de les dianes (senyalització fotogramè
trica) situades sobre els 66 punts esmentats i fa impossible l'ús de les dianes restants. 
Pel que fa al procés de les dades GPS, s'ha aconseguit calcular algunes trajectòries 
amb el software d' Ashtech. 

- Contribució a l'avaluació del Potencial Sísmic al Pirineu Oriental (PotSis): S'ha 
observat i processat dues vegades la base Puigsacalm-Sant Julià del Mont, arribant
se a la conclusió que aquests dos vèrtexs no són els més adients per a un projecte de 
geodinàmica. S'ha proposat al Servei Geològic de Catalunya (SGC) que construei
xi una microxarxa ad-hoc. S'ha entrat en contacte amb el grup de treball creat pel 
SGC. De particular interès és el contacte amb l'empresa Geoid (Montpeller). El 
Servei de Geodèsia ha incorporat aquest grup a l'IAGB (Institut fur die Anwendung 
der Geodasie in dem Bauwessen) de la Universitat de Stuttgart. (A la Memòria 1990 
de l'ICC aquest projecte és referenciat com a MEPOCH.) 

- Posicionament cinemàtic i navegació assistida (PocNav): Aquest projecte s'ha vist 
afectat pel canvi de responsable de l'àrea GPS. No ha avançat pràcticament, llevat del 
seguiment que s'ha fet del desenvolupament tecnològic relacionat i d'anàlisis empí
riques sobre les derives causades a les trajectòries per males determinacions inicials 
de les ambigüitats en el model de procés de dades GPS. 

- Estació Fotogramètrica Digital (EFD): El principal component d'aquest projecte, el 
sistema ORTO, ha complert un altre any com a eina de demostrada productivitat. 
Respecte d'aquest tema s'ha presentat un article convidat sobre ORTO a dos con
gressos (Munic i Pamplona). 
Deixant de banda el manteniment rutinari que l'explotació d'un sistema d'aquest cali
bre implica, les principals tasques relacionades amb l'EFD han estat tres: 
• Adaptació de certs elements del software preexistent per poder produir ortofotos 

en color. Encara que aquesta funcionalitat no ha pogut ser instal·lada de moment, 
s'han fet les proves aïllades pertinents per comprovar la seva fiabilitat. 

• Projecte de disseny, en coHaboració amb el Servei de Teledetecció i Procés 
d'Imatges, d'un nou format per a emmagatzemar qualsevol tipus d'informació sus
ceptible d'ésser organitzada de forma bidimensional (com ara fotogrames digita
litzats o models d'elevacions del terreny). 

• Concepció i realització de l'embrió de software de visualització d'imatges orga
nitzades d'acord amb el format previ, per tal d'avaluar les seves possibilitats com 
a eina d'explotació. 
Dins el projecte EFD, s'ha desenvolupat software de retall d'imatges digitals al PC 
del digitalitzador Joyce-Lo e bl. 

- Manteniment de la Base de Dades del Model d'Elevacions del Terreny (BD MET): 
S'han modificat algunes rutines d'inserció i s'ha creat una utilitat nova (entorn de la 
base de dades) d'extracció que ha suposat la programació de vàries rutines d'inter-
polació/ convolució. · 

- Definició de la Nova Base de Dades del Model d'Elevacions del Terreny (NBD 
MET): S'ha renunciat a emprar HIFI-88 com a software de la nova base de dades 
d'elevacions. 
S'ha actuat en diferents direccions. Primer, s'ha treballat en la definició del model 
geomètric que ha de suportar (modelar) la superfície topogràfica del terreny. I 97 
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segon, s'han aprofitat requeriments del dia a dia per a desenvolupar algunes rutines 
geomètriques que hauran de pertànyer al nucli d'algorismes geomètrics de la nova 
base de dades. En aquest marc s'ha programat l'algorisme de triangulació de 
Delaunay i un algorisme d'eliminació de punts redundants en la definició d'una corba 
(simplificació de poWínies). S'ha de dir que el desenvolupament fet en el marc del 
projecte GenAR (vegi' s l'apartat següent) és aprofitable del tot per a aquest projecte. 

- Generació Automàtica del Relleu (GenAR): S'està treballant en el desenvolupa
ment d'un model determinista de superfície (splines) que usa tècniques de polinomis 
ortogonals. Aquest model ha de permetre suavitzar els resultats dels algorismes de 
correlació i rebutjar els errors grollers. El prototipus existent permet la càrrega 
d'observacions amb desviacions estàndard arbitràries, genera una superfície de clas
se C1 o bé C2, i és robust a la manca de dades via l'ús de condicions de curvatura 
mínim·a. S'han fet proves i es considera correcte el seu funcionament, però cal acu
mular encara més experiència en el tractament de dades reals . 

A més dels projectes descrits, s'ha donat suport tècnic i científic tant dins com fora de 
l'Institut. La Secció de Sistemes de Càlcul Geodèsics ha rebut unes SO consultes, el 
Negociat d'Observacions i Senyals Geodèsics n'ha tingut 44, i l'àrea de modelatge del 
relleu i fotogrametria 35. 

Altres activitats misceHànies que, ja sigui per la seva importància en l'esforç o en la tras
cendència, cal remarcar són: l'estudi de PostScript (que comença a ser l'estàndard "de 
facto" per a impressió, traçat ràpid i intercanvi de gràfics en el món científic), l'estudi de 
Mathematica (una eina interactiva que és un pas qualitatiu notable respecte de l'ús de 
paquets només numèrics), el començament d'estudi d'Oracle (per a organitzar les dades 
GPS i, en general, les dades observacionals geodèsiques), i la presa de decisió respecte del 
sistema gràfic i plataforma futura de desenvolupament (MicroStation sobre VaxStation). 

Publicacions: 
- "Block. Triangulation With Aerial and Space Imagery Using Digital Terrain Models 

as Control Information", per I. Colomina, H. Ebner i G. Strunz. Article presentat 
a l'ASP-ACSM Convention. Baltimore, Maryland (EUA), 25.3.91-29.4.91. 

- "On Functional Requirements of a Photogrammetric Station for Digital Orthophoto 
Generation", per I.Colornina i J.A. Navarro. Article convidat a la Tercera Jornada 
Técnica de la SECFT: Sistemas fotogramétricos analíticos digitales: una nueva gene
ración emergente. Barcelona, 12.4.91. 

Les dues publicacions següents s'han fet en coHaboració amb la Secció de Cartografia 
Automàtica: 
- "Digital Photogrammetric Systems at the ICC", per I. Colomina, J .A . Navarro i 

M. Torre. Article convidat a la ISPRS Conference on Digital Photogrammetric 
Systems. Munic, 3.11.91-6.11.91. 

- "Sistemas fotogramétricos digitales en el ICC" (traducció de l'anterior), per I. Colo
mina, J .A. Navarro i M. Torre. Article convidat a les Primeras J ornadas de 
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S'han publicat corresponsalies a la Revista Catalana de Geografia ( 4) i s'ha participat 

en la traducció de l'article de Peter Frie6 "Kinematische Kamera Positionierung mit 

GPS für die Aerotriangulation", publicat al número 14 (novembre de 1991) de l'esmen

tada revista, (traductors: A. Rienitz i I. Colomina). 

Comunica€ions i conferències: 
- Posicionamiento cinematico GPS en triangulación aérea, per I. Colomina, M. Her

nandez-Pajares, J. Talaya i A. Térmens. Comunicació presentada a la VII Asamblea 

Nacional de Geodesia y Geofísica. San Fernando, 2.12.91-5.12.91. 

- Técnicas discretas en el calculo de redes híbridas, per I. Colomina. Comunicació 

presentada a la VII Asamblea Nacional de Geodesia y Geofísica. San Fernando, 

2.12.91-5.12. 91. 
- Estudio de la distribución de las deformaciones actuales del Pirineo Oriental, per 

I. Colomina. Comunicació presentada a la VII Asamblea Nacional de Geodesia y 

Geofísica. San Fernando, 2.12.91-5.12.91. 

Organització de conferències: 
El Servei de Geodèsia s'encarregà de l'organització de la conferència que impartí el pro

fessor H. Ebner, de la càtedra de Fotogrametria i Teledetecció de la Universitat Politècnica 

de Munic, amb el títol: "Progressin Digital Terrain Modelling and Relations to G.I.S.". 

També es va participar en l'organització de la Tercera Jornada Técnica de la SECFT: 

Sistemas fotogramétricos analíticos digitales: una nueva generación emergente, que se 

celebrà el12.4. 91 a Barcelona. 

Visites a l'ICC: 
- C. C. Tscherning, catedràtic de Geodèsia de l'Institut de Geofísica de la Universitat 

de Copenhaguen, 25.3 .92. 
- H. Ebner, catedràtic de Fotogrametria i Teledetecció de la Universitat Politècnica de 

Munic, 10-13.6.91. 
- M. Englich iJ. Lindenberger, de l'Institut für Photogrammetrie de la Universitat de 

Stuttgart, i P. Frie6, de INPHO, GmbH, 3-4.7.91. 
- B. Bürki, de l'Institut für Geodasie und Photogrammetrie de l'ETH de Zuric, 

7-23 .10.91. 
- H. Saler, de l'Institut für Anwendungen der Geodasie im Bauwessen de la Universitat 

de Stuttgart, 12-13.12.91. 
- A. Benseny, del Departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi de la Universitat de 

Barcelona, 25 .11.91. 
- J. Núñez i els estudiants de Geodèsia de la Facultat de Ciències Físiques de la 

Universitat de Barcelona, 29.11.91. 

5.6. Servei de Prod·ucció Cartogràfica 

Les activitats realitzades pel Servei durant el període gener-desembre de 1991 seguei

xen la línia de projectes dels darrers anys, i com sempre han estat determinades per la 

constant evolució tecnològica dels entorns de producció. 99 
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A l'àrea de topografia i aerotriangulació s'han realitzat els treballs de camp i els pro
cessos de càlcul que permetran la correcta utilització dels vols fotogramètrics per a la 
restitució. S'han aixecat un total de 1 366 punts de recolzament de camp i s'han realit
zat mesures i càlculs per a l'aerotriangulació de 5 176 models distribuïts en escales de 
vol que van des de 1'1:3 500 a 1'1:70 000. Els treballs de mesura per a l'aerotriangulació 
han estat executats en els restituïdors analítics AC1 i BC1 connectats a les noves pla
taformes basades en ordinadors PC. També s'han efectuat treballs de taquimetria 
electrònica per a l'aixecament d'alta precisió de les alineacions bàsiques (façanes, mit
geres i voreres) dels nuclis urbans de Mataró i Tossa de Mar. 

Aquest any ha suposat la consolidació de la producció d'ortofotomapes mitjançant el 
sistema de generació d'imatges rectificades ( ortofoto digital) instal·lat l'any anterior. La 
producció d'ortofotos de Catalunya a escala 1:5 000 ha estat de 1 020 imatges rectifi
cades. S'ha iniciat la producció d'ortofotomapes de Catalunya a escala 1:25 000 (blanc 
i negre) amb un total de 161 imatges ortofoto finalitzades. Cal mencionar la realitza
ció de 354 ortofotos a escala 1:5 000 realitzades per a la gerència del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria (CGCCT) de Balears en col-laboració amb el 
Govern Balear. 
Per altra banda, i per quart any consecutiu, l'ICC i el CGCCT de Madrid han signat 
un conveni per a la cobertura de 273 596 hectàrees de Catalunya amb ortofotomapes 

100 a escala 1:5 000. 
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Producció anyal 1991. Nombre de dibuixos 

Nombre 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

o 
Gener Febrer Març Abnl Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

• Kongsberg li-Polièster 

• Kongsberg I-Polièster 

• Kongsberg I-Capçal 

Optronics 

D Calcompll 

D Calcompl 

De la producció realitzada per l'àrea de restitució fotogramètrica durant aquest any cal 
destacar la següent: 
- La restitució del nucli urbà de Mataró a escala 1:500, 4 032 hectàrees a escala 1:2 000 

per a la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 
(MMAMB). Dintre de la línia habitual de cartografia a escala 1:1 000 tridimensional 
realitzada per a projectes d'enginyeria viària, s'han realitzat un total de 8 533 hectà
rees. Gairebé tota aquesta cartografia ha estat transformada i lliurada en format 
digital directament utilitzable per al paquet de disseny MOSS. 

- En l'àmbit de la cartografia territorial cal destacar la realització de 828 811 hectàrees 
de cartografia del Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000, d'un total de 934 984 

hectàrees produïdes en aquesta escala. 

Aquest any s'han iniciat els treballs de fotogrametria terrestre per a l'aixecament de 
monuments arquitectònics dins del marc del conveni amb el Departament de Cultura per 
tal de conformar l'Arxiu Fotogramètric d'Arquitectura i d'Art de Catalunya (AF AAC). 

Des d'un punt de vista tecnològic, aquest any s'hi han incorporat dos restituïdors 
analítics Zeiss P3 de nova generació, que han permès abordar cartografies urbanes 
d'alta precisió i restitució de monuments. 101 
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Producció anyal 1991. Hores de dibuix 

Hores 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

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

- Kongsberg 11-Políèster 

- Kongsberg I-Polièster 

- Kongsberg I-Capçal 

- Optronics 

D Calcompll 

D Calcompl 

La principal línia d'activitat de les cliferentes àrees de formació cartogràfica .se centra en 

l'execució de les tasques d'edició assistida que tenen com a finalitat obtenir els fulls car

togràfics acabats a partir de les minutes de restitució. En una part important de 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 

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

situació del mobiliari urbà i recollida de toponímia. Aquest any s'han treballat un 

total de 2 189 fulls. Un factor que ha tingut una influència positiva en el desenvolupa

ment de les activitats de formació cartogràfica ha estat la implantació d'estacions de tre

ball autònomes (Unix), el que ha suposat una integració dels processos productius i 

conseqüentment rendiments més alts. 

5.6.1. Ortofotogrametria 

Aquest any ha estat el de la consolidació de la cadena de rectificació d'imatges digitals 

102 (DIR) que, entre altres mi~ores, ha incorporat les eines necessàries per tal d'imple-



Activitats i producció 

roentar 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. 

En aquest període s'ha treballat en el projecte ortofoto 1:5 000 de Catalunya posant 
especial èmfasi en l'acompliment dels convenis amb els CGCCT de Lleida i Girona, i 
a refer totes les ortofotos que, fins aleshores, estaven aturades per no haver superat el 

corresponent control de qualitat. 

Els fulls MTN de Catalunya en els que s'ha treballat a escala 1:5 000 van ésser: 

FullMTN Denominació 

218 Molló 

219 Maçanet de Cabrenys 

220 Agullana 

221 Portbou 
<• 

251 Arén 
252 Tremp 

253 Organyà 

256 Ripoll 

257 Olot 

258 Figueres 

259 Roses 

289 Benavarri 

290 Isona 

291 Oliana 

292 Sant Llorenç de Morunys 

293 Berga 

294 Manlleu 

295 Banyoles 

296-297 Torroella de Montgrí 

327 Os de Balaguer 

328 Artesa de Segre 

329 Ponts 

330 Cardona 

332 Vic 

333 Santa Coloma de Farners 

334 Girona 

335 Palafrugell 

359 Balaguer 

362 Calaf 

363 Manresa 103 
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FullMTN 

364 
366 
387 
388 
391 
392 
393 
394 
415 
420 
421 
443 
444 
445 
448-448C 
470 
471 

472 
496 
498 
521 

Denominació 

la Garriga 
Sant Feliu de Guíxols 
Fraga 
Lleida 
Igualada 
Sabadell 
Mataró 
Calella 
Mequinensa 
l'Hospitalet de Llobregat 
Barcelona 
Favara 
Flix 
Cornudella 
el Prat de Llobregat 
Gandesa 
Móra d'Ebre 
Reus 
Horta de SantJoan 
l'Hospitalet de l'Infant 
Beseit 

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

FuliMTN 

617B-618 
619 
645B-646 
647 
672 
700 
772 
773 
798 
799 
824 

Denominació 

Cap Menorca i Ciutadella 
Ses Coves Noves 
Cala en Brut i Alaior 
Maó 
Artà 
Manacor 
Sant Miquel 
SantJoan Bautista 
Eivissa 
Santa Eulàlia del Riu 
Sant Francesc Xavier i Cap de Berberia 
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També es va començar el projecte Ortofotomapa de Catalunya 1: 25 000 tall2 x 2, i els 
fulls MTN en·els que es va treballar van ésser: 

FullMTN Denominació 

327 Os de Balaguer 
328 Artesa de Segre 
329 Ponts 
330 Cardona 
331 Puig-reig 
332 Vic 
333 Santa Coloma de Farners 
334 Girona 
335 Palafrugell 
358 Almacelles 
359 Balaguer 
360 Agramunt 
361 Guissona 
362 Calaf 
363 Manresa 
364 la Garriga 
365 Blanes 
366 Sant Feliu de Guíxols 
387 Fraga 
388 Lleida 
389 Tàrrega 
390 Cervera 
391 Igualada 
392 Sabadell 
393 Mataró 
394 Calella 
415 Mequinensa 
416 Maials 
417 l'Espluga de Francoü 
418 Montblanc 
419 Vilafranca del Penedès 
420 l'Hospitalet de Llobregat 
421 Barcelona 
443 Favara 
444 Flix 
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FullMTN 

445 
446 
447 
448 
470 
471 

472 
473 
496 
497 
498 
521 
522 
523 
546 
547 

Denominació 

Cornudella 
Valls 
Vilanova i la Geltrú 
el Prat de Llobregat 
Gandesa 
Móra d'Ebre 
Reus 
Tarragona 
Horta de SantJoan 
el Perelló 
l'Hospitalet de l'Infant 
Beseit 
Tortosa 
Buda 
Ulldecona 
Alcanar 

La següent taula resumeix la producció per mesos: 

Ortofotos Catalunya Catalunya Balears 
acceptades 1:5 000 1:25 000 1:5 000 

Gener 321 o o 
Febrer 124 o o 
Març 2 o o 
Abril 181 3 o 
Maig 92 12 30 
Juny 21 26 142 
Juliol 48 11 90 
Setembre 58 37 12 
Octubre 145 49 o 
Novembre 28 21 53 
Desembre o 2 27 

Total 1020 161 354 

Total 

321 
124 

2 
184 
134 
189 
149 
107 
194 
102 
29 

1 535 
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Una activitat important que també es realitza a Ortofotogrametria és la càrrega de la 

base de dades d'elevacions de Catalunya a partir de les diferentes fonts d'informació 

(MTC E. 1:5 000, restitució de perfils, etc.) . Aquesta base de dades és utilitzada mas

sivament per a la rectificació de les ortoimatges, i a més el procés porta implícit un con

trol de qualitat de les dades inserides. 

Les següents taules resumeixen els treballs realitzats: 

Base de dades d'elevacions de Catalunya: 

Procedència model 
Núm. models 

inserits 

Analític 1: 22 000 (tall12 x 8) 320 

Analític 1: 70 000 (tall12 x 8) 126 

Analògic 1: 22 000 (tall8 x 8) 1 128 

Analògic 1: 30 000 (tall2 x 2) 8 

Superfície total inserida a Catalunya 

Base de dades d'elevacions de Balears: 

Procedència model 
Núm. models 

inserits 

Analògic 1: 22 000 (tall8 x 8) 393 

Superfície total inserida a Balears 

5.6.2. Topografia i Aerotriangulació 

Superfície 
inserida (hectàrees) 

166 720 
65 646 

880 968 
100 000 

1 213 334 

Superfície 
inserida (hectàrees) 

306 933 
306 933 

En aquesta àrea s'han realitzat les tasques de disseny i comprovació dels treballs de 

recolzament de camp, preparació i punxat dels blocs fotogramètrics i, finalment, mesu

ra i càlcul de l'aerotriangulació. 

Els treballs de topografia realitzats en aquesta àrea s'agrupen en dos blocs: 

- Punts de recolzament fotogramètric: 
• Cartografia urbana a escala 1:500 (escala de vol 1:3 500): 117 punts 

• Cartografia urbana a escala 1:1 000 (escala de vol1:5 000): 298 punts 

• Cartografia urbana a escala 1:2 000 (escala de vol1:8 000): 103 punts 

• Cartografia vial a escala 1:1 000 (escala de vol1:5 000): 687 punts 

• Cartografia territorial a escala 1 :S 000 (escala de vol 1:22 000): 116 punts 

• Cartografia territorial a escala 1:25 000 (escala de vol1 :70 000): 45 punts 107 
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- Aixecament per taquimetria electrònica de les alineacions bàsiques per a cartografies 
urbanes: 
• Cartografia urbana a escala 1:500 de Mataró: 596 hectàrees 
• Cartografia urbana a escala 1:500 de Tossa de Mar: 141 hectàrees 

Els treballs d'aerotriangulació es distribueixen en les següents escales: 
- Cartografia urbana a escala 1:500 (escala de vol1 :3 500): 635 models 

Cartografia urbana a escala 1:1 000 (escala de vol1:5 000): 266 models 
Cartografia urbana a escala 1:2 000 (escala de vol1:8 000): 79 models 
Cartografia vial a escala 1:1 000 (escala de vol1:5 000): 610 models 
Cartografia territorial a escala 1:5 000 (escala de vol 1:22 000): 2 906 models 
Cartografia territorial a escala 1:25 000 (escala de vol1:70 000): 437 models 
Aerotriangulació per al Servei de Geodèsia, proves GPS: 243 models 

5.6.3. Restitució Fotogramètrica 

A continuació es detallen alguns dels projectes més importants restituïts dins de l'any 1991: 
- Cartografia a escala 1:500 per a l'Ajuntament de Mataró (596 hectàrees) 

Cartografia a escala 1:2 000 per a la MMAMB (4 032 hectàrees) 
Cartografia a escala 1:1 000 per a projectes de vialitat (8 533 hectàrees) 
Cartografia a escala 1:5 000 de les illles de Mallorca, Eivissa i Formentera per al 
Govern Balear (106 173 hectàrees) 
Cartografia a escala 1:25 000 dins d'un conveni amb l'Instituta Geognífico Nacional 
(230 000 hectàrees) que abraça un total de 425 598 hectàrees corresponents a una part 
del Pirineu occidental 

Per a completar la base de dades d'elevacions de Catalunya, en aquelles àrees en les que 
no hi ha dades d'altra procedència, o bé en aquelles àrees on hi ha dades de qualitat insu
ficient, s'han generat 529 models d'elevacions mitjançant la restitució fotogramètrica 
sobre equips analítics. 

Una altra línia de treball que s'ha iniciat aquest any és l'obtenció de l'Arxiu Fotogra
mètric d'Arquitectura i d'Art de Catalunya (AF AAC). En la darrera part d'aquest any, 
s'han dut a terme les següents activitats: 
- Portada del monestir de Ripoll: 

Aixecament de 85 punts de control. 
Obtenció de 48 fotografies (24 models fotogramètrics). 

- Façanes de la Cova de Sant Ignasi (Manresa): 
Aixecament de 39 punts de control. 
Obtenció de 78 fotografies (39 models fotogramètrics). 

- Monestir de Sant Pere de Roda: 
Aixecament de 560 punts de control. 
Obtenció de 454 fotografies (227 models fotogram.ètrics). 
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La següent relació resumeix la producció de l'any pel que fa a restitució: 

Projecte Hectàrees 

Escala 1:200 

Blanes 1 

Escala 1 :500 

Tossa de Mar 13 
Castellterçol 103 
Mataró 596 
Vilafranca del Penedès-Central d'Ors 1 173 
Sobona 10 
Santa Perpètua de Mogoda 7 
Total 1 902 

Escala 1:1 000 

Alpicat 
Tossa de Mar 
la Coma i la Pedra 
Palau-sator 
Vall de Núria 
Colera 
l'Albornar 
Corbera de Llobregat 
Bellcaire d'Empordà 
Total 

Escala 1:1 000-Vials 

66 
565 
281 
108 
333 

18 
8 

678 
117 

2174 

Torà-Calaf 168 
Eix transversal 2 011 
Mataró-Granollers 580 
Centelles-Vic 275 
la Bordeta-Castelldans 350 
Palafolls-Lloret de Mar-Tossa de Mar 1 260 
Variant de la Bisbal 113 109 
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Ampliació TGV 329 
Variant de Mollet del Vallès 134 
Ascó-la Fatarella 22 
Variant de Piera 328 
Cardona-Comarcal 149 417 
Calaf-Pinós-Su 944 
Variant de Xerta 104 
Darnius-Maçanet de Cabrenys 382 
Flix-Riba-roja d'Ebre 124 
Vilanova i la Geltrú-el Vendrell 621 
Moià-Sant Quirze Safaja 371 
Total 8 533 

Escala 1:2 000 

Mollet del Vallès 
MMAMB 
Solsona 
l'Ampolla 
l'Aldea 
Cassà de la Selva 
el Morell 
Sant Cugat del Vallès 
Total 

Escala 1:5 000 

Eivissa-Formentera 
Roda de Barà 
Mallorca 
Ribera d'Ebre 
Granyanella 
FullMTN 217 
Full MTN 218 
FullMTN 252 
FullMTN 257 
Full MTN 258-259 
FullMTN 292 
FullMTN 293 
FullMTN 294 
Full MTN 329 

1 201 
4 032 

643 
637 
498 
512 
150 
216 

7 889 

435 
1 390 

105 738 
22 295 

1 242 
37 648 
28 088 
47 392 

259 
37 851 
57 435 
27 880 
31 591 
42 365 
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Full MTN 330 26 248 
FullMTN 331 49 964 
Full MTN 332 24113 
FullMTN 362 52 950 
FullMTN 363 20 993 
Full MTN 366 11 '620 
FullMTN 388 27 600 
FullMTN 389 54 151 
FullMTN 391 31 642 
Full MTN 415 18 225 
Full MTN 416 27 935 
FullMTN 418 56 335 
Full MTN 443 20 134 
Full MTN 446 36 309 
Full MTN 472 30 202 
Full MTN 498 4 954 
Total 934 984 

Escala 1 :25 000 

Conveni IGN 230 000 

5.6.4. Formació Cartogràfica 

A més de dur a terme les tasques generals d'edició, incorporació de la revisió de camp 
i incorporació de la toponímia en el procés de formació de fulls (s'ha treballat un total 
de 2 189 fulls), cal fer èmfasi en els següents treballs realitzats: 
- Actualització dels límits municipals sobre la base del MTN 1:50 000 (86 fulls) . 
- S'han continuat els treballs de captura de dades per a l'obtenció d'una base pla-

nimètrica a escala 1 :SO 000 de Catalunya. En aquest període s'han digitalitzat sis fulls 
del MTN, amb els que es finalitza la digitalització inicial. 

- Adequació dels fulls MTN 1:50 000 digitalitzats per als mapes comarcals de 

Catalunya (50 fulls) . 
- Incorporació de dades mitjançant digitalització per a l'actualització de la Base 

Cartogràfica Numèrica 1:50 000 de Catalunya (cinc fulls) . 
- A partir de les minutes originals, delineades per un equip de fotointèrprets, s'han digi

talitzat 68 fulls a escala 1:1 00 000 per a 'la generació dels polígons del Mapa de 
cobertes del sòl de Catalunya del projecte "CORINE Land Cover". 

- Finalització dels treballs de digitalització del Mapa hidrogeològic de Catalunya a 
escala 1:250 000. 111 
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- Digitalització d'u'n mapa de vegetació a escala 1:50 000. 
- Digitalització de mapes de districtes electorals (tres unitats). 
- Formació de 44 fulls a escala 1:25 000 de la Regió I estesa a les comarques del Garraf 

i l'Alt Penedès, qbtinguts per simplificat a partir de la simplificació de fulls del 
MTC a escala 1:5 000. 

5.6.5. Dibuix Digital 

Durant aquest any ha entrat en producció un nou equip de dibuix: un nou plòter 
Calcomp electrostàtic en color per a sortida sobre paper; aquest equip ha permès assu
mir el creixement de la demanda de dibuix sobre aquest suport, amb una forta incidèn
cia de dibuixos produïts per a la venda directa al públic a la botiga. Aquest any ha estat 
el de la consolidació i ús massiu del plòter làser Optronics per a 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. 

5.7. Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica 

L'any 1991 s'ha caracteritzat per un aprofundiment en l'ús i l'explotació de les noves 
eines tecnològiques, especialment en el camp del disseny cartogràfic, l'anàlisi car
togràfica, la fotomecànica i la toponímia. 
Cal dir, però, que això no significa pas que es puguin situar en un segon pla els esforços 
per a realitzar aquelles múltiples tasques quotidianes que, amb els mi~ans tècnics i 
humans de què es disposa, es porten a terme diàriament. 
S'ha de fer esment, dins de l'apartat estructural, de la continuïtat dels convenis amb la 
Universitat de Barcelona, Ja Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut Politècnic 
de les Escoles Professionals Salesianes, per tal que estudiants d'aquests centres treba
llin com a becaris a l'ICC. L'experiència s'ha demostrat positiva des de tots els punts 
de vista. 

De l'activitat del Servei durant l'any 1991 es destaquen els trets següents: 
- De la Secció de Delimitació Territorial s'ha de destacar la finalització de l'escaneja

ment de la documentació bàsica de delimitació territorial (actes i quaderns de camp 
de 937 municipis), així com la preparació del material cartogràfic per a fotografiar
lo. Igualment, també cal fer esment del treball realitzat per tal de mantenir actualit
zades les bases cartogràfiques municipals de Catalunya. 
També cal fer esment de l'inici del projecte "Punts d'Informació Turística" (PIT) 
amb la preparació de les bases cartogràfiques a escala 1:50 000. 

- De la Secció d'Edició Cartogràfica destaca la finalització d'un projecte iniciat l'any 
1984: el recull de la toponímia de Catalunya a E 1:5 000. Un cop revisada i infor-

112 matitzada en la seva totalitat es podrà disposar de la toponímia de detall de qualse-
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vol àrea de Catalunya. Dins de l'apartat d'atles, cal subratllar l'inici de l'atles comar
cal del Baix Llobregat. 

- De l'àrea de Realització Cartogràfica destaca l'increment continuat en els processos 
fotogràfics de laboratori. També cal fer esment especial de la publicació del Mapa en 
relleu de Catalunya E 1:100 000; aquesta sèrie de vuit fulls constitueix el primer mapa 
oficial en relleu que realitza l'ICC. 

Finalment, cal fer esment especial del començament del projecte "Atlas Electrònic de 
Catalunya", el primer atlas digital de Catalunya. 

5.7.1. Delimitació Territorial 

La Secció s'organitza en dos Negociats: el Negociat de Gestió de Cartografies Bàsiques 
i el Negociat de Límits Municipals. 
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L'any 1991 s'ha caracteritzat per la consolidació en el camp del muntatge de la topo
nímia i la fotomecànica digital i la reconversió tecnològica en el camp de l' actualitza
ció cartogràfica, mitjançant el suport d'estacions UNIX. Això ha significat un canvi 
substancial en els mètodes de treball i un gran esforç, ja que el canvi s'ha anat produint 
paulatinament sense aturar el procés de producció, alhora que s'han anat incorporant 
o adequant noves eines per tal de millorar el rendiment del treball i la qualitat del pro
ducte cartogràfic. 
La utilització de l'entorn Macintosh s'ha seguit incrementant i consolidant, i cada cop 
són més els processos de treball en els quals s'utilitza. La major part de la cartografia 
a petita escala, tant bàsica com temàtica, s'elabora en aquest entorn, així com la realit
zació del disseny cartogràfic. En aquest mateix sentit la utilització de l'escàner ha 
potenciat el rendiment d'un gran nombre de projectes. 

5.7.1.1. Gestió de Cartografies Bàsiques 
Les activitats d'aquest Negociat, centrades en la gestió i control de la cartografia bàsi
ca i temàtica, es diferencien en sis àrees de treball ben definides: 
- Disseny cartogràfic. 
- Realització de cartografia bàsica i temàtica a petita escala. 
- Actualització de les bases cartogràfiques. 
- Anàlisi i georeferenciació geotoponímica. 
-Arxiu. 

114 - Responsabilitat del muntatge de la toponímia i la fotomecànica digital. 
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Les tasques realitzades al llarg de l'any 1991 per les diferents àrees són les següents: 

- Disseny cartogràfic 

Té per objecte la confecció de les maquetes prèvies a tots els documents cartogràfics 

que l'ICC publica i es realitza mitjançant el suport d'un ordinador, el que permet 

accelerar el procés d'elaboració i millorar la sortida de la maqueta. 

Aquesta tasca es complementa, dins d'aquesta àrea de treball, amb la de l'elaboració 

de normativa cartogràfica, que té per objecte establir la normativa corresponent a uti

litzar en la posterior publicació de les sèries cartogràfiques publicades per l'ICC. S'ha 

treballat en la normativa del Mapa comarcal de Catalunya 1:50 00 i l'Ortofotomapa 

de Catalunya 1:25 000. 

- Realització de cartografia bàsica i temàtica a petita escala 

En aquesta àrea s'ha continuat treballant en l'elaboració pròpia de l'ICC, en els encàr

recs de diferents departaments de la Generalitat i en els d'altres administracions. 

D'entre els treballs que s'han realitzat caldria destacar: 

• Cartografia bàsica 

Escala 1:25 000: S'està treballant per començar a publicar fulls de la sèrie 

Ortofotomapa de Catalunya, que consta de 301 fulls. 

Escala 1:50 000: S'han publicat els 13 fulls de l'Ortoimagen Landsat-5 i SPOT de 

la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Escala 1:100 000: S'ha publicat l'Ortoimatge de la Regió I (blanc i negre) i s'està 

treballant en l'Ortoimatge de la Regió I en relleu. 

Escala 1:200 000: S'ha publicat el Mapa de la Región de Murcia. Imagen Landsat-5. 

Escala 1: 250 000: S'està treballant en el Mapa d'imatge satèl·lit de Catalunya 

(2a edició). 
Escala 1:500 000: S'ha publicat el Mapa d'imatge satèHit de Catalunya (2a edició) 

i s'està treballant en el Mapa d'imatge satèHit de Catalunya (3a edició). 

• Cartografia temàtica 
Escala 1:30 000: S'està elaborant la cartografia dels Punts d'Informació Turística 

(PIT). 
Escala 1:50 000: S'està treballant en la cartografia dels PIT i en l'Ortoimatge 

Barcelona 92. 
Escala 1:85 000: S'ha realitzat el Mapa del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany 

de Sant Maurici. 
CoHecció 1:250 000 de Catalunya: S'està treballant en el Mapa oficial de carrete

res 1992, en el Mapa hidrogràfic, en el Mapa d'àrees hidrogeològiques i en el 

Mapa de xarxes meteorològiques. 

CoHecció 1:500 000 de Catalunya: S'ha publicat el Mapa comarcal 1992 i el Mapa 

d'entitats locals menors 1990. 

Altres escales: S'ha finalitzat el Mapa turístic comarcal del Tarragonès per al 

Departament de Comerç, Consum i Turisme, i s'està treballant en els del Baix 

Llobregat, el Garraf, el Baix Penedès i el Baix Camp. 

Així mateix, s'ha continuat treballant en la realització i actualització de la carto-

grafia per a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya del Departament 115 
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1:2 150 000 

20 20 40 

- Ortofotomapa de Catalunya 1 :5 000 

60km 

D Publicat l'any 1985 i 1986 

D Publicat l'any 1987 

D Publicat l'any 1988 

D Publicat l'any 1989 

Publicat l'any 1990 

- Publicat l'any 1991 

- Fase de treball (anàlisi geotoponímica 
i fotomecànica) 

Total aproximat de fulls de la sèrie Ortofotomapa de Catalunya 1 :5 000: 6 338 

Fulls de I'Ortofotomapa publicats l'any 1991 : 
- Total de fulls publicats durant l'any 1991 : 1 170 
- Percentatge de fulls publicats durant l'any 1991 , respecte al total de la sèrie: 18,46 % 

·Fulls de I'Ortofotomapa en fase de realització (31.12.91 ): 
- Total de fulls treballats durant l'any 1990: 373 
- Percentatge de fulls treballats respecte al total de la sèrie: 5,88 % 

Fulls de I'Ortofotomapa publicats (31 .12.91 ): 
- Total de fulls publicats: 5 420 
- Percentatge de fulls publicats respecte al total de la sèrie: 85,51 % 



Ortofotomapa de Catalunya 1 :5 000 
Publicats 

717(11,31%) 

816 (12 ,87%) 

1 170 (18,46%) 

714(11 ,27%) 

796 (12 ,56%) 

Activitats i producció 

D 1986 

D 1987 

D 1988 

1989 

• 1990 

.1991 

-Resta 

de Cultura, finalitzant-se els mapes comarcals, municipals i dels principals nuclis 

de població de les comarques de l'Alt Camp i el Berguedà. 

Dins de l'apartat dels atles s'ha realitzat la cartografia per a l'Atlas de Sanitat i 

l'Atlas Comercial i s'està treballant en l'Atlas d'Urbanisme de la Costa Brava i en 

l'Atlas Climàtic de Catalunya E 1:500 000. 

- Actualització cartogràfica 

S'han continuat, en aquesta àrea de treball, les tasques de fotointerpretació i actua

lització cartogràfica de les bases planimètriques a escala 1:50 000, el que ha de servir 

per a la publicació de la sèrie del Mapa comarcal de Catalunya. Cal destacar, també, 

que s'ha començat amb la implementació de les aplicacions necessàries per a poder 

desenvolupar les tasques abans esmentades, de fotointerpretar i actualitzar les bases 

planimètriques, mitjançant el suport d'una estació digital amb un ortofotomapa de 

referència. Els primers resultats· observats són òptims, la qual cosa servirà, sense cap 

mena de dubte, per a accelerar el procés d'elaboració i per a millorar-ne la precisió 

i la qualitat del producte. 
Tanmateix, també s'ha col·laborat donant suport en altres projectes cartogràfics, com 

ara l'Atlas d'Urbanisme de la Costa Brava. 

Escala 1:50 000: S'ha publicat el full del Mapa comarcal de la Val d'Aran i s'està tre

ballant en la realització del de quinze comarques més. Cal destacar que del mapa del 

Baix Empordà ja s'han realitzat les proves d'impremta. 

- Anàlisi i georeferenciació geotoponímica 

En aquesta àrea de treball es realitza l'anàlisi, situació i correcció geotoponímica de 

documents cartogràfics que publica l'ICC. Podem destacar-ne entre d'altres el Mapa 

comarcal de Catalunya 1:500 000, l'Ortoimagen Landsat-5 i SPOT de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, Imatge satèl-lit de Catalunya 1:250 000 i 1:500 000, 

Imagen satél-lite de la Región de Murcia i l'Atlas de Sanitat. 117 
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-Arxiu 

Àrees territorials treballades amb documentació d'actes 
i quaderns per l'Estada Mayor i l'Instituta Geografico Nacional 

D Municipis treballats per I'IGN 

D Municipis treballats per I'Estado Mayor 

- Manca d'informació 

Escala 1 :2 150 000 

S'ha continuat amb la tasca de l'arxiu de tota la documentació cartogràfica que es rea
litza a l'ICC, així com de tots els documents i material de suport que han servit per 
a l'elaboració d'aquesta cartografia. Cal destacar dins aquesta àrea la continuació de 
la informatització de l'arxiu, fitxer de consulta, que permetrà accedir a la informa
ció arxivada d'una manera ràpida per a qualsevol demanda de l'ICC. 

- Responsabilitat del muntatge de la toponímia i la fotomecànica digital 
Es realitza en aquesta àrea el seguiment i co~trol del muntatge de la toponímia i la 
fotomecànica digital de la sèrie de l'Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000 i s'està ini
ciant la implementació dels processos per a la sèrie de l'Ortofotomapa de Catalunya 

118 1:25 000 i del Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000. . 
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Escala 1:5 000: S'ha continuat amb la publicació de la sèrie Ortofotomapa de 

Catalunya, del qual s'han publicat al llarg de l'any un total de 1 170 fulls, assolint ja 

la xifra de 5 420 fulls publicats, el que representa un 85% sobre el total. 

5.1.1.2. Límits Municipals 

És responsabilitat d'aquest Negociat la gestió i el control ·de la documentació de deli

mitació territorial de totes les sol·licituds internes i externes de l'Intitut Cartogràfic de 

Catalunya. Les activitats d'aquest Negociat es divideixen en tres àrees de treball ben 

definides: 
- Recopilació de la documentació municipal dipositada a l'Instituto Geogra.fico Nacional. 

- Donar el suport tècnic necessari a la Direcció General d'Administració Local. 

- Mantenir actualitzades les bases cartogràfiques. 

Les tasques realitzades enguany per les diferents àrees de treball són les següents: 

- S'ha continuat realitzant les tasques de recopilació del material de delimitació (actes 

i quaderns de camp) dipositats a l'IGN. Fins al moment s'ha seleccionat tot el mate

rial i s'ha escanejat tota la documentació elaborada per l'IGNi les actes del Servicio 

Geografico del Ejercito. Manca, però, escanejar tota la documentació tècnica realit

zada per aquest darrer organisme. Cal dir en aquest sentit que el fet de no existir cap 

tipus de quadern de camp referit a línies límit, ha fet necessari un estudi exhaustiu de 

la múltiple i variada documentació existent als expedients, per tal de seleccionar aque

lla que pot ésser útil en els afers de delimitació. 

La tasca realitzada fins el 31 de desembre de 1991 és la següent: 

S'han escanejat les actes de 207 municipis, així com els quaderns de camp dels 48 

municipis treballats per l'IGN i 78 municipis del total de 159 treballats per l'Estado 

Mayor: 

Total d'actes escanejades ..................................................................................... . 

Total de pàgines d'actes escanejades ................................................................. .. 

Total de quaderns escanejats .............................................................................. .. 

Total de pàgines de quaderns escanejats ........................................................... .. 

Total de pàgines escanejades ............................................................................... . 

Municipis escanejats 

REsUM GLOBAL: 

1118 
16 072 

734 
6 590 

22 662 

207 

En aquest resum queden incloses les xifres d'actes i quaderns ja es canejats els anys 1989 

i 1990. 

Total de municipis de Catalunya ........................................................................ . 

Municipis escanejats ............................................................................................ . 

Municipis dels quals manca informació ............................................................ . 

942 
937 

sn 119 
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Estat de la documentació cartogràfica 

Cartografia IGN per municipi 

Cartografia IGN per procediment de full 

Cartografia de l'Estada Mayor 

Cartografia IGN i Estado Mayor (*) 

(*) Porcions de municipis que han estat 
treballades tant per I'IGN com per l'Estada Mayor 

• Sense cap tipus de cartografia 

Escala 1 :2 150 000 

20 20 40 

Total d'actes escanejades ..... ................... ............... ................................ .... ......... .. 
Total de pàgines d'actes escanejades .................................................................. . 
Total de quaderns escanejats .............. .... ............................................................ .. 
Total de pàgines de quaderns escanejats ........................................................... .. 
Total de pàgines escanejades .......... .... ... ...... ................ .... ....... ............ ................. . 

60km 

3 303 
44198 

3 724 

34 004 
78 202 

('') Els nous municipis de Salou i de l'Ampolla queden inclosos en el resum global dins 
el grup de municipis dels quals manca informació, pel fet que els seus dossiers corres
ponents, de recent aprovació, resten encara sense escanejar. 

Per altra banda, s'ha procedit al recull, revisió i selecció de la documentació cartogrà-
120 fica per tal d'agilitar la segona fase del conveni, fotografiar tota la documentació car-
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to gràfica relativa a la delimitació municipal, planimetries i altimetries a escala 1:25 000, 
i plànols de població a escales diferents depenent de cada terme municipal. També s'ha 
seleccionat tot el material relatiu a itineraris de línia límit, per tal de recolzar tècnica
ment els estudis posteriors d'aquelles línies que no tenen cartografia a escala 1:25 000. 

Així doncs, està acabada la recopilació cartogràfica i força avançats els tràmits de sig
natura de la segona part del conveni amb la Direcció General d'Administració Local. 

- En relació a les tasques de cooperació amb la Direcció General d'Administració 
Local, s'ha continuat donant el suport tècnic necessari per a la realització dels expe
dients de delimitació municipal. En aquest sentit s'han finalitzat els dossiers de 
segregació dels actuals municipis de Salou i de l'Ampolla dels antics termes de Vila
seca i Salou i del Perelló, respectivament. Altres expedients que s'han treballat i 
lliurat són modificacions parcials de línies d'atermenament, com els casos de Maldà 
i Sant Martí de Riucorb, de Cardedeu i Sant Antoni de Vilamajor, de Fígols i 
Alinyà i Ribera d'Urgellet i de l'enclavament de Perers, adscrit antigament al terme 
d'Olius i que passa a formar part del municipi de Llobera. 
Actualment estan en fase de treball els expedients de modificacions parcials de línies 
de delimitació entre els municipis de Manresa i Sant Fruitós de Bages, de Taradell i 
Santa Eugènia de Berga i de Montgat i Tiana. 
S'ha continuat amb la tasca de matenir les bases cartogràfiques actualitzades quant 
a la delimitació administrativa del Mapa comarcal de Catalunya 1:500 000. En aquest 
sentit s'ha iniciat una anàlisi exhaustiva de la documentació municipal de Catalunya, 
fins ara dipositada a l'IGN, per tal de detectar els possibles errors provinents del 
Mapa topogràfic 1:50 000 que en el seu moment es van digitalitzar. Aquesta tasca es 
realitza a escala 1:25 000 i es representa a escala 1:50 000 en els mapes comarcals que 
l'ICC publica. És per aquesta raó que l'actuació es va fent segons les prioritats dels 
mapes comarcals. Cal dir, però, que malgrat l'ordre de programació a seguir, també 
s'analitzen totes les sol·licituds que l'ICC rep, tant d'organismes oficials com d'esta
ments privats, que cada cop són mes nombroses. 
Donat que l'ICC en aquest moment té la major part dels expedients escanejats, s'ha ini
ciat una nova línia d'actuació centrada en la revisió de la informació escanejada a 
Madrid, bàsicament referida a quaderns de camp, planimetries i croquis de poligonació, 
amb l'objectiu d'analitzar i quantificar els problemes tècnics que es poden presentar a 
l'hora de fer el replanteig d'una línia de delimitació amb la totalitat o només part de la 
documentació prèviament esmentada i poder estudiar el mètode de treball que caldrà 
seguir. A partir de l'estudi s'ha realitzat una normativa i uns models de fitxa de quadern 
de camp dels diferents tipus d'expedient, així com el model d'una fita provisional. 

S'ha continuat realitzant el test de qualitat de la documentació escanejada: 
Actes: 4 350 fulls revisats d'un total de 21 750. 

Quaderns: 2 611 fulls revisats d'un total de 13 053. 
Total: 6 961 fulls revisats d'un total de 34 803. 121 
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Si sumem la documentació revisada al llarg del1990, l'estat actual del test de qualitat 

indica que: 
Actes: 5 241 fulls revisats d'un total de 26 206. 

Quaderns: 3 773 fulls revisats d'un total de 18 862. 

Total: 9 014 fulls revisats d'un total de 45 068. 

Nota: El nombre de fulls revisats en el test correspon al20% del total de fulls escanejats. 

5. 7.2. Edició Cartogràfica 

L'any 1991 s'ha potenciat la utilització del Macintosh com a eina de treball; així doncs, 

es realitza tota la cartografia de petites escales, les il·lustracions i text de totes les publi

cacions. La utilització de l'escàner ha estat bàsica en un millor aprofitament d'aquesta eina. 

La reconversió d'entorn s'ha realitzat seguint els processos de treball i ha significat una 

millora considerable tant en els rendiments de treball com en la qualitat del producte final. 

5.7.2.1. Toponímia 

Les tasques de toponímia es classifiquen en dos 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. Cal destacar que la tardor 

d'aquest any s'ha finalitzat el recull de camp de tot Catalunya. També s'han tre

ballat altres aspectes del recull de camp, com són l'estudi del projecte de base de 

dades de toponímia, la densificació del recull a partir de dades existents a l'ICC 

i l'homogeneïtzació del treball a partir dels enllaços entre els fulls . 

Els fulls en què s'ha treballat al llarg de l'any són els que es relacionen a les tau

les següents. L'estat en què es trobava cada fase de treball en data 31 de desem

bre de 1991 és el que es reflecteix al mapa d'estats. 

Recull de camp: 

Bloc Fulls 

252 84 
253 84 
291 96 

Total 264 



Revisió: 

Bloc 

149 
150 
181 
182 
214 
216 
252 

:..ctiv itats i producció 

Mapa d'estats del recull de toponímia (31-12-1991) 

O Recull de camp i revisió finalitzades 

O Recull de camp, revisió i informatització 
finalitzades 

Escala 1:2150 000 

20 20 40 60km 

Fulls 

81 
27 
96 
42 
96 
36 
96 123 
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Bloc 

253 
256 
291 
292 

Total 

Informatització: 

Bloc 

218 
219 
252 
253 
256 
257 
258 
289 
290 
291 
292 
295 
329 

Total 

Fulls 

96 

20 
96 
72 

758 

Fulls 

54 
36 
96 
96 
96 
96 
94 
44 
96 
96 
96 

92 
48 

1 040 

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 informatitza
ció de l'estat de la toponímia per a la realitz¡ció del mapa d'estats. 

- Mapa Topografico Nacional1:25 000 (publicat per l'IGN). S'ha treballat en els fulls 
següents: 

251-II · 
251-IV 
252-I 
252-II 

Arén 
Espills 
Senterada 
Gerri de la Sal 

252-III Tremp 
252-IV Agramunt 

Durant l'any 1991 s'ha tramès a l'IGN la informació finalitzada dels fulls corres-
124 ponents als blocs 252 (dos fulls) i 470 (quatre fulls). 
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Mapa d'estats del Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 (31-12-1991) 

O Blocs en els quals s'ha estat treballant durant el1991 

D Blocs acabis a 31 -12-91 

Escala 1 :2 150 000 

20 20 40 60 km 

b) Revisió i, per a alguns projectes, selecció i situació de topònims de documents car

togràfics realitzats o publicats per l'ICC o per altres organismes i entitats: 

• Comunidad Autónoma del País Vasco. Imagen Landsat 1:50 000. 

• Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000. Full de la Val d'Aran. 

• Mapa comarcal de Cultura 1:250 000: Berguedà, Tarragonès i Alt Camp. 
• Mapa del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 1:85 000. 

• Mapa dels Pirineus 1:1 000 000 (Comunitat de Treball dels Pirineus). 

• Mapa en relleu de Catalunya 1:250 000 (ACESA). 
• Mapa en relleu de la Regió I 1:100 000. 
• Mapa topogràfic de Catalunya 1:250 000 (2a ed.). 
• Mapa topogràfic de la Diputació de Girona (caràtula). 125 
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• Mapa topogràfic de Catalunya Regió I 1:25 000. S'ha seleccionat i situat la topo-

nímia de 42 fulls. 
• Mapa topogràfic de les Illes Balears 1:5 000. 72 fulls corresponents a Menorca. 

• Mapa turístic de Catalunya 1:350 000. 
• Ortofotomapa de Catalunya 1:50 000 SPOT-1 (2a ed.). 

• Ortoimatge 1:100 000. Barcelona 92. 
• Región de Murcia. Imagen Landsat-5 1:200 000 (caràtula). 
• Mapa. topogràfic de Catalunya 1:10 000 del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany 

de Sant Maurici. S'ha treballat en els fulls següents: 

Bloc 

180 
181 
213 
214 

Total 

Fulls 

4 

16 
1 
4 

25 

Així mateix, del Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 s'ha seleccionat i situat la 

toponímia corresponent als següents fulls: 

Bloc Fulls 

219 21 
220 29 
221 8 
256 62 
257 58 
258 34 
259 14 
291 15 
292 13 
293 34 
294 53 
295 56 
296 29 
330 4 
331 58 
332 54 
333 17 
334 54 
335 15 
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Bloc Fulls 

362 44 
363 2 

365 8 
366 36 

388 7 

389 8 
391 1 

416 15 

417 5 

418 5 
444 1 

445 1 

447 46 

448 1 

Total 808 

Dins dels aspectes relacionats amb la toponímia, s'ha continuat amb el projecte de 

formació de la base de dades de toponímia i de revisió global de la informació 

toponímica disponible. 

5.7.2.2. Publicacions, redacció i suport lingüístic 

a) Publicacions cartogràfiques 

Projectes en què s'ha treballat: 

• El poblament vegetal de la Vall de Ribes: les comunitats vegetals i el paisatge. 

• Mapa comarcal de Catalunya 1:500 000. 1992 (Sa ed.). 

• Mapa de Catalunya d'imatge satèl-lit 1:500 000 (2a ed.). 

• Mapa de les línies d'alta tensió de Catalunya 1:250 000. 

• Mapa d'entitats locals menors de Catalunya 1:500 000. 

• Mapa de vegetació de Catalunya. Full MTN 255. 

• Mapa de vegetació dels Pirineus. Vall d'Espot i de Boí. 

• Mapa d'imatge satèl-lit dels Pirineus 1:400 000 (la reimpressió). 

• Ortofotomapa de Catalunya 1:50 000: text introductori de la sèrie. 

• Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000. Val d'Aran. 

b) Publicacions bibliogràfiques 

Projectes en què s'ha treballat: 

• Catàleg desplegable dels productes de l'ICC. 

• Catàleg de vols . 
• Mapa de les xarxes meteorològiques de Catalunya 1:250 000 (llibre). 

• Mapa hidrogeològic de Catalunya 1:250 000 (llibre). 127 
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ProciMSOS de produeel6 costogr6flça a l'Institut Cortog1òfic de Catalunya 

• Memòria del DPTOP 1990: informació de l'ICC. 
• Normes urbanístiques del Pla General Metropolità. 
• Procés de transformació agrària en àrees rurals de muntanya. 

e) Ades 
S'ha publicat l'Atlas d'Andorra i es troben en fase de treball l'Atlas Climàtic de Catalunya 
E 1:500 000 i l'Atlas del Baix Llobregat. Així mateix, s'ha iniciat l'Atlas Electrònic de 
Catalunya, fent la definició del contingut d'aquest atlas digital de Catalunya. 

d) Publicacions periòdiques 
Cal fer esment de les següents: Revista Catalana de Geografia (s'han publicat els 
números 14, 15 i 16), Memòria de l'ICC 1990, Catàleg de publicacions de l'ICC 
1991 (actualització), Calendari 1992 (Ciutats europees olímpiques de l'era moderna). 

e) Altres publicacions. 
S'ha treballat en els següents projectes: 
• Catalunya. Un país mil-lenari (la reimpressió): opuscle en color sobre Catalunya 

en diverses llengües. 
• Congrés de l'ICA del1995 . Candidatura de Barcelona: textos de presentació de 

l'ICC i de Barcelona, per a la candidatura de Barcelona com a seu del congrés de 
l'ICA del1995 . 

• Recursos cartogràfics (Redacció de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal). 
Fitxa encarregada pel Centre de la Propietat Forestal. 

• La cartografia. Tècniques i productes: pòster-catàleg il-lustrat on s'explica el procés 
de realització de la cartografia i els principals productes cartogràfics de l'ICC. 
Aquest pòster s'ha dut a terme en el marc d'un projecte per a la difusió de la carto
grafia realitzat en conveni entre l'ICC i el Departament de Didàctica de la Llengua, 

128 la Literatura i les Ciències Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona. Les tas-
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Mapa d'estats de l'Inventari Cartogràfic de Catalunya (31-12-1991) 

F 

Escala 1 :2 150 000 

20 20 40 60km 

a n e e 

CJ Edició 

CJ Publicat 

ques dutes a terme han estat les següents: disseny dels organigrames, definició de 

les i!· lustracions i redacció dels textos explicatius. 

• Presentació de l'ICC: carpeta formada per fitxes soltes, en què s'expliquen les dife

rents tasques que duu a terme l'ICC. 

• Fullets i documents diversos. 

S'han efectuat tasques de redacció d'articles, informes, convenis i documents diversos. 

També s'han dut a terme la correcció, la traducció i la revisió de textos en general. 

5.7.2.3. Inventari Cartogràfic de Catalunya 
L'Inventari Cartogràfic de Catalunya es publica fraccionat en 43 volums: el primer volum 

contindrà una detallada explicació metodològica del conjunt de l'obra, els 41 següents la 129 
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Inventari 
cartogràfic 
De catalun a 

Alt camp 

Generallt¡;¡t de Catalunya 
Institut Cartogràfic de Ca_talunya 

informació cartogràfica comarcal i el darrer serà constituït per les dades de la cartografia 
d'àmbit supracomarcal. El contingut dels 41 volums comarcals es basa en la informa
ció recollida els anys 1986 i 1987, essencialment. 

Les tasques dutes a terme durant l'any 1991 corresponen a les fases de tractament de 
dades, d'edició i d'impressió. La recerca de dades dels volums comarcals i la seva 
informatització quedaren acabades durant l'exercici de l'any 1988. Especificat per fases 
i volums, s'ha realitzat el següent: 
a) Tractament: 

S'ha finalitzat el tractament de les dades d'onze comarques: Priorat, Baix Ebre, 
Ribera d'Ebre, Montsià, Terra Alta, Noguera, Segarra, Segrià, Garrigues, Urgell i Pla 
d'Urgell. 

b) Edició: 
Han entrat en fase d'edició catorze noves comarques: Tarragonès, Baix Camp, 
Conca de Barberà, Priorat, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Montsià, Terra Alta, Noguera, 
Segarra, Segrià, Garrigues, Urgell i Pla d'Urgell. A més d'aquests volums, també s'ha 
treballat en les darreres fases d'edició d'uns altres quatre volums: Introducció 
Metodològica, Alta Ribagorça, Alt Camp i Baix Penedès. 

e) Impressió: 
Durant l'any 1991 han estat publicats dos nous volums comarcals: Alt Camp i Baix 
Penedès. Amb aquests, són 25 els volums publicats de l'Inventari Cartogràfic de 
Catalunya. 

Així doncs, durant l'any 1991 s'ha finalitzat el tractament de tots els volums comarcals; 
130 els 16 volums comarcals no publicats es troben ja en les diferents fases d'edició. 
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Altres activitats: 
Càlcul dels codis de barres de les publicacions de l'ICC. 

Manteniment i actualització de bases existents d'informació municipal. 

Continuació en l'adquisició de dades de localització de les entitats de població de 

Catalunya. 
Atenció a diverses consultes telefòniques i per corresp-ondència. 

Congrés Català de Geografia: preparació del material per a l'exposició Visió actual 

de la cartografia per a totes les seus del congrés i presentació de l'exposició a les seus 

del Congrés a Manresa, Sabadell, Terrassa i la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Presentació a Barcelona i a Lleida del pòster La cartografia. Tècniques i productes. 

5.7.3. Laboratori Fotocartogràfic 

Els treballs portats a terme s'estructuren en diferents àrees, per tal de continuar donant 

suport a les diferents necessitats de l'ICC: 

5.7.3.1. Fotomecànica 

Procés tradicional: Es realitzen les diferents tasques adreçades a la producció cartogràfica. 

Procés digital: Es treballa amb l'entorn UNIX per a la producció de l'Ortofotomapa 

de Catalunya 1:5 000 i l'entorn Apple Macintosh per a aplicacions gràfiques, color i pro

ducció cartogràfica. 

5.7.3.2. Laboratori 

Contactes i ampliacions fotogràfiques: Es realitzen les comandes tant internes com 

externes de l'ICC. 

Estudi fotogràfic: Per a les necessitats fotogràfiques de l'ICC (bibliogràfiques, con

gressos, reportatges, etc.). 

Contactes paper 
Contactes peHicula 
Contactes peHicula Gestalt!Joyce Loebl 
Contranegatius 
Autopositius 
Ampliacions paper 
Ampliacions pel-lícula mat 
Ampliacions reduccions càmera 
Contactes paper Orto I :5 000 
Contactes pel·lícula Orto 1:5 000 
Contactes mat Orto I :5 000 
Contactes paper Orto I :25 000 
Contactes pel·lícula Orto 1:25 000 
Contactes pel·lícula mat Orto 1:25 000 
Contactes paper imatge de satèHit 
Contactes pel-lícula imatge de satèl·lit 
Contactes ploma 
Rotlles de fotografia aèria 
Proves color 

*El proccssamem dc fotografia aèria ha passat a càrrec de la Secció de Vols. 

1990 

18 356 
3 846 
3 168 

3 

4295 
51 

305 
14 320 
1 750 

674 
8 

59 
46 

115 
86 

344 

1991 

31 737 
10 572 

3 079 
35 
15 

1 870 
17 

321 
6 080 

185 
I 499 

565 
40 

154 
3 
I 
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395 
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5.7.3.3. Realització Cartogràfica 

OUTATS0li)IP1Qt1Ut.Ul0i'US 
Dt.L"IAj\lo.IOOI~NAr!"C>.rNifJ 

Les tasques a realitzar donen abast a tota la producció tipogràfica de l'ICC des de l'inici 
del procés (fotocomposició-autoedició) amb l'entorn Apple Macintosh com a eina de 
treball fins a la impressió de qualsevol producte, tant cartogràfic com bibliogràfic; 
això comporta, cada vegada més, una estreta col-laboració d'aquesta àrea amb la del 
Laboratori Fotocartogràfic, per tal d'aconseguir una millor realització del producte car
togràfic a editar. 

També s'ha treballat per encàrrec d'altres departaments de la Generalitat, governs 
autònoms i empreses privades. 

Es manté el conveni amb l'Institut Politècnic d'Escoles Professionals Salesianes de 
Barcelona-Sarrià per a tenir becaris en règim de pràctiques. 

Les publicacions que s'han editat en aquest any es classifiquen en els grups següents: 
- Documents cartogràfics: 

Cartografia bàsica: 
• Comunidad Autónoma del País Vasco. Imagen Landsat-5 E. 1:200 000 (reimpressió). 
• Mapa de la Región de Murcia. Imagen Landsat-5 E. 1:200 000 (pla i plegat). 
• Ortoimatge de la Regió I 1:100 000. 
• Mapa turístic de Catalunya 1:350 000 (fotolits). 

132 • Mapa d'imatge satèHit de Catalunya 1:500 000 (2a edició). 
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• Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000 (full de la Val d'Aran-39). 
• Mapa comarcal de Catalunya 1:500 000. 1992. 

- Publicacions bibliogràfiques: 
• Inventari Cartogràfic de Catalunya: Baix Penedès, Alt Camp. 

• La Cartografia de la Península Ibèrica i la seva extensió al continent americà. 

- Publicacions periòdiques: 
• Revista Catalana de Geografia, números: 14, 15, 16. 
• Catàleg de Publicacions 1991. 
• Calendari 1992. 

- Altres publicacions: 
• Tríptic de la Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección. 

• Guia dels Transports Interurbans de Catalunya 1991 (fotolits). 
• La cartografia: tècniques i productes. 
• Projecte ICA. 
• Atlas de Sanitat. 
• Presentació de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 

• Tríptic Història de la Cartografia. 3er curs. 
• La població de Catalunya 1975-1986. De l'explosió demogràfica al creixement zero 

(filmació). 
• Estudi territorial d'equipament comercial. 

- Diversos: 
• Targetes de visita. 
• Talonaris de comandes, factures. 
• Diversos tipus de carta. 
• Sobres i carpetes. 
• Fitxes diverses. 
• Diplomes. 
• Etiquetes. 
• Anuncis premsa. 

5. 7.4. Revista Catalana de Geografia 

Al llarg de l'any 1991la Revista Catalana de Geografia ha publicat els números 14, 15 

i 16, .corresponents als mesos de març, juny i novembre, respectivament. Aquests tres 
números són de caire monogràfic. 
El número 14 és dedicat al Primer Congrés Català de Geografia organitzat per la 
Societat Catalana de Geografia, filial de l'Institut d'Estudis Catalans. 133 
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Els dos primers articles que obren aquest número de la Revista són de reflexió, l'un a 

càrrec del president de la Societat Catalana de Geografia, l' altre del director de la 

Revista Catalana de Geografia. Els segueixen sis informacions sobre associacions i 

centres d'estudi i recerca geogràfics. Finalment, apareix també la informació de les acti

vitats més importants de dotze departaments universitaris que realitzen docència o 

recerca en Geografia. 

El número 15, que té un nombre de pàgines molt superior a l'habitual, és dedicat a la publi

cació dels primers resultats d'una recerca en comú realitzada pels equips de Geografia 

Humana de les universitats de Barcelona i de Toulouse durant els tres darrers anys. 

Dins d'aquesta especialització, la Revista tracta sobretot de problemes urbans. El pri

mer article ha estat escrit pel professor Guy Jalabert, però reflecteix les discussions i 

debats teòrics que s'han mantingut, de part d'ambdós equips, durant les trobades 

d'aquests anys de recerca; recull l'estat de la qüestió i avança algunes possibles línies de 

treball per al futur. A continuació s'ofereixen una sèrie de parells d'articles que tracten 

problemàtiques comunes a cada una de les dues ciutats analitzades, Barcelona i Toulouse. 

Primer, el planejament urbà, analitzat a Barcelona per la professora Rosa Tello, i cen

trat sobre el Pla Estratègic Barcelona 2000, i a Toulouse pel professor Michel Idrac, cen

trat en el balanç de la recent modernització de la seva ciutat. Seguidament, s'analitza les 

transformacions de l'espai productiu, a Barcelona pel professor Joan Eugeni Sanchez, 

que al canvi global afegeix les conseqüències de la incorporació d'Espanya al Mercat 

Comú, i a Toulouse pel professor Guy Jalabert, que resumeix molts anys de dedicació 

al tema; com annex a l'article tolosí, la investigadora Marie-Thérèse Grégoris presen
ta i comenta el mapa industrial de Toulouse. En tercer lloc, s'estudia l'organització de 

les activitats comercials urbanes, a Barcelona a càrrec del professor Carles Carreras, arti

cle centrat en l'evolució històrica i anàlisi actual del centre de la ciutat, i a Toulouse a 

càrrec del professor Jean-Paul Lévy i la investigadora Françoise Lacombe, que tracten 

de les transformacions que podrà representar la construcció de la primera línia de 

metro a la ciutat. Seguidament s'analitza els aspectes socials dels canvis recents, a 

Barcelona a càrrec del professor Pere López, que centra les diferències socials darrera 

les polítiques urbanes, i a Toulouse a càrrec de la investigadora Corine Siino, que 

estudia l'atur a la ciutat. Finalment, es tracten dos problemes parcials i diferents, a 

Barcelona el tractament i gestió dels residus industrials en el conjunt de Catalunya, a 

càrrec de la professora Maria Àngels Alió, i a Toulouse l'estat i projectes de les infras

tructures de comunicació terrestres, a càrrec del professor Robert Marconis. 

La Revista es tanca amb les informacions sobre esdeveniments geogràfics i cartogràfics 
recents i amb el comentari bibliogràfic de quatre llibres, en aquesta ocasió dedicats al 

paper internacional de Barcelona i Toulouse i a les ciutats internacionals, en general, 
d'acord amb la problemàtica estudiada. 

El número 16 és dedicat a l'estudi del clima, sobretot a Catalunya. Aquest número 

s'obre amb la secció de Visions geogràfiques amb un article sobre les inundacions a la 

134 ciutat de Girona; és dels geògrafs Armand Güell, membre de l'ICC, i Enric Sorribas. 
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A la secció de Geografia hi ha diversos articles, el primer, escrit per Rafael Subirats, lli

cenciat en Geografia, tracta de l'estudi del règim dels vents al Delta de l'Ebre; el segon, 

dels geògrafs Víctor Beser i Anna Ticó, presenta l'excepcionalitat de la sequera del1989 

al País Basc; un tercer article és dels doctors Martín Vide, en Geografia, i M. del 

Carmen Llasat, en Física, i tracta de les possibilitats de l'anàlisi pluviomètrica a escala 

mitjana a partir de Ía xarxa de pluviògrafs instal-lats a la conca alta del Llobregat. 

Finalment, per acabar amb aquesta secció de Geografia, hi ha un article de la doctora 

en Geografia Mercedes Marín, que analitza a escala mundial i per una àmplia selecció 

de la bibliografia climatològica contemporània quina és la dimensió geogràfica dels estu

dis més importants. 
Clou aquesta part de la Revista la secció de Cartografia, amb un article del doctor 

enginyer en Geodèsia i Fotogrametria Peter FrieB sobre la possibilitat d'aplicació del 

sistema de posicionament GPS a les cambres fotogràfiques aèries i la seva utilització per 

a l' aerotriangulació. 
Les informacions sobre reunions i congressos, l'anàlisi bibliogràfica de quatre llibres de 

climatologia i els resums en castellà i en anglès dels articles constitueixen l'habitual 

darrera part de la Revista. 135 
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Cal comentar que a partir del número 14 s'hi ha incorporat un canvi formal: es tracta 
de la col·locació del nom de l'autor o autors al capdavant dels articles, sota el títol, per 
tal de facilitar la lectura. 
Quant a la publicitat, al número 14 de la Revista no n'hi ha, perquè és un número dedi
cat completament al Primer Congrés Català de Geografia, però si és present als núme
ros 15 i 16, on apareixen 1 O i 8 anuncis, respectivament. 
La Revista té una tirada de 3 000 exemplars, els quals són distribuïts per diverses lli
breries de Catalunya, pels quioscs de la província de Barcelona i a la botiga de l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya. A més, compta amb la quantitat de 392 subscriptors, i par
ticipa en un intercanvi amb 112 revistes d'arreu del món. 

5.8. Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa 

5.8.1. Vols 
Els aspectes més destacats dins dels treballs desenvolupats durant l'any 1991 a la Secció 
de Vols són els següents: 
- L'inici de les tasques de revelat de pel·lícula aèria en blanc i negre, amb la processa

dora de revelat continu Kodak V ersamat 11 C i el condicionament dins les dependèn
cies de l'hangar del laboratori fotogràfic. En aquest primer any de funcionament 
s'han revelat un total de 5 168 metres de pel·lícula en blanc i negre. 

- Amb la posada en marxa del laboratori fotogràfic s'ha pogut plantejar un canvi 
metodològic en els processos a l'entorn d~ la fotografia aèria. El mètode seguit ha 
estat el d'interrelacionar, previ control de les emulsions, els paràmetres d'exposició 
en relació al tipus de pel·lícula, les condicions ambientals de la zona a fotografiar i el 
posterior procés de revelat. Aquesta metodologia ha permès en aquest primer any de 
funcionament: 
• La interdependència entre les parts implicades en la fotografia aèria (navegants

fotògrafs-laboratori). 
• La millora de la qualitat dels diferents vols fotogramètrics. 
• La possibilitat de compaginar l'estudi de les pel·lícules i les proves de revelat amb 

la tasca productiva del revelat sistemàtic de tots els vols en blanc i negre realitzats 
pels avions de l'ICC. Per tal d'evitar la dispersió d'esforços, aquest any s'ha tre
ballat en l'estudi de dues pel·lícules: Agfa Aviphot Pan-200 (vols a gran escala) i 
Kodak Panatornic X 2412 (vols 1:20 000 i 1:70 000 per a ortofotogrametria). 

- La instal-lació de la cambra de nova generació ZEISS RMK TOP 15 a l'avió 
Partenavia P-68 i l'inici de vols amb aquesta cambra. També s'ha equipat aquest avió 
amb una cambra per a fotografia obliqua Rolleiflex 6008 amb format 6 x 6. 

- L'augment important de vols fotogramètrics en color i en infraroig color (29,4% dels 
metres de pel-lí cula consumida durant 1991 ). Aquest tipus de vols han quedat agrupats en: 
• Vols en color a gran altura (1:70 000). 
• Vols en infraroig a gran altura (1:70 000). 

136 • Vols en color a baixa cota: cartografia urbana. 
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Distribució d'hores de vol per treballs realitzats de l'avió Cessna Citation I 
Total hores: 259,20 

CAT 1:22 000 orto 70,2 h (27,3%) 

CAT 1 :70 000 C+IRC 27,5 h (1 O, 

Vols manteniment 18 h (7,0%) _..,...... __ 

Vols de proves 39,4 h (15,3%) 

Barcelona C 2,35 h (0,9%) 

Delta de l'Ebre 1 o h (3,9%) 

País Basc 19,3 h (7,5%) 

La importància d~aquests vols ha portat a entrar en relació amb altres organismes i 

empreses d'altres països per tal d'avançar en el coneixement d'aquestes pel·lícules i 

la utilització per als projectes a desenvolupar per l'ICC, sobretot en el camp de vols 

a gran altura. 

- Inici dels vols sistemàtics amb doble cambra: funcionament simultani de dues cam

bres WILD RC-10 instaHades a l'avió Cessna Citation I, en el vol de Catalunya 

1:70 000 (color i infraroig color). 

- Autorització per part de la Dirección General de Aviación Civil de la llicència de 

Taller Aeronàutic a les nostres instaHacions de l'hangar. Aquesta llicència de taller 

permet una més àmplia gamma d'actuacions en el manteniment programat dels dos 

avions, amb el consegüent estalvi de despeses, reducció de temps de cada revisió i, en 

definitiva, una millora en l'operativitat de les aeronaus durant la temporada de vol. 

En el manteniment aeronàutic cal destacar la incorporació a temps parcial d'un 

enginyer aeronàutic per al seguiment i organització d'aquestes activit~ts. En aquest 

aspecte s'ha donat suport a la instaHació de nous sensors i aparells addicionals en els 

avions per als vols de test (test GPS, test CASI) i l'elaboració d'una base de dades per 

al programa de manteniment de l'avió Partenavia similar al programa CESCOM, en 

vigència per al Cessna Citation I. 

- Realització durant el mes de novembre (temporada baiXa de vols) d'un curs teòrico

pràctic i a nivell intern de navegants de fotogrametria aèria. Aquest curs es va com-

paginar amb els darrers vols de la temporada i continuarà el proper febrer de 1992. 13 7 
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Vols realitzats l'any 1991 

Número Nom Àmgcogràlica Esol1 o,,, Destinació 

911022 C.ulun)" (compl. al vol911022) C.ulun)" kllllllll juliol-¡gost91 ICC 
90030 C.ulunp(b/n) Caulunya 1:70111111 .bril-ooubr<91 ICC 
91001 OIO! (nucli wbl) co~r Garrow 1:5000 06/rtl/91 Ajunt.amentd'Oim 
91002 PiliBU<(rolor) PtisBlSC ,,0111111 juliol!! Govern Basc 
9100] Na\'Ura{color) Navarra 1:70111111 juliol-agost91 GovemdeNmm 
91111H C.uluny• (BITN Ji9) c~or b/n C.uluny• 1:!011011 WI0/91 ICC 
91001 C1U.Iunya(~cions) c.talunp 1:22111111 cstiu91 ICC 
9111116 Bmdo,.(co r) Barcdonès Wllllll 11/06191 Ajunumem de Bm:don.a 
91007 Barceloou(co~r) Bmdonls l:lillllll 11/06191 Ajunumnn de BucdoJU 
91008 C.ulun)"(color) Wunya 1:70111111 junr-setembrt91 ICC 
91009 c.ulun)"(IRC) c.ulun)" ,,0111111 agost-setembre91 ICC 
91010 Del u de I'Ehr< (2on •·ol) BlixEbrt-MoniSii 1go11011 2]/06/91 l..bo~tori d'Enginyen• UPC 
91011 Ddudei'Ebre(Jervol) BW:Ebre-Montsii 1go11011 16110/91 ubonrori d'Enginyen• UPC 
91012 Vols CASI: Coru de Barctloou Barcelonès 1:56111111 10-12-IJ/05/91 ICC 
9101] V~•CASI:Solsonls Solsonès 1:56111111 12-14/05/91 ICC 
91014 VouCASI:M=me Marame I:IIJOO 1!/05/91 ICC 
91015 Vou CASI: Swquob Oson.t-Sdva 1~8111111 15/05/')J ICC 
91016 Vou CASI: Monueny VallèsOrienui-Seln 1 ~8111111 15/05191 ICC 
91017 Sant Ptte de Roda Alt Empordà 1~111111 25/05/91 Strvdd'Arqueologia 
91018 Poligon Vall-llobrega (IRC) BW: Em¡:rdi 1:2000 0!/07/91 INCASOL 
91019 Begues BID:Lio rtgat 1:5000 07/07191-V/08191 Dimció Genenl d'Urb.U.me 
91020 Pontons Ah Penedès 1:5000 11/07191-25/0!191 Dirttció General d'Urbanisme 
91021 el Vendrell BmPenedès 1:5111111 08/07f<ll Dimció Gme~l d'Urb.ru.me 
91022 d Mord~la Pobllde Mafumet Turagonès 1:8111111 08/07/91 DirtcciO Genml d'Urbmismc 
9102] S iem del Castri I Gnnath 1:12111111 JuntadeAndalucía 
9102! Siemdel.uNieves MU¡g• 1:12111111 Junt~ dc Andalucí~ 
91030 Moil-S•nr Quim S.l•i• B•ges-Valli• Orienul 1:5111111 11/06191 Direcció Gcnml de Carreteres 
910]1 Vibnova.el Vendrdl (autovia) Gamf-Baix Pencodès 1:5111111 14-26106-07/07/91 llin<ció Genenl de Cm~= 
910l2 c.tsl de I• Sel" (¡npliació) Gironès 1:10111111 09-15/06191 Dirteció Gtnm.l d'Urbanisme 
910JJ Poli¡onVall-llobreg•(b/n) BmEmpordl 1~111111 OJ/06191 INCASOL 
910]! Pal• oii1-Liorn de Mar (¡npli•ció) Maresrne-Sdva 1:5111111 19-28/0J/91 Direcció General dc Carreteres 
910JS úlaf-Pinós-Smt Ponç Anoia-Solsonès Ió llOO 18/0J/91 Dirtcdó Gcnen.l de Carreteres 
910]6 Darnius-Maçanet de Cabrtnys AlrEmpordl 1:5111111 WOJI'll Direcció Gtnenl dc Carraeres 
910]7 I'Ampoll• Bmc.tnp 1:8111111 11/05/91 Direcció Genenl d'Urb.ru.me 
910l8 I'Aidn-Esució Baix Ebre 1:8111111 11/05/'ll Dir«ció Genenl d'Urb.ru.me 
910J9 RiudellorsdebSeln Selva Ió llOO l0/06191-0HII07/'ll Direcció Genen.l d'Urbanisme 
910!0 C<lrl-juià Gironès 1:5111111 01/07/'ll Direcció General d'Urbanisme 
910!1 Maçanes Selva 1:5111111 OH I/07191 Direcció General d'Urb¡nísmc 
91042 Ics Preses Garrotxa 1:5111111 0210!/91 Dirtttió General d'UrbWsme 
9104] NududdBerguedà Bergurdl 1:5111111 estiu91 ICC 
910« Nudud'O.Ona Ü!on¡ 1:5111111 .bril91 ICC 
910!5 ~:~~ ~:\~~~enedès Bages 1:5111111 nur¡-•hril91 ICC 
91046 Alt Penedès 1:)000 estiu91 ICC 
910!7 NududeiGarnl Gami 1:5111111 juny·agost91 ICC 
910!8 Bellcaire d'Empordi Baix Empordà 1:5111111 29/116191 DircccióGencnld'Urbanisme 
910!9 Nuclis del Pb de b Bi5h•l Baix Empordà 1;;11011 01-05/07191 Direcció Gtnml d'UrbWsmc 
91050 Vol dc Utalun~a Catalunya 1:22111111 abril-agost91 ICC 
91051 NududebV dec.tnprodon Ripollès Ió llOO Ol-07-11/08191 Dirrcció Gcncnl d'Urbanisme 
91052 Deludei'Ebre(lervol) BID: Ebrt-Montsii lgOIIOII Oó/0!/'ll ubomori d'Enginyen• UPC 
9105] Nuclu de S•n Hilm Sd .. 1;;11011 08108191 DipuuciódcGirona 
910SI Nuclis de M.mru Ah Empordl 1:5111111 04/09191 Diputació dc Girona 
9105S NudisdeiPiadeFigucrc~ Alt Empordà 1:5111111 IJ/07191 Direcció Central d'Urbanisme 
91056 Nuclis dc MadrtiNJT. Gironès I:SIIOII 10/09/'ll Dipuw:iódeGirona 
91057 Eix T rwveml (¡op i•ció) Selva 1;;11011 11610!191 Direcció Gtnml dc Carrrtcrcs 
91059 Nucli dc Bordils Gironès Ió llOO 27/07191 Diputació de Girom 
911160 Sitges Gami 1:8111111 ll/05191-ll/10/91 Direcció Gcnml d'Urbaninne 
911162 Nucú!dePalalru¡ell BaixEmpordi 1:5111111 ll/10/91 Diputació dc Girona 
91116] Nucli de Besalú Garrew 1:5111111 0!-30/09191 Dipuu.ciódeGirona 
91116l Nucli de les Preses Garrow 1:5111111 07/09191 DipuuciódeGiro112 
911165 Nuclis d'Alp Bain Ctrdanya 1:5111111 0!/09191 Diputació de Girona 
9111ó6 Eix T rwvmal (¡npliació 11) Selva 1;;11011 05/07/91 DireccióGtnmldcCarrneres 
911167 Mollet del Vallis-S..t F"t de Cotn¡>IC!Itdles VillisOriental 1:5111111 IJ/07191-25/08/91 Dirctàó Central dc Carrnms 
911168 l'Ampolla (ttnne municipal) BaU: Ebre 1:8111111 10/07/91-25/08191 Dir«ció Gtnenl d'Urlnni1me 
911169 Pal.loUs-Uo~t de Mar (¡npli•ciól Maresme-Selva 1:5111111 0!-05-ll/08191 Direcció General de Carreteres 
91070 T01t MTC 1:5111111, Pwtomic Selva Dil.m 17.120/10/91 ICC Test 
91071 TestMTCI:511011,2jj5 Selva Dif.esc 20-11/0!191 ICC Test 
9107] Granollers·Mawó (ampliació) Vallès Oriental-Maresme 1:5111111 01-0l-ll/08191 Dirtcció General dc Cmrtcres 
91075 Nuclis de Du B.WCtn!mya 1:5111111 09/09191 DiputxiódeGiroru 
91076 Nuclis dc Ger B.WCmlmy• 1;;11011 09/09/91 DipuuciódcGirona 
9108] Nuclisdcfigurns Alt Empordà 1:5111111 16-30/09191 Diputació de Girona 
910!! Nuclis de Slnt Julià dc Rmñs GironC:s 1:5111111 Diputació de Girona 
910!5 EixT~nmnallll Selva 1:5111111 17-l7/09f!l DircccióGcncra1dcCarrttcres 
91016 Test MTC PLUS-X Sd .. Oil. CIC 28/08f!l ICC Test 
91090 Clariana de Carda~ er Solsonès 1:5111111 07/11 191 DirecciO General d'Urbanisme 
91091 Montscm.t Bagts¡ BID: Uobrrgat, Anoia 1:]500 ll/11 /91 Sr. Miqud Awt-S. Producció 
91092 il<lt• de l'Eh~ color (ler •~) BID:Ebre-Monuii. 1"0111111 16110/91 ICC 
9109] Rih•-•~·deTwu ValèncU 120111111 2!/11/91 Sistcnw y Tcnitorios SL 
911191 Riba·roJ1.dcTúri~ Valtncia 1:3500 2)/11 /91 SiSlemasyTmitoriosSL 
91095 Benicàssim C:utdló 1~0111111 ll/11 /91 SistemasyTerritoriosSL 
91096 Broids.!im Castelló 1:3500 21-21/llfil Sistcm.u yTerritoriosSL 
91097 Godella-Paterna València 1:3500 2J/11fil Sistcm.u y Territorios SL 
91098 S..t Cu¡.r dd Villis (nord) VallèsOaidenul 1:8111111 0!/12/91 INCASOL 
91099 Cm-m(nord) Segam 1:5111111 04/12/91 Direerió Genenl d'Urb.U.me 

Nou: s'han rcaliwt els scgüenu treballs dc rotognf¡¡ obliqw: 
91027 Bm Uobrego, 91028 Co!r. Bn"; 91029 S..r. Colonude Farners; 91087 Boix Empordà (parcialf,91088 Garro~a (parcialf, 91019 C<rdmya (p•~ial). 
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Resum dels vols realitzats, 1991 

Nombre de vols Escala Hectàrees sobrevolades Nuclis sobrevolats Nombre de fotogrames 

I 1:75 000 

9 1:70 000 5 954 298 3 362 

1:40 000 54 455 82 

1:25 000 24 

1:22 000 681 558 4 086 

2 1:20 000 35 703 45 

2 1:12 000 33 265 384 

I 1:10 000 6 682 22 

6 1:8 000 22 555 257 

21 1:5 000 161 I 681 

21 1:5 000 54 140 1426 

4 1:3 500 10 252 460 

1:2 000 378 37 

Test CASI (1) 153 878 107 

Test MTC (2) 377 

6 Fotografi a obliqua 

89 7 007 164 163 12 351 

(1 ) Diferents zones i escales de vol 

(2) Diferents zones de vol i pel·lícules 

- Intensificació dels contactes amb altres empreses o institucions relacionades amb la 

fotografia aèria, mitjançant viatges i assistència a cursos del personal de la Secció: 

• Curs de fotografia aèria a l'International Institute for Aerial Survey and Earth 

Sciences (ITC). Enschede. Holanda. 

• Kodak Aerial Systems Kodak SA. Rochester-Nova York. Estats Units d'Amèrica. 

• Precision Photo Laboratories Inc. Dayton-Ohio. Estats Units d'Amèrica. 

• US Geological Survey: National Map ping Division. Res ton-Virginia. Estats Units 

d'Amèrica. 
- Pel que respecta a la temporada de vols de 1991, les xifres que la resumeixen són les 

següents: 
• Temporada de vol: Carto Ol, del 05.02.91 al 04.12.91; Carto 02, del15.03 .91 al 

31.10.91. 
• Realització de 89 treballs de fotografia aèria:. 83 vols fotogramètrics a diferents esca

les i sis treballs de fotografia obliqua. 

• Revelat de 7 315 metres de pel-lícula aèria: 5 168m (70,6% ) en blanc i negre reve-

lats al laboratori de la Secció i 2 147 (29,4%) en color i infraroig color. 

• Nombre de fotogrames útils (fotografia obliqua no inclosa): 12 357. 

• Nombre total de fotografies obliqües: 720. 

• La superfície coberta pels fotogrames dels vols és de 7 007 169 hectàrees. 

• Nombre de nuclis urbans fotografiats : 163. 

• Hores de vol totals: 659,15 hores repartides en 259,20 hores (Cessna Citation, 

CART0-02) i 399,55 hores (Partenavia P-68, CART0-01). 

En els gràfics que acompanyen aquesta memòria es mostra la distribució d'hores de vol 

mensuals per a cada aparell, la distribució dels diferents tipus de vols per aeronaus, el 139 
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• ~ •• - b- - - - - ' :' ..... . -

Distribució d'hores de vol per treballs realitzats de l'avió Paternavia P-68 
Total hores: 399,55 

Vols menors 130,15 h (32,7%) 

Nuclis Barcelona 1 :5 000 39,5 h (9,9%) 

Obliqua 35,39 h (8,9%) 

Vols proves 26,2 h (6,6%) 

Pràctiques navegants 14,45 h (3,6%) 

Intents de vol55,35 h (13,9%) 

CAT 1 :22 000 orlo 13,05 h (3,3%) 

Vols Test MTC 20,25 h {5,1 %) 

Nuclis Girona 1 :5 000 21,45 h (5,4%) 

Vols Andalusia 22,5 h (5,7%) 

Metres de pel·lícula revelats 
Total metres: 7 315 

Blanc/negre (ICC) 5 168 (70,6%) 

IR Color 760 (10,4%) 

Rodets 6 x 6: (720 fotografies obliqües) 
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Hores de vol per avions 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agosl Selembre NC:.~~~/e Desembre 

O Cessna Citation 1: 259,20 h Paternavia P-68: 399,55 h 

llistat complet de tots els vols realitzats per cada avió i les seves característiques prin
cipals, així com els metres de peHícula revelada cada mes. 
- Els vols que es consideren més rellevants són: 

• Vol del País Basc en color 1:70 000 (1 037 479 hectàrees). Cobreix tot el territori. 
Els límits del vol són els FMTN 1:25 000 que inclouen aquesta regió. Vol per a 
l'ortofotomapa 1:25 000 (Conveni Govern Basc-ICC). 

• Vol de Navarra en color 1:70 000 (1 429 623 hectàrees). Vol de tot el territori i 
límits com el vol anterior (Conveni Govern de Navarra-ICC). 

• Inici del vol de Catalunya en color i infraroig color 1:70 000. Vol simultani amb 
doble cambra. Es finalitzarà al1992. 

• Vol de Catalunya 1:22 000 (681 558 hectàrees). Amb aquest vol es completa la pri
mera sèrie de l'Ortofotomapa de Catalunya (ortofotomapa 1:5 000 de Catalunya). 

• Continuació del vol dels nuclis urbans de Catalunya 1:5 000: 94 nuclis (comarques 
de Barcelona, excepte Regió I). 

• Inici dels vols dels nuclis urbans de la província de Girona en color 1:5 000. 
Respon a un conveni entre la Diputació de Girona i l'ICC que comprèn el vol i la 
cartografia d'uns 200 nuclis urbans. 141 
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• Vols per a la Direcéió General d'Urbanisme: 17. 
• Vols per a la Direcció General de Carreteres: 12. 
• Vol test CASI (Compact Airborne Spectrographic Imager). Vols simultanis amb 

aquest sensor electroòptic i amb pel·lícula infraroig color. 
• Vols test MTC (Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000). Realització de diversos 

vols a escales compreses entre 1:15 000 i 1:30 000 sobre una mateixa zona (Blanes
Delta de la Tordera) i amb diferents emulsions fotogràfiques. L'objectiu del test 
és la definició dels propers vols MTC i Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000. 

5.8.2. Vendes i Distribució Cartogràfica 

a) Distribució 
Durant aquest any hem continuat la tendència, iniciada l'any anteriÇ>r, de concen
tració a poblacions que exerceixen funcions de centralitat. 

Localització geogràfica dels dipòsits i vendes: 
A la fi de l'exercici, s'abastien 376 llibreries a 197 poblacions, repartides de la 
següent manera: 

63 a la ciutat de Barcelona 
282 a 174 ciutats i viles d'arreu de Catalunya 
26 a 17 ciutats de la resta d'Espanya 
5 a l'estranger 

L'import facturat aquest any a llibreries ha augmentat en un 17% respecte de l' exer
cici anterior. En acabar l'any s'havien generat 570 factures a 267 punts de venda, arri
bant-se a una venda superior a la pesseta per habitant a 18 comarques, així com a la 
ciutat de Barcelona i a d'altres ciutats importants. 

A 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 

Barcelonès 2 606 564 46 
Segrià 445 986 7 
Osona 289 561 10 
Vallès Occidental 246 832 12 
Vallès Oriental 244 379 21 
Baix Llobregat 185 015 19 
Bages 153 610 11 
Tarragonès 128 797 6 
Gironès 105 502 6 
Baix Camp 97 314 4 
Maresme 94 956 8 
Baix Ebre 88 872 2 
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Comarca Facturació Punts de venda 

Alt Penedès 80 891 s 
Montsià 59 841 10 
Alt Empordà so 837 8 
Baix Empordà 44 398 7 
Selva 44191 s 
Ripollès 43 845 s 
Anoia 43 756 4 
Pla d'Urgell 41 653 2 
Garraf 40 908 3 
Alt Urgell 39 381 1 
Pallars Jussà 33 114 1 
Urgell 31 768 3 
Garrotxa 27 347 1 
Pallars Sobirà 23 310 1 
Solsonès 19 534 2 
Cerdanya 18 799 3 
Baix Penedès 18 320 4 
Noguera 16 017 3 
Berguedà 15 007 3 
Alt Camp 13 393 2 
Conca de Barberà 11006 3 
Priorat 10 650 2 
Segarra 8 925 1 
Garrigues s 740 2 
Alta Ribagorça 4 276 1 
Terra Alta 3 600 1 
Pla de l'Estany 3 507 2 
Ribera d'Ebre 1 590 1 

Resta Països Catalans 216 956 12 
Resta Espanya 368 082 12 
Estranger 47 632 3 

Com podem comprovar a la taula, les vendes oscil-len de 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. 

- Avaluació dels dipòsits i vendes a llibreries segons productes 
En acabar l'any, aquests eren els deu productes o sèries dels quals n'hi havia més 
exemplars en dipòsit: 

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. 16 
Volums de l'Inventari Cartogràfic de Catalunya 

Exemplars 

4 998 
1 869 
1 598 
1 501 143 
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Títol 

Mapa topogràfic de Catalunya 1:250 000 

Mapa geològic de Catalunya 1:250 000 
Mapa comarcal de Catalunya 1:500 000. 1990 

Mapa comarcal de Catalunya 1:250 000. 1990 

Revista Catalana de Geografia núm. 15 
Mapa d'imatge satèJ.lit dels Pirineus 1:400 000 

Exemplars 

1 281 
935 
869 
801 
779 
702 

Pel que fa a la facturació, aquests són els deu productes o sèries més venuts al llarg 

del1991: 

Títol Exemplars Valor aprox. 

Fulls de l'Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000 653 465 000 

Revista Catalana de Geografia 591 260 000 

Mapa topogràfic de Catalunya 1:250 000 450 228 000 

Mapa d'imatge satèJ.lit dels Pirineus 1:400 000 396 445 000 

Mapa comarcal de Catalunya 1:500 000 362 136 000 

Mapa de Catalunya d'imatge satèJ.lit 1:255 000 346 260 000 

Mapa geològic de Catalunya 1 :250 000 337 253 000 

Calendaris 303 852 000 

Volums de l'Inventari Cartogràfic de Catalunya 246 185 000 

Mapa comarcal de Catalunya 1 :250 000 242 123 000 

Destaca aquest any la venda del calendari, que, pel seu contingut i per rebre'! prou 

aviat com per efectuar-ne una bona distribució, ha tingut un notable èxit comercial. 

b) Vendes a la llibreria de l'Institut 

Un any més, la facturació per venda de material a la botiga de l'Institut ha continuat 

creixent, aquest any en un 18% respecte l'exercici anterior, important un volum total 

de 38 208 306 pessetes (33 331 195 pessetes facturades al comptat i 4 877 111 a crèdit). 

El nombre de clients atesos també ha augmentat fins a 11 891 factures emeses a les 

sèries A i E. 
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Mapa de la distribució de les llibreries 31-12-1991 

1llibreria 

• 211ibreries 

• 3-4 llibreries 

Escala 1 :2 150 000 • 5-7 llibreries 

20 20 40 60km • >S llibreries 
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En les taules següents s'expressen els trets més destacables, en percentatges sobre el 
total de la facturació de l'exercici. 

Percentatges de facturació segons tipus de client: 

Comptat 

1. Particulars 52 
2. Empreses 34 
3. Centres d'ensenyament 4 
4. Generalitat 4 
S. Altres institucions 6 

Total 100 

Crèdit 

s 
12 
76 
7 

100 

Total 

35 
23 

4 

33 
s 

100 

Percentatges de facturació segons origen del producte: 

1991 1990 

1. Producció pròpia, material d'arxiu 54 54 
2. Producció pròpia, material imprès 26 30 
3. Publicacions de la Generalitat 1 1 
4. Altres institucions 13 11 
S. Editorials privades 6 4 

Total 100 100 

Percentatges de facturació segons tipus de producte: 

1991 1990 

1. Material fotogràfic 27 36 
2. Reproducció de plànols 16 18 
3. Cartografia impresa 41 40 
4. Publicacions bibliogràfiques 3 4 
S. Altres 13 2 

Total 100 100 
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Les tendències més destacables de les dades d'aquest any són les següents: 

- L'augment, un any més, de les vendes als diferents ens i òrgans de la Generalitat, així 

com a particulars. 

- L'augment de la venda de cartografia impresa comprada i la davallada relativa del 

material fotogràfic, deguda a l'increment de la venda d:altres tipus de productes. 

Principals sèries cartogràfiques en venda: 

- Cartografia de base de Catalunya: 

Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000 (ICC), Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000 

(ICC), Ortofotomapa de Catalunya 1:50 000 (ICC). 

Mapa topogràfic de Catalunya 1:2 000 (ICC), Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 

(ICC), Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000 (ICC), Mapa Topografico Nacional 

1:25 000 (IGNi SGE), Mapa Topografico Nacional1:50 000 (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 satèl·lit: 

Mapa de Catalunya d'imatge satèl·lit 1:100 000, Mapa de Catalunya d'imatge satèl·lit 

1:250 000, Mapa d'imatge satèl·lit dels Pirineus 1:400 000, Mapa de Catalunya d'imat

ge satèHit 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 satèHit de les Illes Balears 1:100 000, 

Mapa d'imatge satèl-lit 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 i Ortofotomapa de Catalunya 

1:50 000 (SPOT, blanc i negre i color) (tots ICC). 

- Cartes nàutiques: 
British Admiralty, Hachette, IHM, Navicarte. 

- Cartografia turística i de carreteres: 

Altaïr, Bartholomew, Cartographia, Firestone, Geoprojects, Gousha-Geocart, 

Hallwag, Hildebrand, Kummerly & Frey, LAC, Michelin, MOPT, National 

Geographic, Plaza-Janés, Publiplano, Ravenstein, Telstar. 

- Plànols urbans: 
Ajuntament de Barcelona, Almax, Bartholomew, Cartographia, Falk, Gousha

Geocart, Hallwag, LAC, Michelin, Pamias, Porta i Roca, Publiplano, Telstar. 

- Cartografia excursionista: 

Alpina, Cayetano Enríquez, Club Excursionista Pirenaic, FEEC, ICONA, 

Montblanc, Randonnées Pyrénéennes, UEC. 

- Cartografia temàtica: 
I CC (sèrie 1 :250 000 i altres), CNRS, Comunitat Europea, Departament d'Agricultura, 

Ramaderia i Pesca, Edigol, IGME, IGN, Ministerio de Agricultura, UNESCO, 

Vicens Vives. 147 
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-Reproduccions de cartografia històrica: 
ICC, El Albir, IGN, Montblanc, Portas, SGE. 

- Mapes en relleu: 
IGN, IGN francès, Planimap, Vicens-Vives. 
Guies urbanes i turístiques: 
Altaïr, Anaya, Granica, Guiarama, Hachette, Insight, Lonely Planet, Michelin, 
Nouvelles Frontieres, Parnias, Telstar. 

- Atles: 
Agostini, Aguilar, Bartholomew, Britannica, Emesa, Ibis, Michelin, Plaza-Janés, 
Salvat, Santillana, SM, Times, Vicens-Vives, Vox. 

- Llibres geocartogràfics: 
ICC, El Albir, Alpina, Ariel, CEC, IGN, Ministerio de Agricultura, Montblanc, 
Oikos-Tau, Omega, SGE, UEC, UNESCO. 

- Publicacions de la Generalitat de Catalunya. 

Cal destacar l'inici de la comercialització dels fulls existents del Mapa topogràfic de 
Catalunya 1:5 000 realitzat per l'ICC, en suport de paper electrostàtic (sortida directa 
de plòter) en color. Tot seguit relacionem els fulls venuts durant l'any, amb expressió 
del mes que com a mitjana ens han arribat a botiga: 

Núm. de fulls Mes d'arribada Venuts a Total 
Bloc disponibles (mitjana) clients sortides 

219 15 ¡uny 10 25 
220 45 setembre 10 55 221 8 octubre o 8 256 29 j_uliol 9 38 257 64 ¡u ny 14 78 258 22 setembre 4 26 
259 3 novembre o 3 292 2 novembre o 2 293 29 ma~g 16 45 
294 47 juliol 16 63 
295 52 octubre 6 58 296 61 JUn_Y 30 91 297 11 ma1g 10 21 330 1 novembre o o 331 9 novembre o 9 332 6 novembre o 4 333 64 maig 40 104 334 32 setembre 3 35 335 12 octubre 5 17 363 26 febrer 15 41 364 59 març 80 139 365 58 maig 37 95 366 1 setembre 1 2 391 3 març o 3 392 64 febrer 158 222 393 63 gener 173 236 394 29 març 41 70 415 4 ma1g o 4 
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....... ·~ ... - '- . ~-. - . . --· ·-· ~· ... ,-..~ .. · ..... _ .. 

Núm. de fulls Mes d'arribada Venuts a Total 
Bloc disponibles (mitjana) clients sortides 

416 30 setembre 5 35 
417 5 setembre o 5 
418 1 novembre o 1 
419 57 ¡u ny 61 118 
420 64 gener 299 363 
421 24 gener 142 166 
444 9 setembre o 9 
445 1 octubre o 1 
446 5 maig o 5 
447 42 juliol 45 87 
448 34 març 61 95 
470 2 ma~g o 2 
473 1 ma~g o 1 
496 6 mrug o 6 

TOTAL 1100 1 291 2 388 

e) Establiment de noves llibreries a comarques 
Girona: Aquest any s'ha adquirit un local als baixos de l'immoble del carrer d'Emili 
Grahit, núm. 10 A. S'ha dissenyat la utilització de l'espai, s'han iniciat les obres de 
condicionament i s'ha iniciat el procés de selecció, comanda i embalatge del material 
que es comercialitzarà de cara a la seva inauguració, que és prevista per al primer tri
mestre de 1992. 
A la taula següent s'expressen les quantitats que hi haurà en estoc dels diferents pro
ductes de l'ICC: 

Núm.defuUs Estoc/ Estoc Núm. de fuUs Estoc 
Producte actual unitat actual edició final 

Mapes impresos 
Orroforomapa de Catalunya 1:5 000 

Girona 943 25 23 575 1 732 43 300 
Resta de Catalunya 3 082 1 3 082 4 968 4 968 

Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000 
Girona 3 20 60 75 1 500 
Resta de Catalunya 56 52 80 320 1 600 

Ortofotomapa de Catalunya 1:50 000 
Girona 24 50 1 200 24 1200 
Resta de Catalunya 61 5 305 61 305 

Mapa de Catalunya d'imatge satèHit 1:100 000 
Girona 10 50 500 10 500 
Resta de Catalunya 22 10 220 22 220 

Mapa comarcal de Catalunya 1 :50 000 
Girona o 100 o 8 800 
Resta de Catalunya I 101 o 33 330 

Mapa comarcal! :100 000 
Girona 3 50 150 3 150 
Resta de Catalunya 7 lO 70 7 70 

Mapes de distribució dels fulls 
1:250 000 20 160 160 
1:500 000 20 160 160 
1:1000000 20 160 160 

Mapa topogràfic de Catalunya 1:250 000 50 50 50 
Mapa de Catalunya 

d'imatge satèHit 1:250 000 50 50 50 
Mapa comarcal de Catalunya 1:250 000 50 50 50 149 
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Núm. de fulls Estoc/ Estoc Núm. de fulls Estoc 
Producte actual unitat actual edició final 

Mapa geològic dc Catalunya 1:250 000 25 25 25 
Mapa d'usos del sòl de Catalunya 1:250 000 25 25 25 
Mapa de risc d'incendi forestal 

de Catalunya 1:250 000 20 20 20 
Plànol-base de la infrastuctura 

del transport a Cata.lunya 1:250 000 20 20 20 
Mapa oficial de carreteres 1 :250 000 20 20 20 
Mapa aeromagnètic de Catalunya I :250 000 lO 10 10 
Mapa de la xarxa geodèsica 

de Catalunya 1:250 000 10 10 10 
Mapa de la distribució de la població 

a Catalunya I :250 000 10 10 10 
Mapa de Catalunya d'imatge satèl·lit 1:500 000 25 25 25 
Mapa comarcal de Catalunya 1:500 000 50 50 50 
Ortoimatge de la Regió I 1:100 000 10 10 10 
Mapa d 'imatge satèl·lit dels Pirineus 1:400 000 50 50 50 
Onofotomapa de Catalunya 1:100 000 (color). 
Barcelona i el seu entorn 20 20 20 
Els microestats en el món actual 10 10 10 
Mapa del trànsit viari d'Europa (1985) 25 25 25 
Mapa de la conca Mediterrània 25 25 25 
Mapa de les regions mediterrànies. 
Accessibilitat a les infrastructures de transport I lO 10 I lO 
Mapes Sanitat/Judicial/ Ens Locals 3 lO 30 3 30 
SatèJ.Iits de diverses regions d'Espanya J8 5 90 18 90 
1 :250 000 plegats 3 25 75 JO 25 

Publicacions 
Inventari Cartogràfic de Catalunya 

Girona 7 100 700 8 800 
Resta de Catalunya 18 lO 180 33 330 

Mapa topogràfic de Catalunya 1 25 25 1 25 
Mapa usos del sòl de Catalunya I lO 10 I lO 
Mapa aeromagnètic de Catalunya I 10 10 1 10 
Mapa gravimètric de Catalunya 1 10 10 J 10 
Catàleg de vols J 10 10 I lO 
Toponímia i cartografia I 25 25 1 25 
Estudi classificació de la cartografia 1 10 10 I 10 
Conferències Consell d'Europa I 25 25 J 25 
Reunión grupo trabajo teledetección I 25 25 1 25 
ISBD(CM) 1 lO 10 I lO 
Toponímia T.M. Vilab lareix 1 50 50 1 50 
Característiques climatològiques 1 25 25 1 25 
Contribució geomo rfo lògica I 20 20 I 20 
Creixement urbà i agents l JO JO 1 10 
Automatització biblioteca 1 JO 10 I 10 
Ciutats petites i mitjanes I 25 25 I 25 
I-Iistòria urbana i intervenció 1 25 25 I 25 
Cartografia de Cat. i PP.CC. I 25 25 I 25 
Introducció història cartografia 1 25 25 I 25 
Cartografia Península Ibèrica I 25 25 I 25 
Revista Catalana dc Geografia 

darrer número 1 100 100 1 100 
antigues 15 25 375 IS 375 

Calendari (1992) 1 30 30 1 30 

Material fotogràfic (contactes) 
I :22 000 Girona 4 100 4100 4 100 4100 
1:70 000 complet 1 000 1 000 1 000 1 000 
I :5 000 nuclis 250 250 250 250 
1:18 000 antic 2 900 2 900 2 900 2 900 

Electrostàtic 
Mapa topogràfic 

I :5 000 Girona 694 2 1 388 1 086 2 172 

150 Total: 13 286 42 065 16 752 68 765 
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Lleida: S'han iniciat les obres de condicionament, alhora que s'han planificat els 
estocs de material cartogràfic que s'hi comercialitzarà. 
Tarragona: S'ha contractat amb l 'Institut Català del Sòl la utilització d'una part de 
les dependències de la planta baixa de l'edifici "Can Gaset", al carrer d'Anselm 
Clavé, núm. 1, on també estan ubicades la Direcció General d'Urbanisme i la 
Direcció General d'Arquitectura i Habitatge. 

d) Arxiu fotogràfic 

Dades generals 

Vols enregistrats durant l'any 
To tal vols arxivats 
Negatius enregistrats durant l'any 
To tal negatius enregistrats 

Comandes trameses al laboratori: 

Usuari Comandes % 

1. Vendes 1 570 61 

1991 

47 
767 

6 990 
143 060 

1990 Negatius % 1990 Negs./Com 

1 606 11 372 21 19 438 7 

2. Comandes 
internes 1 005 39 679 43 538 79 22 909 43 

Total 2 575 100 2 285 54 910 100 42 347 21 

Comandes Negatius 

151 
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Aquest any destaca, en especial, l'augment de la tasca d'arxiu per abastir comandes 
internes. 

e) Reproducció de plànols 

Oficina Paper % Polièster % Total % 

1. Vendes 10 206 63 270 9 10 476 55 
2. Programes d'Actuació 

Cartogràfica 2 105 13 50 2 2 155 11 
3. Producció Cartogràfica 1 939 12 1 997 67 3 936 21 
4. Altres 1 914 12 675 22 2 589 13 

Total 16 164 100 2 992 100 19 156 100 

Paper Polièster Total 

f) Altres tasques 
- Preparació, plastificat, manipulació i lliurament de la comanda del Departament 

d'Ensenyament d'un total de 3 020 exemplars dels mapes següents: 
Mapa topogràfic de Catalunya 1:250 000 
Mapa comarcal de Catalunya 1:250 000 
Mapa d'imatge satè¡.¡it de Catalunya 1:250 000, 
Mapa de la Conca Mediterrània 1:3 500 000 
Mapa d'imatge satè¡.¡it dels Pirineus 1:400 000 

així com de 480 exemplars dels següents: 
Mapa d'usos del sòl de Catalunya 1990 1:250 000 
Mapa de distribució de la població de Catalunya 1:250 000 
Mapa geològic de Catalunya 1:250 000 
Mapa del trànsit viari d'Europa 1:3 500 000 

embalats en tubs per a cada una de les 2 540 escoles d'ensenyament primari i les 480 
d'ensenyament secundari. 
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-Distribució d'll 700 exemplars de l'Atlas d'Andorra, realitzat pel nostre Institut, 
entre .la població escolar del Principat d'Andorra de manera personalitzada per a cada 
nen, lliurats amb els nostres mitjans propis als 36 centres escolars allí existents. 

- Gestió del magatzem de productes acabats del carrer de Brusi: emmagatzemament i 
moviment diari del material. Retractilat de llibres i enfundat de mapes per a llur esto-
catge i comercialització. · 

- Presència d'estands als següents esdeveniments: 
• Setmana del Llibre en Català, a l'edifici de les Drassanes de Barcelona, la primera 

quinzena de febrer. 
• Mercat del Ram de Vic, del21 al24 de març. 
• Jornades sobre: Degradació de sòls com a conseqüència dels incendis forestals, 

organitzades per l'Institut Català d'Estudis Mediterranis, del3 al 7 de setembre. 
• Curs d'Història de la Cartografia organitzat per la Cartoteca de l'ICC, al local del 

carrer de Brusi, ellS de febrer. 
• Instal-lació d'altres estands i exposicions a llibreries de Barcelona i Navarcles, i par

ticipació i suport en els estands de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de 
Publicacions a Reus, Valls, Cervera, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. 

- 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 
qüestions geocartogràfiques i de publicacions de tota mena. 

5.8.3: 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 Cartogràfic de Catalunya per tal que 

pugui desenvolupar, de forma eficaç, la seva tasca professional. 

Amb el temps, s'ha anat formant una col-lecció bibliogràfica altament especialitzada de 
considerable importància, que actualment compta amb un fons aproximat de 3 050 vo
lums, la major part dels quals són obres referents a cartografia, fotogrametria, percep
ció remota, geodèsia, topografia, i també, d'informàtica, gràfics assistits per ordinador, 

matemàtica, etc. 

Cal destacar, dins d'aquest fons, la col-lecció de proceedings (uns 450), 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 de 
Catalunya i algunes obres de referència en diversos camps, especialment en legislació. 

És molt important la col-lecció de publicacions periòdiques (350 títols), que es divi
deixen en publicacions comercials especialitzades en els camps abans esmentats, i 
publicacions d'entita~ i institucions nacionals i estrangeres, les activitats de les qu.als 153 
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pertanyen a l'àmbit de la cartografia i camps propers a ella. Aquesta col-lecció va aug
mentar considerablement amb l'intercanvi amb la Revista Catalana de Geografia, 
publicada per aquest Institut a partir de l'estiu de 1985, i establert amb institucions d'ar
reu 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. 

El programa està implementat sobre un ordinador IBM 4381 i permet d'interrogar tots 
els camps d'informació bibliogràfica prèviament definits, així com la sortida de tota 
mena de llistats, i la impressió de les fitxes dels diferents catàlegs de forma automàtica. 

Serveis: 
a. L'adquisició de fons bibliogràfic és centralitzada a la biblioteca, la qual cosa supo

sa portar un control únic del material bibliogràfic amb que es compta, tant de 
monografies com de publicacions periòdiques. 

b. Consulta on-line del fons bibliogràfic propi, que permet la recerca ràpida des de 
qualsevol de les pantalles connectades amb l'ordinador IBM del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques. 

c. Consulta on-line dels fons bibliogràfics ubicats a les biblioteques d'altres departa
ments de la Generalitat de Catalunya 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, hi ha un servei de butlletins de sumaris que 
permet demanar, en qualsevol moment, fotocòpies dels articles que interessin, 
abans de rebre la propia revista. Aquests butlletins apareixen mensualment. 

g. Per optimitzar la tasca de la biblioteca, hi ha un acord amb la British Library 
Document Supply Center per tal de poder obtenir qualsevol reproducció de docu
ments 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 referència de les publicacions editades per l'Institut en 
les seves diverses col-leccions i sèries. 

Durant l'any 1991, l'ICC ha realitzat les següents publicacions: 

Publicacions cartogràfiques: 
Cartografia bàsica 
- Col-lecció 1:200 000 

• Región de Murcia. Imagen Landsat-5 E. 1:200 000. Consejería de Política Terri
torial y Obras Públicas. Servicio de Cartografía. Barcelona 1991. RGC núm 149, 
any 1990. DL B-45 451-90. 100 x 100 cm (25 x 13 cm plegat). 

- Col-lecció 1:100 000 
• Ortoimatge de la Regió I 1:100 000. Barcelona 1991. RGC núm 108, any 1991. 

DL B-22 107-91. 87 x 125 cm. 
• Ortoimatge de Catalunya 1:100 000 (en relleu). Barcelona 1991. 96 x 108 cm. 8 fulls. 

- Col-lecció 1 :50 000 
• Ortofotomapa de Catalunya 1:50 000 (blanc i negre). Barcelona 1991. 60 x 85 cm. 

Durant l'any 1991 se n'han publicat 18 fulls. 
• Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000. Durant l'any 1991 se n'ha publicat 1 full 

(Val d'Aran). 
- Col-lecció 1:5 000 

• Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000. Barcelona 1991. 79 x 60 cm. Durant l'any 
1991 se n'han publicat 1 170 fulls. 

Cartografia temàtica 
- Col-lecció 1:500 000 

• Mapa d'entitats locals menors de Catalunya 1:500 000. 1990. Barcelona 1991. 
RGC núm 16, any 1991. DL B-5 062-91. 62 x 58 cm. 159 
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• Mapa comarcal de Catalunya 1:500 000. 1992. (color). Sa edició. Barcelona 1991. 
RGC núm 177, any 1991. DL B-35 859-1991. 62 x 58 cm. 

Publicacions bibliogràfiques diverses 
- Col-lecció Estudis 

• Inventari Cartogràfic de Catalunya. Barcelona 1991. 21 x 15 cm. Durant l'any 1991 
se n'han publicat dos volums (Alt Camp 11, Baix Penedès 13). 

- Col-lecció Monografies 
• La Cartografia de la Península Ibèrica i la seva extensió al continent americà. 

Cicle de conferències sobre Història de la Cartografia. 2on curs. Barcelona 1991. 
ISBN 84-393-1670-4. DL B-17 323-91. 280 pàgines. 24 x 17 cm 

Publicacions periòdiques 
- Col-lecció Calendaris 

• Calendari 1992. Ciutats Olímpiques Europees de l'Era Moderna (jocs d'estiu). 
Barcelona 1991. DL B-33 775-1991. 54 x 80 cm 

- Col·lecció Revistes 
• Revista Catalana de Geografia. Barcelona 1991. ISSN 0210-6000. DL B-44 779-78. 

27 x 20 cm. Durant l'any 1991 se n'han publicat tres números (núm. 14, març 1991 
(exemplar gratuït); núm. 15, juny 1991; i núm. 16, novembre 1991 ). 
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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. 

117 1 de gener de 199_1: Conveni amb l'Escola de Biblioteconomia i Documentació 
"J. Rubió i Balaguer" per a la realització de pràctiques d'estudiants de l'Escola 
en la Cartoteca de Catalunya. 

124 14 de gener de 1991: Conveni amb el Laboratori de Cartografia i Geografia de la 
Universitat de Barcelona i la Fundació Bosch i Gimpera per a dissenyar, elaborar 
i editar un atles temàtic de Catalunya. 

125 28 de gener de 1991: Conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental per 
a establir diferents modalitats de col-laboració. 

126 28 de gener de 1991: Conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental 
per a delimitar les entitats singulars de població de la comarca del Vallès 
Occidental, establertes en els treballs preliminars al Padró Municipal d'Habi
tants de 1991. 

127 7 de febrer de 1991: Conveni amb l'Instituto Geognífico Nacional per a la realit
zació de la restitució numèrica de determinats fulls del MTN 1:25 000. 

140 14 de febrer de 1991: Conveni amb l'Ajuntament de Mollet del Vallès per a rea
litzar la planimetria d'aquest municipi. 

141 7 de gener de 1991: Conveni amb el Departament de Sanitat i Seguretat Social per 
a la realització d'una sèrie de mapes impresos per a la descripció cartogràfica de 
la situació sanitària catalana i dels principals recursos del sistema sanitari dins del 
marc del Pla de Salut de Catalunya del Departament de Sanitat i Seguretat Social. 165 
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142 5 de març de 1991: Conveni amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
Pesca per a l'execució per part de l'ICC de la cartografia de la zona sud de la 
comarca de les Garrigues per tal de redactar el corresponent projecte de trans
formació per reg de recolzament de les Garrigues, zona B (Lleida). 

143 26 d'abril de 1991: Conveni amb la Universitat Politècnica de Catalunya i el 
Moscow Insti tu te of Engineers for Geodesy, Aerial Surveying and Cartography 
per tal d'obtenir, mitjançant radars laterals i aparells receptors radiomètrics, els 
plànols de les comarques designades per la part catalana. 

144 25 d'abril de 1991: Conveni amb el Departament d'Ensenyament per a submi
nistrar mapes plastificats. 

145 3 de maig de 1991: Conveni amb l'Empresa Metropolitana de Sanejament SA 
(EMSSA) i la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona per a la realit
zació d'un vol de la costa dels voltants de Barcelona amb el Compact Airborne 
Spectrographic Imager (CASI) per tal d'obtenir representacions digitals de dife
rents paràmetres oceanogràfics superficials. 

146 17 de maig de 1991: Conveni amb Autopistas, Concesionaria Española SA per a 
la confecció d'un mapa en relleu de Catalunya escala 1:100 000. 

147 4 de març de 1991: Conveni amb la Secretaria General del Departament de 
Comerç, Consum i Turisme per a cartografiar la base de dades comercial existent. 

148 10 de juny de 1991: Conveni amb la Comunitat Econòmica Europea per a la rea
lització dels inventaris anuals de les àrees de conreus. 

149 25 de juny de 1991: Conveni amb la Diputació de Girona per a la realització dels 
treballs tècnics necessaris per tal d'obtenir la cartografia digital a E 1:1 000 dels 
nuclis urbans dels municipis de la província de Girona. 

150 16 d'abril de 1991: Conveni amb el Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria per a elaborar cartografia a escala 1:5 000 de diversos municipis. 

151 Abril de 1991: Conveni marc amb la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona (MMAMB) per tal d'assolir un millor resultat en el 

. desenvolupament de la cartografia dins de l'àmbit de l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 

152 13 de juny de 1991: Conveni amb la Fundació Bosch i Gimpera, Universitat de 
Barcelona, per a la realització d'una investigació sobre la determinació del geoi-

166 de a Catalunya. 
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153 26 de juny de 1991: Conveni amb la Direcció General de Transports per a la rea

lització dels treballs necessaris per a la impressió de la "Guia de Transports 

Interurbans de Catalunya". 

154 19 de juliol de 1991: Conveni amb la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea 

Metropolitana de Barcelona (MMAMB) per a la realització de treballs d'aixeca

ment fotogramètrico-analític del plànol1:2 000 en els municipis de Barberà del 

Vallès, Begues, Castellbisbal, Sant Andreu de la Barca i Torrelles de Llobregat. 

155 31 de juliol de 1991: Conveni marc amb la Societat d'Onomàstica per a la publi

cació de treballs de toponímia. 

156 S de juliol de 1991: Conveni amb el Departament de Comerç, Consum i Turisme 

per a la confecció del Mapa Turístic de Catalunya. 

157 25 d'abril de 1991: Conveni amb la Direcció General de Producció i Indústries 

Agroalimentàries per a l'edició i publicació de la cartografia detallada de sòls 

sobre fulls ortofoto a escala 1:25 000, tot col·laborant en el desenvolupament i 

posada en marxa d'un sistema d'informació geogràfica de sòls, que permeti creuar 

la informació continguda en el SIG de sòls i en el desenvolupament del software 

que permeti l'explotació del SIG de sòls. 

158 2 de setembre de 1991: Conveni amb l'Institut Català del Sòl per a la ce~sió d'un 

local a l'edifici Can Gaset de Tarragona (Tarragonès) com a punt de distribució 

i venda de productes cartogràfics. 

159 31 de desembre de 1991: Conveni amb la Direcció General del Medi Natural per 

a la realització del projecte: Estudi de les zones incendiades mitjançant imatges de 

satèl-lit. 

160 31 d'octubre de 1991: Conveni amb el Consell Comarcal del Bages per a la con

fecció de la cartografia topogràfica de la comarca del Bages a escala 1:50 000. 

161 31 d'octubre de 1991: Conveni amb el Consell Comarcal del Bages per a la confecció 

de la cartografia topogràfica digital de la comarca del Bages a escala 1:5 000 3D. 

162 23 d'octubre de 1991: Conveni amb el Gobierno Vasco. Departamento de 

Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, per a la realització de les ortofotogra

fies a escala 1:25 000 en color de la CAPV corresponents als fulls 39-III, 63-I, II, 

III i IV, 137-I, II, III i IV, 138-III i IV, 139-III i IV, 169- II, 170-I, II, III i IV, 

171-I, IIi III, 203-II i 204-I. 

163 23 d'octubre de 1991: Conveni amb el Gobierno Vasco. Departamento de 

Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, per a la realització de les ortofotogra-

fies a escala 1:25 000 en color de la CAPV corresponents als fulls 88-I, II, III i IV, 167 
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89-I, li, III, i IV, 110-Il i IV, 111-I, li, III i IV, 113-I, li, III i IV, 114-I, 136-Il, 
139-I i Il. 

164 4 de desembre de 1991: Conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona per 
a la dotació, per part de l'ICC, de quatre beques a estudiants del Departament de 
Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

165 16 de desembre de 1991: Conveni amb el Departament de Geografia Humana de 
la Universitat de Barcelona per a la dotació, per part de l'ICC, de quatre beques 
per a estudiants de la Universitat de Barcelona. 

166 7 de desembre de 1991: Conveni amb la Direcció General de Turisme per tal 
d'implementar els mecanismes necessaris perquè l'ICC prepari les bases per a 
realitzar la cartografia dels Punts d'Informació Turística (PIT) a E 1:50 000 i a 
E 1:30 000. 

167 20 de desembre de 1991: Conveni amb la Compañía T elefónica de España SA per 
tal d'implantar els mecanismes necessaris perquè Telefónica pugui utilitzar la 
cartografia digital a escala 1:50 000 corresponent al territori de la província de 
Barcelona produïda per l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 

168 20 de desembre de 1991: Conveni amb la Compañía T elefónica de España SA per 
a perllongar i ampliar els mecanismes creats per tal que Telefónica pogués fer ús 
de la cartografia digital a escala 1:5 000 3D establerta per al territori de la Regió 
I (comar-ques del Maresme, Baix Llobregat, Barcelona, Vallès Oriental i Vallès 
Occidental) i en els corresponents a la utilització de la Regió li (província de 
Girona) i la resta de la província de Barcelona. 

172 31 de desembre de 1991: Conveni amb la Universitat de les Illes Balears per a la 
revisió de camp i recull toponímic per a la cartografia a escala 1:5 000 de Mallorca, 
Eivissa i Formentera. 





8. Viatges i assistències a conferències i simposis 

a) Gener 
1. LLOC: Berlín (Alemanya) 

DATES: 2-4 de gener 

Viatges, conferències i simposis 

PERSONES: J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Visita a l'Institut Fotogramètric de Berlín. · 

2. LLOC: Holanda 
DATES: 6-19 de gener 

PERSONES: E. Martínez, I. Aragonès iJ. Martí (Servei de Secretaria Econòmica 
i Administrativa) 
Curs de fotografia aèria a l'ITC. 

3. LLOC: Lleida (Segrià) 
DATES: 8 de gener 

PERSONES: R. Masip (Servei de Producció Cartogràfica) 

Visita al Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Lleida. 
4. LLOC: Madrid 

DATES: 15 de gener 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) 
Visita al Consejo Superior Geografico. 

5. LLOC: Andorra 
DATES: 15-16 de gener 
PERSONES: R. Masip (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita al Govern d'Andorra. 

6. LLOC: Oviedo 
DATES: 16-18 de gener 

PERSONES: J. Romeu (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Assistència a un seminari sobre Sistemes d'Informació Geogràfica. 

7. LLOC: Mataró (Maresme) 
DATES: 18 de gener 173 
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Viatges, conferències i simposis 

PERSONES: X. Alvaro, M.À. Ortiz (Servei de Producció Cartogràfica) 
Comprovació recolzament. 

8. LLOC: França 
DATES: 20 de gener-4 de febrer 
PERSONES: I. Guillén (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Realització d'un curset. 

9. LLOC: Girona (Gironès) 
DATES: 23 de gener 
PERSONES: R. Masip (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita al Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Girona. 

10. LLOC: Cerdanya i Ripollès 
DATES: 23 de gener 
PERSONES: I. Colomina (Servei de Geodèsia) 
Campanya de mesures de defleccions de la vertical. 

11. LLOC: Madrid 
DATES: 23-25 de gener 
PERSONES: I. Ticó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Visita a l'Instituto Geografico Nacional. 

12. LLOC: San Sebastian (País Basc) 
DATES: 24-25 de gener 
PERSONES: J. Massó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Reunió de la Comissió de Cartografia de la Comunitat de Treball dels Pirineus. 

13. LLOC: Madrid 
DATES: 24 de gener 
PERSONES: A. Lleonart (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Reunió a l'Instituto Geografico Nacional. 

14. LLOC: Andorra 
DATES: 27-28 de gener 
PERSONES: R. Masip (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita al Govern d'Andorra. 

15. LLOC: Madrid 
DATES: 27-29 de gener 
PERSONES: S. Santeulària (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Visita a l'empresa Airliper. 

16. LLOC: Stuttgart (Alemanya) 
DATES: 28 de gener-2 de febrer 
PER?ONES: M. Hernandez (Servei de Geodèsia) 
Visita a la Universitat de Stuttgart. 

17. LLOC: Reus (Baix Camp) 
DATES: 29 de gener . 

PERSONES: J. Fernandez (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita al Servei Territorial de Carreteres. 



18. LLOC: Madrid i Valladolid 
DATES: 30-31 de gener 

Viatges, conferències i simposis 

PERSONES: J. Miranda (Direcció), J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 
i Administrativa) 
Visita a la Junta de Ca:stilla y León i a Inisel. 

19. LLOC: París (França) 
DATES: 31 gener-1 de febrer 
PERSONES: R. Arbiol (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 

Assistència a la reunió d'EARSEL. 
20. LLOC: Madrid 

DATES: 31 de gener 
PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Reunió amb la Comissió Organitzadora LIBER 92. 

21. LLOC: Girona (Gironès) 
DATES: 31 de gener 
PERSONES: J. Fernandez (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita a la Diputació Provincial de Girona. 

b) Febrer 
1. LLOC: Sant Pere de Roda (Alt Empordà) 

DATES: 1 de febrer 
PERSONES: J. Fernandez iX. Alvaro (Servei de Producció Cartogràfica) 

Comprovació dels treballs de recolzament. 
2. LLOC: Madrid 

DATES: 5 de febrer 
PERSONES: D. Muñoz (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 

Visita al Centro Cartografico del Ejército del Aire. 

3. LLOC: Palma de Mallorca 
DATES: 8 de febrer 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) i J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 

i Administrativa) 
Visita al Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 

4. LLOC: Brussel-les (Bèlgica) 
DATES: 12-13 de febrer 
PERSONES: R. Arbiol (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 

Assistència a la reunió de Smith Associates. 
5. LLOC: Val d'Aran i Pallars Sobirà 

DATES: 13 de febrer 
PERSONES: I. Colomina i A. Térmens (Servei de Geodèsia) 

Treball de camp. Projecte GEOCAT. 
6. LLOC: Girona (Gironès) 

DATES: 14 de febrer 175 
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Viatges, conferències i simposis 

PERSONES: J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Visita locals comercials. 

7. LLOC: Madrid 
DATES: 14 de febrer 
PERSONES: R. Masip i J. Fernandez (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita a l'Instituta Geografico Nacional. 

8. LLOC: París (França) 
DATES: 18-19 febrer 
PERSONES: S. Santeulària (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Avaria a l'avió. 

9. LLOC: Manresa (Bages) 
DATES: 22 de febrer 
PERSONES: A. Lleonart i L. Colomer (Servei de Programes d'Actuació 
Cartogràfica) 
Reunió al Consell Comarcal del Bages. 

10. LLOC: Delta de l'Ebre 
DATES: 22 de febrer 
PERSONES: J. Romeu (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Preparació del treball de camp del Delta de l'Ebre. 

11 . LLOC. Lleida (Segrià) 
DA TES: 23 de febrer 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) 
Presentació llibre. 

12. LLOC: Girona (Gironès) 
DATES: 25 de febrer 
PERSONES: J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Visita locals comercials. 

13. LLOC: Tarragona (Tarragonès) 
DATES: 25 de febrer-1 de març 
PERSONES: L. Pineda i A. Tardà (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Projecte de camp estadístiques agràries. 

14. LLOC: París (França) 
DATES: 25 de febrer-7 de març 
PERSONES: S. Santeulària i I. Guillén (Servei de Secretaria Econòmica 
i Administrativa) 
Reparació de l'avió Cessna Citation I. 

15. LLOC: Palma de Mallorca 
DATES: 26 de febrer 
PERSONES: R. Masip (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita al Govern Balear i a EMISA. 

16. LLOC: Madrid 
DATES: 26-27 de febrer 



Viatges, conferències i simposis 

PERSONES: R. Arbiol (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Assistència al curs Procés Digital d'Imatges RS-Teledetecció. 

17. LLOC: Brussel·les (Bèlgica) 
DATES: 26-27 de febrer 
PERSONES: V. Palà (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Assistència a la reunió de l'empresa Smith Associatés. 

18. LLOC: Girona (Gironès) 
DATES: 26 de febrer 
PERSONES: A. Lleonart i M. Parella (Servei de Programes d'Actuació 
Cartogràfica) 
Reunió a l'Estudi General de Girona. 

19. LLOC: Madrid 
DATES: 27 de febrer 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) i J. Massó (Servei de Programes d'Actuació 
Cartogràfica) 
Visita al Consejo Superior Geografico. 

20. LLOC: Ispra (Itàlia) 
DATES: 27-28 de febrer 
PERSONES: J. Sendra i I. Fornesa (Servei de Secretaria Econòmica 
i Administrativa) 
Visita al J oint Research Centre. 

e) Març 
1. LLOC: Madrid 

DATES: 4 de març 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), J. Sendra i J. Ventura (Servei de Secretaria 
Econòmica i Administrativa) 
Reunió al Centro Cartografico y Fotografico del Ejército del Aire. 

2. LLOC: Tarragona (Tarragonès) 
DATES: 7 de març 
PERSONES: A. Lleonart (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Reunió al Departament de Geografia de Tarragona. 

3. LLOC: Madrid 
DATES: 8 de març 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) i J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 

i Administrativa) 
Consell de SYSIGSA. 

4. LLOC: Madrid 
DATES: 11-12 de març 
PERSONES: I. Ticó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 

Visita a l'Instituta Geografico Nacional. 
5. LLOC: París (França) 

DATES: 11-12 de març 177 
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Viatges, conferències i simposis 

PERSONES: I. Augé (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Visita a l'empresa Setrap. 

6. LLOC: Vilanova i la Geltrú (Garraf) 
DATES: 11 de març 
PERSONES: M. Parella (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Reunió a la Biblioteca-Museu Balaguer i a la UAB. 

7. LLOC: Manresa (Bages) 
DATES: 12 de març 
PERSONES: A. Lleonart (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Presentació de l'exposició de cartografia del Primer Congrés Català de Geografia 
i a la UAB i a Manresa, i visita al Consell Comarcal del Bages. 

8. LLOC: Madrid 
DATES: 12-14 de març 
PERSONES: M.Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Preparació del curs de doctorat 1992: Cartografia italiana. 

9. LLOC: Terrassa (Vallès Occidental) 
DATES: 12 de març 
PERSONES: M. Parella (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Presentació de l'exposició de cartografia del Primer Congrés Català de 
Geografia. 

10. LLOC: Sabadell (Vallès Occidental) 
DATES: 12 de març 
PERSONES: L. Colomer (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Presentació de l'exposició de cartografia del Primer Congrés Català de 
Geografia. 

11. LLOC: Saragossa i Pamplona 
DATES: 13 de març 
PERSONES: J. Sendra i J. Ventura (Servei de Secretaria Econòmica 
i Administrativa) 
Visita a la Diputació de Saragossa i al Govern de Navarra. 

12. LLOC: Madrid 
DATES: 13-15 de març 
PERSONES: J. A. Navarro (Servei de Geodèsia) 
Assistència al CASE '91 . 

13. LLOC: Zamora 
DATES: 13-15 de març 
PERSONES: J. Romeu (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Assistència a les Jornadas Internacionales sobre Agricultura. 

14. LLOC: Tolosa de Llenguadoc (França) 
DATES: 18-19 de març 
PERSONES: R. Arbiol (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Visita a l'empresa Scot Consell. 



15. LLOC: Tarragona (Tarragonès) 
DATES: 18 de març 

Viatges, conferències i simposis 

PERSONES: I. Augé (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Visita locals. 

16. LLOC: Albornar (Alt Penedès) 
DATES: 19 de març 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) 
Inauguració circuit !DIADA. 

17. LLOC: Tarragona (Tarragonès) 
DATES: 20 de març 
PERSONES: J. Romeu (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Projecte d'Estadística Agrària. 

18. LLOC: Madrid 
DATES: 21 de març 
PERSONES: J. Massó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 

Reunió de la Comisión de Nombres Geograficos. 
19. LLOC: Madrid 

DATES: 22 de març 
PERSONES: R. Arbiol (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 

Assistència a la Junta de la Asociación de Teledetección. 
20. LLOC: Lleida (Segrià) 

DATES: 22 de març 
PERSONES: J. Romeu (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 

Lliurament del material del projecte d'Estadístiques Agràries. 

21. LLOC: Lleida (Segrià) 
DATES: 23 de març 
PERSONES: J. Massó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 

Presentació llibre. 
22. LLOC: Madrid 

DATES: 26-27 de març 
PERSONES: J. Massó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 

Reunió amb la Subcomisión de Cartografía i la Comisión del Plan Cartografico 

Nacional. 
23. LLOC: Andorra 

DATES: 28 de març 
PERSONES: J. Massó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 

Rêunió amb el conseller de Cultura. 
24. LLOC: Balaguer (Noguera) 

DATES: 31 de març 
PERSONES: J. Ruiz (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 

Reportatge fotogràfic a Balaguer. 
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Viatges, conferències i simposis 

d) Abril 
1. LLOC: Orlando (Estats Units d'Amèrica) 

DATES: 1-4 d'abril 
PERSONES: J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
i R. Arbiol (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Assistència al Congrés SPIE '91. 

2. LLOC: Madrid 
DATES: 3-4 d'abril 
PERSONES: J. Massó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Reunió sobre bases cartogràfiques digitals del Servicio Geografico del Ejército 
i reunió de la Comisión del Plan Cartografico. 

3. LLOC: Madrid 
DATES: 3 d'abril 
PERSONES: R. Masip (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita a l'Instituta Geografico Nacional. 

4. LLOC: Baix Llobregat 
DATES: 4 d'abril 
PERSONES: X. Baulies (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Treball de camp sensor ATM. 

5. LLOC: Palma de Mallorca 
DATES: 4 d'abril 
PERSONES: F. X. Giménez (Servei de Producció Cartogràfica) 
Gestions a Ernisa i en el Govern Balear. 

6. LLOC: Tolosa de Llenguadoc (França) 
DATES: 5 d'abril 
PERSONES: J. Romeu (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Visita a Spot Image. 

7. LLOC: Palau de Plegamans (Vallès Occidental) 
DATES: 10 d'abril 
PERSONES: X. Baulies (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Treball de camp. 

8. LLOC: Madrid 
DATES: 11 d'abril 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) i J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 
i Administrativa) 
Visita a SYSIGSA. 

9. LLOC: Girona (Gironès) 
DATES: 11 d'abril 
PERSONES: J. Romeu (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Treball de camp. 

10. LLOC: Madrid 
DATES: 11 d'abril 



Viatges, conferències i simposis 

PERSONES: I. Fornesa (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Visita al Ministerio de Economía y Hacienda. 

11 . LLOC: Peratallada i Monells (Baix Empordà) 
DATES: 11 d'abril 
PERSONES: J. Ruiz (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Reportatge fotogràfic . 

12. LLOC: Palma de Mallorca 
DATES: 15 d'abril 
PERSONES: R. Masip (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita a Emisa i a la Universitat de les Illes Balears. 

13. LLOC: Stuttgart (Alemanya) 
DATES: 16-22 d'abril 
PERSONES: I. Colamina (Servei de Geodèsia) 
Visita a Landesvermessungsamt i IFP. 

14. LLOC: Stuttgart (Alemanya) 
DATES: 16-20 d'abril 
PERSONES: A. Térmens (Servei de Geodèsia) 
Visita a Landesvermessungsamt i IFP. 

15. LLOC: Madrid 
DATES: 18 d'abril 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) iJ. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 

i Administrativa) 
Visita a l'ambaixada argentina. 

16. LLOC: Solsona (Solsonès) 
DATES: 18 d'abril 
PERSONES: J. Ruiz (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 

Reportatge fotogràfic . 
17. LLOC: Zuric (Suïssa) 

DATES: 22-26 d'abril 
PERSON ES: I. Colamina (Servei de Geodèsia) 
Preparació campanya mesures de la deflecció de la vertical i instal·lació de soft

ware Geo TeX. 
18. LLOC: Palma de Mallorca 

DATES: 23 d'abril 
PERSONES: A. San~oval (Servei de Producció Cartogràfica) 

Visita a Emisa. 
19. LLOC: València 

DATES: 24 d'abril 
PERSONES: J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 

i R. Masip (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita a la Generalitat Valenciana. 

20. LLOC: Madrid 
DATES: 24-26 d'abril 181 



Viatges, conferències i simposis 

PERSONES: I. Ticó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Actes de delimitació municipal. 

21. LLOC: Tarragona (Tarragonès) 
DATES: 25 d'abril 
PERSONES: J. Ruiz (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Reportatge fotogràfic . 

22. LLOC: Madrid 
DATES: 30 d'abril 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) i J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 
i Administrativa) 
Visita al Ministerio de Economía y Hacienda i al de Defensa. 

e) Maig 
1. LLOC: Tarragona (Tarragonès) 

DATES: 2 de maig 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) i J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 
i Administrativa) 
Visita a les dependències del Departament d'Urbanisme a Tarragona. 

2. LLOC: Irun (Guipúscoa) 
DATES: 2-4 de maig 
PERSONES: J. Massó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Assistència a la IX Sessió Plenària de la Comunitat de Treball dels Pirineus. 

3. LLOC: Huntsville (Estats Units d'Amèrica) 
DATES: 5-11 de maig 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), J. L. Colomer i M. Torre (Subdirecció 
General Tècnica) 
Assistència a l'Intergraph Graphic Users Group'91 (IGUG'91). 

4. LLOC: Palma de Mallorca 
DATES: 7 de maig 
PERSONES: R. Masip (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita al Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 

5. LLOC: Mataró (Maresme) 
DATES: 7 de maig 
PERSONES: M. A. Ortiz (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita a Crack SA, control del treball de camp dels topògrafs. 

6. LLOC: Cardedeu (Vallès Oriental) 
DATES: 7 de maig 
PERSONES: I. Ticó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) i J. Fernandez 
(Servei de Producció Cartogràfica) 
Delimitació municipal de Cardedeu i Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental). 

7. LLOC: Barcelona (Barcelonès) 
182 DATES: 7-18 de maig 



Viatges, conferències i simposis 

PERSONES: X. Baulies iV. Palà (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatges) 
Projecte ITRES. 

8. LLOC: Mallorca 
DATES: 9-11 de maig 
PERSONES: J. A. Navarro (Servei de Geodèsia) 
Assistència al curs Nivells Alts OSI. 

9. LLOC: Madrid 
DATES: 10 de maig 
PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Reunió Comissió LIBER 92. 

10. LLOC: Holanda 
DATES: 12-19 de maig 
PERSONES: C. García (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Adquisicions per a la Secció de la Cartoteca de Catalunya. 

11. LLOC: Vallbona de les Monges (Urgell) 
DATES: 12 de maig 
PERSONES: J. Ruiz (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Reportatge fotogràfic. 

12. LLOC: Roquetes (Baix Ebre) 
DATES: 14 de maig 
PERSONES: I. Colomina (Servei de Geodèsia) 
Visita a l'Observatori de l'Ebre. 

13. LLOC: Madrid 
DATES: 16 de maig 
PERSONES: R. Roset (Servei de Sistemes i Centre de Càlcul) 
Visita a l'Instituto Geografico Nacional. 

14. LLOC: Lleida (Segrià) 
DATES: 19 de maig 
PERSONES: J. Ruiz (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Reportatge fotogràfic. 

15. LLOC: Ispra (Itàlia) 
DATES: 19-25 de maig 
PERSONES: A.M. Tardà (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatges) 
Assistència a un curs al J oint Research Centre. 

16. LLOC: Roquetes (Baix Ebre) 
DATES: 21 de maig 
PERSONES: M. Soro (Servei de Geodèsia) 
Visita a l'Observatori de l'Ebre. 

17. LLOC: Tarragona (Tarragonès) 
DATES: 24 de maig 
PERSONES: I. Augé (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Visita al Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
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Viatges, conferències i simposis 

18. LLOC: Londres (Gran Bretanya) 
DATES: 24 de maig 
PERSONES: I. Fornesa (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Visita organitzadors del congrés de la Internacional Cartographic Association'95. 

19. LLOC: Andorra 
DATES: 27 de maig 
PERSONES: J. Massó i A. Lleonart (Servei de Programes d'Actuació 
Cartogràfica) 
Atlas d'Andorra. 

20. LLOC: Tolosa de Llenguadoc (França) 
DATES: 27 de maig 
PERSONES: J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Visita a l'IGN Space i a SPOT Image. 

21. LLOC: Barcelona (Barcelonès) 
DATES: 29 de maig 
PERSONES: J. Ruiz (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Reportatge fotogràfic. 

22. LLOC: Palma de Mallorca 
DATES: 30 de maig 
PERSONES: R. Masip i A. Jauset (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita a EMISA i al Govern Balear. 

23. LLOC: Andalusia 
DATES: 31 de maig al16 de juny 
PERSONES: C. García (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Viatge adquisicions. 

/)Juny 
1. LLOC: Moscou (URSS) 

DATES: 1-8 de juny 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) iJ. L. Colomer (Subdirecció General Tècnica) 
Visita institucional a organismes cartogràfics. 

2. LLOC: Hèlsinki (Finlàndia) 
DATES: 2-8 de juny 
PERSONES: X. Baulies iV. Palà (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatges) 
Assistència a l'IGARSS '91. 

3. LLOC: Madrid 
DATES: 3 de juny 
PERSONES: R. Roset (Servei de Sistemes i Centre de Càlcul) 
Visita a l'Instituto Geogrifico Nacional. 

4. LLOC: Prats i Sansor (Cerdanya) 
DATES: 5 de juny 
PERSONES: M. Soro (Servei de Geodèsia) 
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5. LLOC: Madrid 
DATES: 6 de juny 

Viatges, conferències i simposis 

PERSONES: R. Masip (Servei de Producció Cartogràfica) 
Assistència al Simposium de l'Associació Tècnica de Carreteres. 

6. LLOC: Girona (Gironès) 
DATES: 6 de juny 
PERSONES: J. Fernandez (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita a la demarcació del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo i al Servei 
Territorial de Carreteres. 

7. LLOC: Madrid 
DATES: 11 de juny 
PERSONES: R. Roset (Servei de Sistemes i Centre de Càlcul) 
Visita a l'Instituta Geogr::ífico Nacional. 

8. LLOC: Madrid 
DATES: 11 de juny 
PERSONES: D . Barrot (Subdirecció General Tècnica), X. Baulies, O. Viñas 
(Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) i J. Fernandez (Servei de Producció 
Cartogràfica) 
Assistència i presentació de comunicació a la Jornada T écnica sobre Cartografía 
Tematica. 

9. LLOC: Madrid 
DATES: 11 de juny 
PERSONES: I. Menacho (Subdirecció General Tècnica) 
Visita a l'Instituta Geografico Nacional. 

10. LLOC: Sevilla 
DATES: 12 de juny 
PERSONES: J. Sendra i J. Ventura (Servei de Secretaria Econòmica 
i Administrativa) 
Visita a l'Agencia del Medi o Ambiente. 

11. LLOC: Lleida (Segrià) i Tarragona (Tarragonès) 
DATES: 12-14 de juny 
PERSONES: J. Romeu i A.M. Tardà (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Treball de camp. 

12. LLOC: Madrid 
DATES: 14 de juny 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) 
Visita a la Universitat Carlos III. 

13. LLOC: Andorra 
DATES: 14 de juny 
PERSONES: A. Lleonart i E. Camps (Servei de Programes d'Actuació 

Cartogràfica) 
Viatge assumpte Atlas. 
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Viatges, conferències i simposis 

14. LLOC: Cadis 
DATES: 17-18 de juny 
PERSONES: I. Colamina (Servei de Geodèsia) 
Reunió del Grup de Treball sobre la Xarxa Mareogràfica Nacional. 

15. LLOC: Mataró (Maresme) 
DATES: 17 de juny 
PERSONES: M. A. Ortiz (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita topògrafs. 

16. LLOC: Girona (Gironès) 
DATES: 19 de juny 
PERSONES: J. L. Colomer (Subdirecció General Tècnica) i R. Masip (Servei de 
Producció Cartogràfica) 
Visita a l'Empresa Audifilm. 

17. LLOC: Andorra 
DATES: 20-21 de juny 
PERSONES: J. Mas só (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Reunió Comissió i Subcomissió de Treball dels Pirineus. 

18. LLOC: Andalusia 
DATES: 20-25 de juny 
PERSONES: I. Guillén i J. Martí (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
IRC escala 1:12 000. 

19. LLOC: Palma de Mallorca 
DATES: 21 de juny 
PERSONES: R. Masip (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita al Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria i al Govern 
Balear. 

20. LLOC: Girona (Gironès) 
DATES: 21 de juny 
PERSONES: J. Fernandez (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita delegació Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

21. LLOC: Londres (Gran Bretanya) 
DATES: 22-27 de juny 
PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Fira internacional Map Collector's Society i treball a Oxford. 

22. LLOC: Girona (Gironès) 
DATES: 25 de juny 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) i J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 
i Administrativa) 
Visita Diputació. 

23. LLOC: Andorra 
DATES: 26 de juny 
PERSONES: R. Masip (Serv~roducció Cartogràfica) 
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24. LLOC: Madrid 
DATES: 28 de juny 

Viatges, conferències i simposis 

PERSONES: I. Ticó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) i J. Fernandez 
(Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita a l'Instituto Geognífico Nacional. 

25. LLOC: Madrid 
DATES: 28 de juny 
PERSONES: I. Fornesa (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Visita al Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 

g) juliol 
1. LLOC: Andorra 

DATES: 1-7 de juliol 
PERSONES: M. T. Condal (Subdirecció General Tècnica) 
Curs a l'escola d'estiu a Andorra. 

2. LLOC: Madrid 
DATES: 2 de juliol 
PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Reunió amb el Grup de la Comissió LIBER '92. 

3. LLOC: Lleida (Segrià) 
DA TES: 4 de juliol 
PERSONES: C. Redó (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Gestió a l'Ajuntament. 

4. LLOC: Madrid 
DATES: 8-12 de juliol 
PERSONES: J. Ruiz (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Treball Instituto Geografico Nacional. 

5. LLOC: Madrid 
DATES: 9 de juliol 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) i J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 
i Administrativa) 
Visita a l'Instituto Geografico Nacional. 

6. LLOC: Girona (Gironès) 
DATES: 10 de juliol 
PERSONES: I. Augé (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Visita al Departament de Geografia de l'Estudi General de Girona. 

7. LLOC: Madrid 
DATES: 11-12 de juliol 
PERSONES: X. Pont (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Actes i planimetries a l'Instituto Geografico Nacional. 

8. LLOC: Tarragona (Tarragonès) 
DATES: 15 de juliol 187 
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Viatges, conferències i simposis 

PERSONES: J. Fernandez (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

9. LLOC: Ispra (Itàlia) 
DATES: 17-18 de juliol 
PERSONES: R. Arbiol i J. Romeu (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Visita al J oint Research Centre. 

10. LLOC: Bilbao 
DATES: 18 de juliol 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) iJ. L. Colomer (Subdirecció General Tècnica) 
Visita instal-lacions IBM. 

11. LLOC: Madrid 
DATES: 18-19 de juliol 
PERSONES: J. Ruiz (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Treball Instituta Geografico Nacional. 

12. LLOC: Madrid 
DATES: 22-26 de juliol 
PERSONES: J. Ruiz (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Reportatge Instituta Geografico Nacional. 

13. LLOC: Madrid 
DATES: 25 de juliol 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) i J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 
i Administrativa) 
Visita SYSIGSA. 

14. LLOC: París (França) 
DATA: 25-27 de juliol 
PERSONES: I. Fornesa (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Gestions al Banc Mundial. 

15. LLOC: Salou (Tarragonès) 
DATA: 29 de juliol 
PERSONES: I. Ticó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) iJ. Fernandez 
(Servei de Producció Cartogràfica) 
Delimitació terme municipal. 

16. LLOC: Madrid 
DATES: 29-31 de juliol 
PERSONES: J. Ruiz (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Reportatge Instituta Geografico Nacional. 

17. LLOC: Tarragona (Tarragonès) 
DATES: 30 de juliol 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) i J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 
i Administrativa) 
Visita a la Diputació. 



h) Agost 
1. LLOC: Bonn (Alemanya) 

DATES: 6-10 d'agost 

Viatges, conferències i simposis 

PERSONES: I. F omesa (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Gestions EARSEL. 

2. LLOC: San Francisco (Estats Units d'Amèrica) 
DATES: 10-17 d'agost 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) 
Conferència URISA. 

3. LLOC: Viena (Àustria) 
DATES: 11-24 d'agost 
PERSONES: I. Colomina (Servei de Geodèsia) 
Assistència a la XX General Assembly of the International Union of Geodesy 
and Geophysics. 

4. LLOC: Sant Quirze de Colera (Alt Empordà) 
DATES: 14 d'agost 
PERSONES: J. Ruiz (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Reportatge fotogràfic. 

5. LLOC: Val d'Aran 
DATES: 20-23 d'agost 
PERSONES: J. Ruiz (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Reportatge fotogràfic . 

6. LLOC: Tortosa (Baix Ebre) i Miravet (Ribera d'Ebre) 
DATES: 27-29 d'agost 
PERSONES: J. Ruiz (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Reportatge fotogràfic. 

7. LLOC: Buenos Aires (Argentina) i Asunción (Paraguay) 
DATES: 31 d'agost-9 de setembre 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) i J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 
i Administrativa) 
Gestions projecte Argentina. 

i) Setembre 
1. LLOC: Munic i Stuttgart (Alemanya) 

DATES: 2-14 de setembre 
PERSONES: J. L. Colomer (Subdirecció General Tècnica) i I. Colo mina (Servei 
de Geodèsia) 
Assistència a la Digital Photogrammetric Systems i a la 43 Photogrammetrische 
Woche. 

. 2. LLOC: Munic i Stuttgart (Alemanya) 
DATES: 2-13 de setembre 
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Viatges, conferències i simposis 

PERSONES: R. Arbiol (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) iJ. A. Navarro 
(Servei de Geodèsia) 
Assistència a la Digital Photogrammetric Systems i a la 43 Photogrammetrische 
Woche. 

3. LLOC: Madrid 
DATES: 2-9 de setembre 
PERSONES: J. Ruiz (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Planimetries dels municipis de Catalunya. 

4. LLOC: Stuttgart (Alemanya) 
DATES: 8-14 de setembre 
PERSONES: A. Ruiz (Servei de Geodèsia) 
Assistència a la 43 Photogrammetrische Woche. 

5. LLOC: Madrid 
DATES: 9-13 de setembre 
PERSONES: J. Ruiz (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Planimetries dels municipis de Catalunya. 

6. LLOC: Stuttgart 
DATES: 9-13 de setembre 
PERSONES: R. Arbiol (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Assistència a la 43 Photogrammetrische Woche. 

7. LLOC: Ispra (Itàlia) 
DATES: 10-11 de setembre 
PERSONES: J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Gestions en el J oint Research Centre. 

8. LLOC: Madrid 
DATES: 10 de setembre 
PERSONES: J. Mas só (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Seguiment treball actes Instituto Geografico Nacional i visita a Nenúfar SA. 

9. LLOC: Madrid 
DATES: 12 de setembre 
PERSONES: A. Muñoz (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Visita a Nenúfar SA. 

1 O. LLOC: Madrid 
DATES: 16-27 de setembre 
PERSONES: J. Ruiz (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Actes de delimitació municipal. 

11. LLOC: Madrid 
DATES: 19-20 de setembre 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) 
Visita a l'Instituto Geografico Nacional i a l'ambaixada argentina. 

12. LLOC: Marràqueix (Marroc) 
DATES:.21-29 de setembre 



Viatges, conferè!lcies i simposis 

PERSONES: J. Bou (Servei de Producció Cartogràfica) 
Congrés Mundial de la Carretera. 

13. LLOC: Bournemouth (Anglaterra) 
DATES: 22 de setembre-2 d'octubre 

PERSONES: J. Miranda, D. Sànchez (Direcció), J. L. Colomer (Subdirecció 
General Tècnica), J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa), 
J. Mas só (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) i R. Masip (Servei de 
Producció Cartogràfica) 
Assistència al congrés de la International Cartographic Association. 

14. LLOC: Madrid 
DATES: 25 de setembre 
PERSONES: A. Muñoz (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Visita a Nenúfar SA. 

15. LLOC: Madrid 
DATES: 26 de setembre 
PERSONES: R. Arbiol (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Visita a INISEL. 

16. LLOC: Bournemouth (Anglaterra) 
DATES: 28-29 de setembre 
PERSONES: A. Muñoz (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Suport ICA '95. 

17. LLOC: Vila-seca i Salou (Tarragonès) 
DATES: 30 de setembre-2 d'octubre 
PERSONES: I. Ticó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) iJ. Fernandez 
(Servei de Producció Cartogràfica) 
Delimitació Salou-Vila-seca i Salou. 

j) Octubre 
1. LLOC: Madrid 

DATES: 3 d'octubre 
PERSONES: R. Arbiol (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Reunió AET. 

2. LLOC: Rotterdam (Holanda) 
DATES: 6-10 d'octubre 
PERSONES: A. Lleopart i C. Serra (Subdirecció General Tècnica) 
Assistència a l'European ARC/INFO U ser Conference. 

3. LLOC: Madrid 
DATES: 7-10 d'octubre 
PERSONES: I. Ticó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Planimetries i actes. 

4. LLOC: Madrid 
DATES: 7-11 d'octubre 191 
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Viatges, conferències i simposis 

PERSONES: J. Ruiz (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Projecte de Planimetries dels municipis de Catalunya. 

5. LLOC: Palma de Mallorca 
DATES: 9 d'octubre 
PERSONES: R. Masip (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita a EMISA. 

6. LLOC: Madrid 
DATES: 10-11 d'octubre 
PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Visita fira llibre antic i entrevista a IM COS 92. 

7. LLOC: Madrid 
DATES: 14 d'octubre 
PERSONES: A. Muñoz (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Supervisió mapa en relleu a Nenúfar SA. 

8. LLOC: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) 
DATES: 16 d'octubre 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) iJ. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 
i Administrativa) 
Visita obra Institut Cartogràfic de Catalunya. 

9. LLOC: Andorra 
DATES: 16 d'octubre 
PERSONES: R. Masip (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita al Govern Andorrà. 

10. LLOC: Madrid 
DATES: 17 d'octubre 
PERSONES: J. Ruiz (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Projecte Planimetries dels municipis de Catalunya. 

11. LLOC: Madrid 
DATES: 18 d'octubre 
PERSONES: R. Masip (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita a l'Instituto Geogd.fico Nacional. 

12. LLOC: Lleida (Segrià) 
DATES: 18 d'octubre 
PERSONES: X. Baulies (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Assistència a les Segones Jornades sobre recerca al Parc Nacional d' Aigüestortes. 

13. LLOC: Tarragona i Cambrils (Tarragonès) 
DATES: 21 d'octubre 
PERSONES: J. Fernandez (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita ajuntaments. 

14. LLOC: Andorra 
DATES: 21 d'octubre 
PERSONES: M. Fernandez (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Lliurament Atlas d'Andorra. 



15. LLOC: Manresa (Bages) 
DATES: 22 d'octubre 

Viatges, conferències i simposis 

PERSONES: I. Ticó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 

Delimitació dels municipis de Sant Fruitós de Bages i Manresa. 
16. LLOC: Andorra 

DATES: 22 d'octubre 
PERSONES: I. Augé (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Atlas d'Andorra. 

17. LLOC: Girona (Gironès) 
DATES: 23 d'octubre 
PERSONES: J. Sendra, B. Chueca i I. Augé (Servei de Secretaria Econòmica 

i Administrativa) 
Selecció de personal. 

18. LLOC: Madrid 
DATES: 23 d'octubre 
PERSONES: J. Massó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 

Assistència a la reunió de la Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y 

T eledetección. 
19. LLOC: Tossa de Mar (Selva) 

DATES: 23 d'octubre 
PERSONES: J. Fernandez i M. A. Ortiz (Servei de Producció Cartogràfica) 

Revisió i comprovació del taquimètric. 
20. LLOC: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) 

DATES: 24 d'octubre 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) i J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 

i Administrativa) 
Visita obra Institut Cartogràfic de Catalunya. 

21. LLOC: Cuzco (Perú) 
DATES: 27 d'octubre al3 de novembre 
PERSONES: J. Romeu (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 

Assistència al Congrés Selper. · 
22. LLOC: Manresa (Bages) 

DATES: 29 d'octubre 
PERSONES: J. L. Colomer, A. Lleopart (Subdirecció General Tèncica) i J. Massó 

(Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Assistència a la primera trobada de Tècnics de Protecció Civil. 

23. LLOC: Bordeus (França) 
DATES: 29-31 d'octubre 
PERSONES: I. Ticó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 

Reunió de la Comissió Cartogràfica de la Comunitat de Treball dels Pirineus. 

24. LLOC: Manresa (Bages) 
DATES: 30 d'octubre 

193 



194 

Viatges, conferències i simposis 

PERSONES: A. Lleopart (Subdirecció General Tècnica) 
Trobada d'especialistes en Protecció Civil. 

25. LLOC: Manresa (Bages) 
DATES: 31 d'octubre 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) i J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 
i Administrativa) 
Signatura de Conveni amb el Consell Comarcal del Bages. 

26. LLOC: Madrid 
DATES: 31 d'octubre 

_ PERSONES: M. I. Guillén i S. Santeulària (Servei de Secretaria Econòmica 
i Administrativa) 
Reconeixement mèdic. 

l) Novembre 
1. LLOC: Palma de Mallorca 

DATES: 2 de novembre 
PERSONES: C. Redó (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Tresoreria Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 

2. LLOC: Goteborg (Suècia) 
DATES: 3-8 de novembre 
PERSONES: X. Baulies iV. Palà (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Assistència a l'ERS-1. 

3. LLOC: Huntsville, Alabama (Estats Units d'Amèrica) 
DATES: 3-13 de novembre 
PERSONES: M. Torre (Subdirecció General Tècnica) i X. Al varo (Servei de 
Producció Cartogràfica) 
Visita a Intergraph. 

4. LLOC: la Coruña i Madrid 
DATES: 4-6 de novembre 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) i J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 
i Administrativa) 
Assistència al congrés: La Cartografía ante el Mercado Único Europeo. 

S. LLOC: Madrid 
DATES: 7 de novembre 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) iJ. L. Colomer (Subdirecció General Tècnica) 
Assistència a la reunió de SYSIGSA. 

6. LLOC: Madrid 
DATES: 11 de novembre 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) 
Reunió de la Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección. 

7. LLOC: Madrid 
DATES: 11-13 de novembre 



Viatges, conferències i simposis 

PERSONES: J. Fernandez (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita al Ministeri d'Obres Públiques i a l'Instituta Geografico Nacional. 

8. LLOC: Stuttgart (Alemanya) 
DATES: 12-16 de novembre 
PERSONES: J.L. Colomer (Subdirecció General Tèncnica) i I. Colamina (Servei 
de Geodèsia) 
Assistència a la 2nd International Workshop High Precision Navigation. 

9. LLOC: Sevilla 
DATES: 12-15 de novembre 
PERSONES: R. Arbiol, X. Baulies i J. Romeu (Servei de Teledetecció i Procés 
d'Imatge) 
Assistència a la N Reunión Científica de la Asociación Española de T eledetección. 

10. LLOC: Sevilla 
DATES: 12-15 de novembre 
PERSONES: V. Palà (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Assistència a la N Reunión Científica de la Asociación Española de T eledetección. 

11 . LLOC: Baix Empordà 
DATES: 12-13 de novembre 
PERSONES: P. Alba i J. A. Ezquerra (Servei de Programes d'Actuació 
Cartogràfica) 
Actualització cartogràfica. 

12. LLOC: Pamplona 
DATES: 15-20 de novembre 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 
i Administrativa) i J. A. Navarro (Servei de Geodèsia) 
Assistència a les Primeres Jornades de Cartografia. 

13. LLOC: Roquetes (Baix Ebre) 
DATES: 15 de novembre 
PERSONES: A. Térmens (Servei de Geodèsia) 
Inspecció i organització GPS a l'Observatori de l'Ebre. 

14. LLOC: Lleida (Segrià) 
DATES: 20 de novembre 
PERSONES: R. Masip (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita al Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 

15. LLOC: Madrid 
DATES: 20 de novembre 
PERSONES: J. Talló (Servei de Sistemes i Centre de Càlcul) 
Assistència a la reunió d'usuaris d'Intergraph. 

16. LLOC: València 
DATES: 22-24 de novembre 
PERSONES: I. Aragonès, J. Martí i S. Santeulària (Servei de Secretaria 

Econòmica i Administrativa) 
Fotografia aèria. 195 
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Viatges, conferències i simposis 

17. LLOC: Andorra 
DATES: 25 de novembre 
PERSONES: J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Visita a la Conselleria d'Obres Públiques. 

18. LLOC: París (França) 
DATES: 25 de novembre 
PERSONES: I. Guillén i S. Santeulària (Servei de Secretaria Econòmica 
i Administrativa) 
Revisió avió Citation. 

19. LLOC: Madrid 
DATES: 26 de novembre 
PERSONES: J. Massó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Assistència a la reunió de la Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y 
T eledetección. 

20. LLOC: Ispra (Itàlia) 
DATES: 26-27 de novembre 
PERSONES: R. Arbiol i J. Romeu (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Visita al Joint Research Centre. 

m) Desembre 
1. LLOC: Lleida (Segrià) 

DATES: 9 de desembre 
PERSONES: J. Fernandez (Servei de Producció Cartogràfica) 
Diputació de Lleida. 

2. LLOC: Madrid 
DATES: 10-12 de desembre 
PERSONES: I. Aragonès i S. Santeulària (Servei de Secretaria Econòmica 
i Administrativa) 
Reparació avió. 

3. LLOC: Pamplona 
DATES: 11-12 de desembre 
PERSONES: J. Massó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Reunió de la Comunitat de Treball dels Pirineus. 

4. LLOC: Lleida (Segrià) 
DATES: 11 de desembre 
PERSONES: R. Masip (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita al Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria. 

S. LLOC: Manresa (Bages) 
DATES: 13 de desembre 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) i J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 
i Administrativa) 
Visita exposició. 



6. LLOC: Girona (Gironès) 
DATES: 18 de desembre 

Viatges, conferències i simposis 

PERSONES: J. Fermíndez (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita a la Diputació. 

7. LLOC: Lleida (Segrià) 
DATES: 19 de desembre 
PERSONES: A. Lleonart (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Presentació del pòster "La cartografia: Tècniques i productes" . 
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9. Compliment del Pla Plurianyal 

El Consell Rector de l'Institut Cartogràfic de Catalunya va aprovar el desembre de 

1988, a proposta de la Direcció General de l'Institut, el Pla Plurianyal del quadrienni 

1989-1992 d'actuacions de l'Entitat. Per tant, l'exercici 1991 es desenvolupà com el ter

cer exercici enquadrat dins d'aquest Pla. 

El Pla Plurianyal del Quadrienni 1989-1992 ha esdevingut una eina bàsica a l'hora 

d'emmarcar les prioritats d'actuació a mig termini i, a la vegada, per situar-se dins del 

Pla Estratègic de l'ICC que determina les actuacions a llarg termini. 

Per tant, com es pot veure, la planificació de l'ICC es mou en tres àmbits: 

- El Pla anyal (aprovat pel Consell Rector de l'Institut cada exercici). 

- El Pla Plurianyal del Quadrienni 1989-1992 (aprovat pel Consell Rector de l'Institut). 

- El Pla Estratègic vigent 1989-2000. 

El compliment de la planificació, però, no depèn només de les actuacions concretes dels 

objectius, sinó també dels criteris marcats pels seus òrgans institucionals i executius que 

el comanden, a més de les coHaboracions concretes que s'estableixen amb d'altres 

òrgans i institucions. Això comporta que hi hagi variacions significatives que entenem 

sempre de caire positiu entre el planificat i les accions dutes a terme en la realitat. 

L'anàlisi del compliment del Pla pel que fa a l'exercici 1991 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 201 



Compliment del Pla Plurianyal 

Activitats de desenvolupament i suport tècnic 

L'informe sobre el compliment del Pla de Treball per al1991 cal situar-lo en el context 
del Pla del Quadrienni 1989-1992. Per tant, s'aniran repassant punt per punt els parà
grafs de Pla Quadriennal, tot indicant les accions realitzades. En aquest informe de 
compliment no s'esmenten les activitats no previstes en el Pla. Hom pot trobar-les en 
els informes de detall dels Serveis i Seccions de la Subdirecció. 

Suport als programes d'actuació i producció cartogràfica 
- Creació de Bases de Dades i integració d'informació 

Es continuen carregant sistemàticament les Bases de Dades del Sistema d'Informació 
Geogràfica amb dades topogràfiques (planimetria del MTN 1:50 000) i temàtica 
(per exemple, Usos del Sòl dels projectes "CORINE Land Cover" i projecte de la 
DGPAT). 

- Elaboració de cartografia temàtica 
Proves finals dels processos de generació automàtica dels mapes comarcals 1:50 000 
un cop realitzada la seva actualització. Realització dels mapes de Sanitat a partir 
d'informació del Sistema d'Informació Geogràfica. 

- Generació de cartografia de satèl·lit 
Acabat el projecte de cartografia 1:50 000 a partir d'imatges del satèl-lit SPOT i el 
conveni amb el Govern Basc, que representa cartografia de satèl-lit a les escales 
1:100 000 i 1:50 000 amb imatges SPOT i Thematic Mapper. 

- Interpretació d'imatges de satèl·lit 
Acabada la fase d'interpretació del projecte "CORINE Land Cover" de la CEE. 

- Dibuix automàtic 
Aquesta àrea d'activitat ha estat passada al Servei de Producció. 

- Generació automàtica de marcs, caràtules, etc. 
Es continua donant suport als projectes dels Serveis de Producció i Programes 
d'Actuació Cartogràfica, especialment en l'àrea de dibuix sobre el plòter làser 
Optronics. 

- Disseny i càlcul de xarxes geodèsiques per a projectes fotogramètrics 
Es continua donant suport a tots els projectes d'establiment de cartografia topogrà
fica del Servei de Producció. 

- Tecnologia cartogràfica- manteniment de sistemes digitals 
Continuació del suport de manteniment de sistemes digitals en tots els entorns de treball. 

Línies de desenvolupament 
- Càlcul general 

Pràcticament completada la conversió d'entorns de les àrees de procés cartogràfic 
(estacions UNIX) i el desplegament d'eines d'autoedició per a cartografia. Augment 
significatiu de les capacitats d'emmagatzematge en els discs de les estacions de treball. 

- Emmagatzematge i control de dades 
202 Continuen rutinàriament les feines de control i emmagatzematge de dades en dife-
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rents suports (cintes i discs òptics). El control de dades es fa mitjançant una aplica

ció de cintoteca, ja que encara no s'han desenvolupat índexs gràfics de cartografia 

digital a partir d'explotacions d'un Sistema d'Informació Geogràfica (vegeu també 

el punt: Sistemes d'Informació Geogràfica. Un entorn únic). 
Oficina electrònica 
Cap acció concreta realitzada. 
Càlcul personal 
Desplegament d'eines personals quasi finalitzat, tant des del punt de vista quantita

tiu com de tipus de dispositius compartits (per exemple, impressores en color) a dis 

posició dels usuaris. 
Sistema d'impressió electrònica de publicacions 

Cobreix l' àrea de publicacions d'alta qualitat en color tipus Revista Catalana de 

Geografia i el tema de les publicacions sense color de tirada massiva de qualitat 

intermèdia en blanc/negre o gris. 

En el primer cas, el grup de publicacions de l'ICC usa rutinàriament les eines d'edi

ció electrònica professional basades en ordinadors Apple i impressores làser 

PostScript d'alta qualitat, juntament amb escàners de diapositives i software de 

separació de color. 
Abandonat el projecte de les publicacions de tirada no massiva en blanc/negre. 

Sistemes d'Informació Geogràfica. Un entorn únic. 

Mitjançant convenis de col-laboració amb organismes del DPTOP i altres de la 

Generalitat, es pretén establir una Base de Dades força completa d'informació 

geogràfica. El contingut de la Base de Dades constarà d'informació topogràfica de 

l'ICC i de dades temàtiques i alfanumèriques d'altres departaments. 

Actualment, el Sistema d'Informació Geogràfica conté dades completes dels Ümits 

territorials, comarcals i municipals de Catalunya, dades d'estat del projecte Ortofoto 

1:5 000 de Catalunya (per a elaborar mapes d'estat) i informació topogràfica de tot 

el mapa 1:50 000 de Catalunya sense revisar (versió 1). Els convenis de transferència 

d'informació temàtica d'altres departaments i direccions generals s'han de concretar 

a mesura que aquests darrers disposin de dades georeferenciades. 

Des del punt de vista "entorn únic" per emmagatzemar dades georeferenciades 

rellevants als processos cartogràfics de l'ICC (vèrtexs i xarxa geodèsica, punts de 

camp i aerotriangulats, informació de control de projectes, índexs automàtics, cin

toteca, dades d'elevacions, etc.), s'ha implementat la transferència directa (via comu

nicació per xarxa) de dades toponímiques des del Sistema d'Informació Geogràfica 

als processos cartogràfics de creació de caràtules i llegendes. 

• Sistemes d'Informació Geogràfica orientats a objectes 
Cap acció concreta degut al poc suport i canvis d'estratègia de vendes de les dues 

cases comercials que ofereixen aquest tipus de producte. 

• Sistemes experts com a eina cartogràfica 
No s'ha realitzat cap acció. S'està recollint bibliografia d'aplicacions cartogràfiques, 

i hi ha la intenció d'esmerçar-hi recursos humans cap a finals del1992 realitzant 

experiències d'ajuda dels sistemes experts i dels Sistemes d'Informació Geogràfica 203 
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a l'anàlisi multispectral de dades de satèl-lit, i, potser, en el tema de la generalització 
d'escales. 

- Mecanització d'informació textual 
Cap acció nova prevista. Continua el suport al projecte de recollida de les Actes de 
Delimitació Territorial (conveni amb el Departament de Governació) en format 
"fotografia digital". Possible canvi d'entorn durant el1992. 

- Preparació de fotolits amb tecnologia "raster" (fotomecànica digital) 
Consolidades completament les línies de producció, tant per ortofoto com per 
mapes temàtics. Inclou els temes del dibuix d'imatges digitals, dibuix de vectors, sím
bols i text, integració d'aquests elements sobre una imatge, situació de text i impres
sió de fotolits per blanc/negre i color sobre el plòter Optronics 5040 de gran format. 
Consolidades plenament les eines i metodologies per a la realització de "Cartografia 
de sobretaula" basades en software divers en l'entorn Apple. 
En operació les eines i metodologies de transferència de dades "raster" (imatges) 
generades en totes les àrees de l'ICC cap als entorns de "Cartografia de sobretaula" 
i Sistema d'Impressió de fotolits Linotronic (utilitzat per a petits formats). En pro
ves la transferència de. cartografia de línia. 

- Generació de cartografia temàtica - disseny del mapa 
En fase de finalització de les metodologies i eines de traspàs dels dissenys cartogrà
fics realitzats en l'entorn personal cap a l'entorn de producció massiva basada en esta
cions cartogràfiques UNIX. 

- Estacions de tractament d'imatges d'altes prestacions 
Renovat substancialment el parc d'estacions de treball del Servei de Teledetecció i 
Procés d'Imatge, tant en termes de potència de càlcul com de disc. Continua l'adap
tació del nostre software de Tractament d'Imatges a l'entorn OSF/MOTIF. 
• Estacions de tractament de dades multispectrals 

Proves d'una estació de treball de 24 bits durant el1992. 
• Estació fotogramètrica digital - hardware i software 

1. Restitució fotogramètrica sobre imatge digital: compra estació Intergraph. 
Proves durant el 1992. 

2. Sistemes gràfics per a l'estació fotogramètrica digital: resolt en el punt 1, ja que 
l'estació Intergraph integra també gràfics. 

3. Generació de Models d'Elevacions del Terreny: a l'espera de software de mer
cat (juliol1992) integrat dins l'estació Intergraph. 

4. Base de Dades MDT d'alta fidelitat: abandonada la línia HIFI-88. Nou disseny, 
proves de concepte i desenvolupaments durant el 1992. 

5. Generació de MDT a partir de corbes de nivell: via software de mercat- en proves. 
6. Control de qualitat del MDT: integrat en el punt 4. 
7. Monoplòting: cap acció prevista. 
8. Sistema de producció d'ortofoto d'alt rendiment amb capacitats interactives 

(DIR): en producció massiva des de gener de 1990 per a blanc/negre. Primeres 
proves orto color. 

204 9. Control de l'estat de la BD MDT: integrat en el punt 4. 
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10. Base de dades d'ortofotos: encara en fase d'avaluació de la conveniència de 
mantenir una BD d'aquest tipus. 

Sensors fotogramètrics no convencionals 
Realitzat el primer vol de proves amb el sensor CASI. Informes finals durant el1992. 
Escàners de foto aèria 
En fase de proves d'acceptació del nou escàner fotogramètric de 7.5 ¡.un de resolució. 
Proves de lectura i tractament digital de negatius blanc/negre i color durant el1992. 
• Ortofotos digitals 

Manteniment de la cadena d'explotació per a blanc/negre. Proves finals per a 
ortos en color. 

• Còpies fotogràfiques digitals 
Depenent dels resultats de les proves de digitalització amb negatius, hom avaluarà 
la possibilitat de digitalitzar i emmagatzemar totes les fotos permanentment en 
suport cinta vídeo (2.3 GB/cinta). La idea és substituir el procés fotogràfic de les 
còpies de contacte que es demanen via botiga per sortides sobre paper a partir de 
la BD de fotos . Resolució mínima de les impressores necessàries: 600 punts/pol
zada i 64 tons de gris. A l'espera de productes de mercat. 

Escàners de cartografia 
Provada la conversió raster-vector automàtica amb resultats no satisfactoris pel 
tipus de mapa d'entrada. En producció un sistema alternatiu semiautomàtic (projecte 
"CORINE Land Cover"). 
Geodèsia -Sistemes de posicionament 
• Determinació del geoide 

La Universitat de Barcelona ha proporcionat el primer càlcul del Geoide de 
Catalunya amb resultats satisfactoris. En fase de refinament de resultats. 

• Projecte GPS/CCNS 
L'objectiu d'aquesta tecnologia és reduir el nombre de punts de recolzament 

necessaris per als projectes fotogramètrics . 
Realitzat el vol i mesurats el punts de control amb GPS durant el1990. En fase de 
mesura dels fotogrames. Es realitzaran els càlculs experimentals amb el nostre soft

ware ACX (Ajust Combinat de Xarxes) durant el1992. 

• Sistema de càlcul geodèsic 
Inici de les observacions de la xarxa de posicionament tridimensional de Catalunya 

i preparació dels treballs de densificació de la Regió I. 

Docència Cartogràfica 
Els objectius de Docència Cartogràfica durant l'any 1991 es poden concretar de la 

manera següent: 
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 en conèixer la tasca que desenvolupa l'ICC. 
Cursos: Partint de l'experiència dels anys anteriors, s'ha revisat i ampliat el curs de 
Mètodes i tècniques a desenvolupar en el procés de realització dels documents car- 205 



Compliment del Pla Plurianyal 

togràfics. Enguany s'han realitzat dues edicions patrocinades pel Fons Social Europeu 
i el Departament de Treball. 

- Visites: S'han atès un total de 66 grups, 35 de Barcelona, 24 de la resta de Catalunya 
i set de la resta d'Espanya. 

- Formació d'especialistes: Ha continuat amb una edició més del curs de formació 
d'operadors fotogramètrics i dues del d'operadors d'edició cartogràfica. 

- Altres cursos: S'han impartit dos cursos nous de didàctica de la Cartografia en 
col-laboració amb l'Escola d'Estiu del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia 
i Lletres i Ciències de Catalunya i amb l'Escola d'Estiu del Principat d'Andorra. El 
temari d'aquests cursos ha estat dedicat a la utilització dels documents cartogràfics 
a l'escola i a explicar el medi físic i humà a través dels mapes. 

- Diversos: Seguint amb les activitats d'anys anteriors s'ha col·laborat en la formació 
interna del personal de l'ICC. 

Activitats de Producció Cartogràfica 

Cartografia topogràfica 
En la taula adjunta es resumeix l'activitat quant a restitució fotogramètrica mesurada 
en hectàrees terreny comparada amb la planificació. 

Escala Pla Plurianyal (ha) Realitzat (ha) % 

1:500 4 620 1 092 42,1 
1:1 000 (urbà) 7 260 2 174 29,9 
1:1 000 (vialitat) 11 385 8 533 74,9 
1:2 000 (urbà) 4 950 7 889 159,4 
1:5 000 (territorial) 462 000 934 984 202,4 

1:25 000 (IGN) 230 000 

Cal fer especial esment aquest exercici en l'esforç dedicat a la cartografia territorial a 
escala 1:5 000 del Mapa topogràfic de Catalunya, així com en el gàirebé quart de milió 
d'hectàrees restituïdes a escala 1:25 000 del Pirineu Occidental a conseqüència del 
conveni signat amb l'Instituto Geognífico Nacional. 

Com és ben conegut, la restitució fotogramètrica és el pas final, però no el més impor
tant, de la producció cartogràfica. Cal dir que per a assolir les fites abans esmentades 
ha calgut aerotriangular 5 176 models a diverses escales, compilar 529 models d'eleva
ció del terreny, a part dels obtinguts en la taula resum expressada, i formar un total de 
2 189 fulls incorporant revisió de camp i toponímia. 

Cartografia ortofotogràfica 
Aquest any ha suposat la consolidació de la producció d'ortofotomapes mitjançant el 

206 sistema de generació d'imatges rectificades (ortofotomapa digital) desenvolupat a 
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l'ICC i ja en producció l'any anterior. La producció d'ortofotomapes a Catalunya ha 
estat: 

Programa Pla Plurianyal (ha) Realitzat (ha) % 

Ortofoto 1:5 000 700 000 721 750 103,1 

Ortofoto 1 :25 000 1 600 000 1 694 736 105,9 

Per altra banda, i per quart any consecutiu, l'Institut Cartogràfic de Catalunya i el 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria del Ministerio de Economía y 
Hacienda han signat un conveni per tal de cobrir 273 596 hectàrees de Catalunya amb 
ortofotomapes a escala 1:5 000. 

Activitats de Programes d'Actuació Cartogràfica 

Cartografia bàsica 
El grau de compliment durant l'exercici 1991 en les publicacions dins aquest àmbit es 

resumeix en la següent taula: 

Escala Pla Plurianyal (fulls) 

Ortofoto b/n 1:5 000 1170 
Mapa topogràfic 

de Catalunya 1:5 000 600 
Ortofoto b/n 1:25 000 176 
Mapa topogràfic 1:1 O 000 
Mapa T opografico 

Nacional 1 :25 000 
Imatge satèHit 1:100 000 

(2a edició) tot el territori 

Fulls realitzats 

1170 

808 
161 

25 

13 

tot el territori 

% 

100 

134,6 
91,5 

100 

S'han produït, a més, molts altres productes considerats cartografia bàsica que poden 

consultar-se en l'apartat corresponent de la Memòria. 

Cartografia temàtica 
Dels projectes de treball a escala 1:50 000 s'assenyalen els següents: S'han publicat els 
13 fulls de l'Ortoimagen Landsat-5 i SPOT de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco i s'està treballant en la cartografia dels PIT, en l'Ortoimatge Barcelona 92, en el 207 
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Mapa de la Vegetació de les Valls d'Espot i Boí, el Mapa de vegetació 1:50 000 (full255), 
i el Mapa de la Vegetació de la Vall de Ribes. 
Pel que fa a l'escala 1: 250 000 de Catalunya cal destacar els següents projectes: S'està 
treballant en el Mapa oficial de carreteres 1992, en el Mapa hidrogràfic, en el Mapa 
d'àrees hidrogeològiques, en el Mapa de les xarxes meteorològiques, en el Mapa de 
les línies elèctriques d'alta tensió. 
A escala 1:500 000 de Catalunya s'han publicat el Mapa comarcal1992 i el Mapa d'en
titats locals menors 1990. 
Altra cartografia temàtica que s'ha realitzat és: el Mapa del Parc Nacional d'Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici E 1:85 000, Mapa turístic de Catalunya E 1:350 000, cartografia 
diversa per als departaments de Cultura i Comerç, Consum i Turisme, i per a l'Institut 
Català del Transport. 
Es troba en procés d'elaboració la cartografia E 1:30 000 dels Punts d'Informació Tu-
rística (PIT). 

Fotointerpretació i actualització cartogràfica 
S'han continuat les tasques de fotointerpretació i actualització cartogràfica de les bases 
planimètriques per a la publicació de la sèrie comarcal 1: 50 000 de Catalunya i ·1' inici 
de la implementació de les aplicacions per a poder desenvolupar les tasques anteriors 
de fotointerpretar i actualitzar les bases mitjançant una estació digital amb una ortofoto 
de referència, la qual cosa permetrà millorar la precisió i la qualitat del producte. 

Atles 
S'ha publicat l'Atlas d'Andorra i s'ha realitzat la cartografia per a l'Atlas de Sanitat i 
l'Atlas Comercial. En fase de treball es troben l'Atlas d'Urbanisme de la Costa Brava, 
l'Atlas Climàtic de Catalunya E 1:500 000 i l'Atlas del Baix Llobregat. 

Publicacions periòdiques 
Cal fer esment de les següents: Revista Catalana de Geografia (números 14, 15 i 16), 
Memòria de l'ICC 1990, Catàleg de publicacions 1991 i Calendari per a l'any 1992 
(Ciutats europees olímpiques de l'era moderna). 
Revista Catalana de Geografia: L'any 1991 s'han publicat els números 14, 15 i 16, 
corresponents als mesos de març, juny i novembre, respectivament. 
El seu tiratge és de 3 000 exemplars, que es distribueixen per 272 llibreries de Catalunya, 
en diversos quioscs de la província de Barcelona i a la botiga de l'ICC. 
El total de subscriptors a finals del1991 és de 392 i, a més, participa en un total de 114 
intercanvis amb revistes d'arreu del món. 

Delimitació municipal de Catalunya 
S'ha finalitzat l'escannejament de les actes i quaderns de camp de delimitació munici
pal de l'Instituto Geognífico Nacional corresponents als 942 municipis de Catalunya. 
S'ha continuat la tasca de recuperació de la informació de les entitats locals territorials 

208 treballades per l'Estado Mayor, així com de la documentació addicional relacionada 
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amb els replantejaments de les línies de delimitació que s'han trobat en els lligalls. 
En relació a les tasques coordinades amb la Direcció General d'Administració Local, 
s'ha continuat donant el suport tècnic necessari per a la realització dels expedients de 

delimitació municipal. En aquest sentit s'estan treballant els dossiers de Manresa i 
Sant Fruitós de Bages, Taradell i Santa Eugènia de Berga i ~ontgat i Tiana. S'han fina
litzat els expedients de l'Ampolla i el Perelló, Sant Antoni de Vilamajor i Cardedeu, 
Fígols i Alinyà i Ribera d'Urgellet, Maldà i Sant Martí de Riucorb, Olius i Llobera 
(enclavament de Perers) i Vila-seca i Salou i Salou. 

Activitats generals, vols i cartoteca 

Gestió econòmica 
Com a resum en termes econòmics de l'activitat portada a terme per l'ICC durant l'any 

1991, la liquidació pressupostària reflecteix les següents xifres: 
- Programes d'inversió: La seva execució s'ha situat en un 99,99%. 
- Pressupost corrent: S'han ampliat les xifres inicials del pressupost amb una genera-

ció de crèdit per un total de 132 615 943 pessetes, en funció de més ingressos realit

zats durant l'any . 

Les vendes i ingressos propis han assolit un import de 542 796 061 pessetes, la qual cosa 

ha representat un percentatge d'autofinançament corrent d'un 50,83%. 

La seva distribució ha estat la següent: 

Vendes a la botiga ICC ........................... .... ...... ................. ....... .... 42 526 493 pessetes 

Vendes per projectes .. .. ..... ................ ............... ..... ......... .... .. .... ..... 475 499 358 pessetes 
Taxes i altres ingressos .................................................................. 24 770 210 pessetes 

Vols 
Com mostra la taula següent, l'any 1991 s'ha caracteritzat per l'increment en les super

fícies volades així com en l'ús de noves cambres mètriques amb tecnologia FMC, que 

permet obtenir major precisió fotogramètrica a baixa cota. 

Programa Pla Plurianyal (ha) Realitzat (ha) o¡o 

Vols gran altura 
1:70 000 10 000 000 s 954 298 59,5 

1:40 000 54 455 
Vol ortofoto 1:22 000 650 000 717 261 110,3 

Vols planejament 1:10 000 10 000 62 502 625 

Vols metropolitans, vials 
i nuclis 1:5 000 45 000 54 000 120 

Vols urbana 1:3 500 1 000 10 252 1 025,2 
209 
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Cartoteca 
Els diferents fons de la: Cartoteca han continuat experimentat un augment paral-lel al 
previst. 

Cartografia anterior al segle XX ..... .... ..... .... .. .. ... .... .. .. ..... .. ... .. .. .. ... .. ... . ... ... 440 peces 
Cartografia del segle XX, fulls solts ........................................ ..... ............. 605 peces 
Cartografia del segle XX, sèries .... .. .. .. . .. .. .. ... .... .. .. .. .. ..... .... .. ..... ......... ....... 11 41 S peces 
Total ....... .. ... ... ........... ...... ....... ............ ... ..... ................ ......... ...... ... ....... ... ..... 12 460 peces 

Val a dir que el nombre d 'usuaris especialistes que han visitat les sales de consulta de 
la Cartoteca de Catalunya ha estat 863. 

Conclusió 
Com a conclusió a aquesta anàlisi del compliment de la planificació de 1' exercici 1991 pel 
que fa al seu propi Pla Anyal d'actuació i el Plurianyal1989-1992, podem constatar un 
elevat nivell de compliment de les previsions així com un increment real de la demanda 
que el nostre entorn (Departament de Política Territorial i Obres Públiques, altres 
departaments, Administració Local i Central, etc.) fa a l'Institut Cartogràfic de 
Catalunya. Tot això comporta una importància creixent de la nostra tasca i un compro
mís diari a assolir les fites assenyalades. A més cal destacar també el nombre de projec
tes que, tot i no estar constatats en el Pla, s'han pogut incloure en la producció de l'any. 

Podem dir que l 'anàlisi i el balanç són, en general, altament positius i que en molts casos 
superen les previsions inicials. 
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1 O. Pla estratègic de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 1989-2000 

El present Pla resumeix i tracta de sintetitzar la planificació estratègica, productiva i tec
nològica de l'Institut Cartogràfic de Catalunya en el període 1989-2000. Es pres<!nten 
i s'avaluen l'objectiu general, les línies estratègiques, els objectius, subobjectius i accions 
que componen les línies mestres d'actuació i que serveixen de guia a totes les activitats 

de l'ICC. 

1. Pla estratègic tecnològic i productiu de l'ICC 

1.1. El Pla Estratègic. Conceptes i Beneficis 

[1] El present Pla Estratègic és un esforç ordenat per a produir i facilitar la presa de 
decisions i accions per a conformar i guiar l'activitat de l'ICC. 

[2] Com a planificació estratègica a llarg termini, es contempla l'aparició i com
prensió de noves tendències, discontinuïtats i noves oportunitats tecnològiques, 

més que una pura extrapolació del present. 
[3] L'avenç tecnològic dins de l'àmbit de les ciències de la Terra és tan multidiscipli

nari, ràpid i innovador que cal adoptar una actitud estratègica, més omnicom
prensiva i menys normativa, orientada a una innovació sistemàtica adaptable. 

[ 4] Aquest Pla Estratègic pretén obtenir els següents beneficis: 

De caràcter extern: 
- Clarificar i explicar el futur institucional. 
- Ajudar a la presa de decisions pressupostàries (anyals i quadrianyals). 
- Ésser adaptatiu als canvis d'entorn i d'operativitat. 
- Ajudar a la solució de problemes organitzatius i institucionals. 

De caràcter intern: 
- Facilitar la comunicació. 
- Estimular la participació. 215 
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- Integrar les activitats tecnològiques. 
- Incrementar la sinergia de les accions. 
- Ordenar les decisions i les accions. 

[SJ Aquest Pla Estratègic s'ha gestat per a ésser sotmès, enriquit i coordinat per les 
següents instàncies i organismes: 

Departament de Política Territorial i Obres Públiques del Govern de la 
Generalitat de Catalunya (DPTOP). 
Consell Rector i Comissió Tècnica de l'ICC. 

- Intervenció General i Sindicatura de Comptes de la Generalitat. 
- Consejo Superior Geografico de España. 

1.2. Etapes del Pla 

[6] Aquest Pla, per raons administratives, té una execució que es divideix en etapes 
amb una doble sincronia: l'anyal, per raons pressupostàries, i la quadrianyal, per 
raons de planificació a mig termini. La planificació quadrianyal es divideix en 
tres etapes: 1989-1992 (actualment en execució), 1993-1996 i 1997-2000. 

[7] L'elaboració del primer pla quadrianyal va realitzar-se durant el segon semes
tre de 1988 i la planificació estratègica en el període 1989-1990. 

1.3. Contingut del Pla 

[8] El Pla Estratègic Tecnològic i Productiu de l'ICC es configura en: 
- Un objectiu central. 
- Quatre línies estratègiques. 
- Deu objectius específics. 
- Vint-i-tres subobjectius. 
- Seixanta accions-projectes. 

[9] L'objectiu central del Pla és un objectiu polític que s'inscriu dins de les com
petències de l'ICC i de la tradició cartogràfica de la història de Catalunya i, a la 
vegada, respon a les mancances que la cartografia bàsica, temàtica i derivada ha 
tingut a Catalunya i la manca de docència i recerca reglada de les ciències i tèc
niques connexes amb la cartografia a Catalunya. 

[1 O] Les quatre línies estratègiques són les branques que condueixen a complir 
l'objectiu central. De fet, són els canals claus d'actuació concatenats i ordenats 
per precedència. Són les idees vertebradores en termes d'expressió i execució del 
Pla. Aquestes línies estratègiques és poden veure en l'esquema I. 

[11] Els objectius específics i subobjectius corresponen ja a nivells propers a les estruc
tures o serveis orgànics que els duran a terme. De fet, són les recerques, projectes 
de sèries cartogràfiques i d'altres que tenen un sentit de completitud o unicitat. 

[12] Els subobjectius són agrupacions d'accions i/o projectes, mesures o instruments 
que s'han de dur a terme per assolir els objectius específics de cada línla estratègica. 

216 [13] L'esquema explicatiu del Pla és a la pàgina 217. 
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[14] Les propostes d'acció o projectes van acompanyades de fitxes sintètiques des
criptives amb el següent contingut genèric: a) descripció, b) justificació, e) con
nexió amb l'objectiu, d) terminis de realització. 

[15] Com es pot veure, les dades concretes de les fitxes no són absolutament 
homogènies. El motiu principal és que les accions o projectes no ho són. En 
alguns casos són projectes força avançats en la seva previsió i/o realització i, per 
tant, sense problemes de quantificació o configuració. D'altres poden ésser 
accions que encara no tenen la maduresa dels projectes. 

[16] El Pla Estratègic de l'ICC ha estat concebut per l'equip directiu de l'ICC, res
ponsable últim de la seva execució material amb l'ajut de les instàncies descri
tes al paràgraf [5]. 

1.4. Significació del Pla 

[17] El compliment del present Pla significarà, una vegada superat amb èxit, l'apro
ximació de Catalunya als estàndards de disponibilitat d'informació cartogràfi
ca que són comuns a les regions europees avançades. 

[18] Comportarà la consolidació de l'ICC com a Institució productora, tecnològi
ca i docent, tres vessants clau de la seva activitat vers la societat de Catalunya. 

[19] La factibilitat del Pla es recolza, també, en el seu propi contingut. És un Pla 
ambiciós però, alhora, meditat i reflexionat de tal manera que les mesures que 
es proposen tenen, certament, nivells diferents de velocitat en la seva imple
mentació, però es troben ben fonamentades en el treball continuat de l'ICC 
d'ençà el1982. 

[20] En darrer terme, la mateixa realització del present Pla significa el compliment 
d'una de les fites a assolir, com és la consolidació i creixement de la informació, 
productes i serveis cartogràfics que és l'objectiu central del Pla. 

2. L'objectiu general i les línies estratègiques del Pla 

2.1. Objectiu General 

[21] Catalunya és una nació en el marc de la Constitució Espanyola amb un Estatut 
d'Autonomia que li adjudica un gran volum de competències polítiques i admi
nistratives en les més diverses activitats, especialment en l'àmbit de la Política 
Territorial i les Obres Públiques. La superfície de Catalunya (32 000 km2

) i la 
seva població (més de 6 000 000 de ciutadans) ens situen en l'àmbit d'una regió 
europea de tipus mitjà i les seves variables macroeconòmiques la col·loquen en 
un dels primers llocs d'Espanya i del sud d'Europa. 

[22] Sempre que hi ha hagut autogovern a Catalunya en aquest segle (Mancomunitat 
del 1924 i Estatut Republicà del 1932), una de les primeres mesures ha estat 

218 crear un Servei Geogràfic o Cartogràfic. La darrera recuperació nacional amb 
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l'Estatut de 1979 va produir la creació d'un Servei Cartogràfic l'any 1979 i la de 

l'Institut Cartogràfic de Catalunya l'any 1982 per Llei 11/82 del Parlament de 

Catalunya. 
[23] La recuperació del dèficit acumulat és el nord que guià el Parlament de 

Catalunya en dotar-se de la Institució cartogràfica necessària perquè fos l'eina 

que emprés el Govern de la Generalitat per a f'esmentada recuperació, l'hi 

donà una fórmula jurídica moderna de caràcter comercial, industrial i financer 

la qualli permet llibertat d'acció i capacitat d'autofinançament. 

[24] Les línies estratègiques estan ordenades segons les prioritats encara que formen 

un tot que conforma el Pla. Les línies números 1 i 2 s'autorecolzen ja que 

l'ICC, com a Institució, realitza una recerca tecnològica finalista destinada a 

recolzar la producció cartogràfica. Les línies estratègiques números 3 i 4 són 

relativament independents. 

2.2. Primera Línia Estratègica: Producció Cartogràfica. 

[25] És la prioritària on cal, fonamentalment, cobrir els dèficits cartogràfics existents. 

La priorització s'executa seguint la seqüència MTC 1:5 000 orto i línia, 1:25 000 

ortofoto i projectes cartotopogràfics per a donar servei al DPTOP i a 

l'Administració Local. 
[26] El Pla Estratègic preveu una implantació total de les sèries 1:5 000, 1:10 000, 

1:50 000 i 1:100 000 sobre tot el territori de Catalunya, amb reedicions actua

litzades en les àrees on es necessiti. 
[27] La realització del Mapa geològic depèn de les dades a lliurar pel Servei Geològic 

de Catalunya. 
[28] Els vols generals tenen cadències d'actualització de dos anys (escales 1:70 000) 

i quatre anys (escales 1:22 000); els altres vols són programats globalment en els 

plans quadrianyals i, especialment, en el pla anual. 

2.3. Segona Línia Estratègica: Recerca Tecnològica. 

[29] La simbiosi producció-desenvolupament és un criteri bàsic en l'avenç de l'ICC. 

La posada en producció d'eines desenvolupades amb mitjans propis dóna 

potència, versatilitat, economia i increment als estàndards productius. 

[30] El desenvolupament de sistemes de software propis en la geodèsia i fotogra

metria digital conduirà, a la fi del Pla, a comptar amb una instal-lació de pro

ducció totalment digital en substitució del parc d'estereoplòters analògics i 

analítics actuals. 
[31] Produir la informació cartogràfica amb intel-ligència topològica, serà una cons

tant evolutiva en el desenvolupament del Pla; amb un doble objectiu: facilitar

ne la publicació i traslladar la informació cartogràfica produïda a entorns de sis

temes d'informació geogràfica. 
[32] Es potenciarà la sinergia fotogrametria digital- procés d'imatge amb l'horitzó 219 
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de facilitar la fusió de dades entre els mons de la teledetecció espacial, els siste
mes d'informació i la fotogrametria aèria. 

[33] S'experimentaran diversos sensors electroòptics aeris amb criteris fotogramè
trics i cartogràfics, així com l'obtenció d'informació georeferenciada de sensors 
passius i actius. 

2.4. Tercera Línia Estratègica: Infrastructura. 

[34] S'aproparà la distribució, el coneixement i l'ús dels productes cartogràfics al 
territori català. · 

[35] Es transformaran en productes públics les bases digitals de les escales 1:5 000 i 
1 :50 000 amb la definició d'estàndards que això comporta. 

[36] Es potenciarà la compilació del fons de cartografia moderna i contemporània de 
la Cartoteca de Catalunya 

2.5. Quarta Línia Estratègica: Docència i Recerca. 

[37] Lligat a la disponibilitat dels edificis en fase de projecte i a partir de 1996, es 
posarà en marxa el pla d'Estudis de l'Escola d'Enginyeria Geogràfica inserida 
en la Universitat Politècnica de Catalunya. 

[38] L'Escola d'Enginyers Geògrafs organitzarà inicialment Departaments amb 
laboratoris que mantindran programes de recerca propis. 

3.1. Quadre resum d'estratègia, objectius, subobjectius i accions 

Línia estratègica número 1: Producció cartogràfica 
- Objectiu específic número 1: Cartografia bàsica 

- Subobjectiu número 1: Sèries de cartografia topogràfica 
1.1. Sèrie MTC 1:5 000 
1.2. Sèrie MTC 1:10 000 
1.3. Sèrie Mapa comarcal1:50 000 
1.4. Sèrie MTC 1:100 000 
1.5. MTC 1:250 000 

- Subobjectiu número 2: Sèries de cartografia, Ortofoto 
2.1. Ortofotomapa 1:5 000 
2.2. Ortofotomapa 1:25 000 (C) 
2.3. Ortofotomapa 1:50 000 
2.4. Ortofotomapa 1:100 000 (C) 

- Subobjectiu número 3: Projectes cartogràfics 
3.1. Projectes de vialitat 1:1 000 
3.2. Projectes d'urbanisme 1:1 000 
3.3. Projectes de ciutats 1:500 i 1:1 000 
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3.4. Projectes metropolitans 1:2 000 
- Objectiu específic número 2: Cartografia temàtica 

- Subobjectiu número 4: Sèries temàtiques 
4.1. Sèries temàtiques 1:250 000 
4.2. Mapa d'usos del sòl1:100 000 
4.3. Mapa geològic 1:100 000 

- Objectiu específic número 3: Vols fotogramètrics 
- Subobjectiu número 5: Cobertura global de Catalunya 

5.1. Vols de gran altura b/n 1:70 000 
5.2. Vols de gran altura color 1:70 000 
5.3. Vols de gran altura IRC 1:70 000 
5.4. Vols ortofoto b/n 1:22 000 

- Subobjectiu número 6: Cobertures territorials específiques 
6.1. Vols planejament 1:10 000 
6.2. Vols vials 1:5 000 
6.3. Vols dels nuclis urbans 1:5 000 
6.4. Vols metropolitans 1:8 000 b/n i color 

Línia estratègica número 2: Recerca tecnològica 

- Objectiu específic número 4: Geodèsia cartogràfica 
- Subobjectiu número 7: Sistemes de posicionament 

7.1. Xarxes geodèsiques 
7.2. Càlcul geodèsic 
7.3. Sistemes GPS 

- Subobjectiu número 8: Fotogrametria matemàtica 
8.1. Sistemes d'aerotriangulació 
8.2. Base de dades MDT 
8.3. Sistemes de correlació d'imatges 

- Subobjectiu número 9: Desenvolupament de sistemes fotogramètrics 
9.1 Sistemes ortofotogràfics 
9.2 Estacions fotogramètriques digitals 

- Objectiu específic número 5: Cartografia automàtica 
- Subobjectiu número 10: Fotomecànica digital 

10.1. Fotomecànica digital sèries 1:5 000 
1 0.2. Fotomecànica digital sèries 1:1 O 000 
10.3. Fotomecànica digital sèries 1:25 000 

- Subobjectiu número 11: Sèries cartogràfiques 
11.1. Sistemes de simbolització automàtica 
11.2. Generalització cartogràfica 

- Subobjectiu número 12: Sistemes de Map Publishing 
12.1. Cartografia topogràfica 
12.2. Ortofotomapes 221 
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- Objectiu específic número 6: Sistemes d'Informació Geogràfica 
- Subobjectiu número 13: SIG amb model cartogràfic 

13.1. Estructures SIG topogràfiques 
13.2. Estructures SIG temàtiques 

- Subobjectiu número 14: Publicacions cartogeogràfiques 
14.1. Revista Catalana de Geografia 
14.2. Atles i microatles per a la difusió de la informació geogràfica 

Objectiu específic número 7: Teledetecció 
Subobjectiu número 15: Sistemes de producció cartogràfica 
15.1. Sèries ortoimatges espacials 
15.2. Sèries temàtiques 
15.3. Sèries experimentals 

- Subobjectiu número 16: Sensors no convencionals 
16.1 Sistemes electroòptics aeris 
16.2 Sistemes actius 

Línia estratègica número 3: Infrastructura 

- Objectiu específic número 8: Distribució de productes 
Subobjectiu número 17: Xarxa de distribució 
17.1. Lleida, Girona, Tarragona 
Subobjectiu número 18: Productes digitals 
18.1. MTC 1:5 000 
18.2. MCC 1:50 000 

Objectiu específic número 9: Cartoteca de Catalunya 
Subobjectiu número 19: Cartografia històrica 
19 .1. Programa d'adquisicions 
19.2. Catàlegs catalans 
Subobjectiu número 20: Cartografia moderna 
20.1. Horitzó 500 000 
20.2. Catalogació informàtica 

- Subobjectiu número 21: Fototeca 
21.1. Fototeca, catalogació i accés 
21.2. Sistemes de conservació i reproducció digital 

Línia estratègica número 4: Docència i recerca 

- Objectiu específic número 10: Escola d'Enginyeria Cartogràfica 
- Subobjectiu número 22: Docència superior 

22.1. Creació de l'Escola i la inserció universitària 
22.2. Departaments docents en Geodèsia, Fotogrametria i Teledetecció 

- Subobjectiu número 23: Laboratori, recerca i desenvolupament 
222 23.1. Programes de recerca en Geodèsia, Fotogrametria i Teledetecció 
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3.2. Fitxes definitòries de les accions del Pla (1) 

Projecte 1.1 Sèrie Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 
Descripció: Publicació de 4 200 fulls que donen cobertura global. 
Justificació: Mapa base d'ús econòmic, multidisciplinar~ i base mètrica digital. 
Connexió amb l'Objectiu: Prioritari, bàsic per als avantprojectes de tot ordre. 
Terminis realització: Implantació 89-93, actualització 94-99. 

Projecte 1.2 Sèrie Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000 
Descripció: Publicació dels 1 050 fulls que donen cobertura global. 
Justificació: Mapa derivat de 1'1:5 000, d'ús general. Sèriè nacional impresa. 
Connexió amb l'Objectiu: Complementa la cobertura a escales mitjanes. 
Terminis realització: Implantació 92-94, actualització 95-99. 

Projecte 1.3 Sèrie Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000 
Descripció: Publicació impresa dels 41 fulls del Mapa topogràfic comarcal. 
Justificació: Mapa d'àmbit geogràfic comarcal. Sèrie nacional impresa. 
Connexió amb l'Objectiu: Prioritari, gran importància geogràfica i administrativa. 
Terminis realització: Implantació 91-93, actualització 94-99. 

Projecte 1.4 Sèrie Mapa topogràfic de Catalunya 1:100 000 
Descripció: Publicació impresa dels 27 fulls que donen cobertura global. 
Justificació: Sèrie topogràfica nacional impresa. 
Connexió amb l'Objectiu: Mapa base a petita escala. 
Terminis realització: Implantació 93-95, actualització 96-99. 

Projecte 1.5 Mapa topogràfic de Catalunya 1:250 000 
Descripció: Mapa geogràfic del territori de Catalunya en un full. 
Justificació: Base cartogràfica de la sèrie de cartografia derivada. 
Connexió amb l'Objectiu: Mapa oficial de Catalunya. 
Terminis realització: Actualització 93, 97. 

Projecte 2.1 Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000 
Descripció: Publicació dels 6 400 fulls que donen cobertura global. 
Justificació: Mapa base d'ús econòmic, multidisciplinari. 
Connexió amb l'Objectiu: Prioritari, bàsic com a complement del Mapa topogràfic de 
Catalunya. 
Terminis realització: Implantació 87-93, actualització 94-99. 

Projecte 2.2 Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000 
Descripció: Publicació dels 304 fulls que donen cobertura global. 
Justificació: Mapa base d'ús econòmic. Bàsic per a l'actualització d'escales petites. 223 
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Connexió amb l'Objectiu: Prioritari. 
Terminis realització: Implantació 91-92 (b/n), actualització 93-95 (color). 

Projecte 2.3 Ortofotomapa de Catalunya 1:50 000 
Descripció: Publicació dels 84 fulls que donen cobertura global. 
Justificació: Realització amb imatges espacials satèHit SPOT-1 i SPOT-2. 
Connexió amb l'Objectiu: Cobertura ràpida ortofotogràfica a petita escala. 
Terminis realització: Implantació 89-90 (b/n), actualització 92-95 (color). 

Projecte 2.4 Ortofotomapa de Catalunya 1:100 000 
Descripció: Publicació dels 27 fulls que donen cobertura global. 
Justificació: Realització a partir d'imatges espacials LANDSAT-5. 
Connexió amb l'Objectiu: Cobertura ràpida infraroig color. 
Terminis realització: Implantació 89-90 (IR), actualització 92-93 (color). 

Projecte 3.1 Projectes de vialitat 1:1 000 
Descripció: Producció de traçats cartogràfics tridimensionals. 
Justificació: Donar servei als sistemes de disseny assistit d'obra civil del DPTOP. 
Connexió amb l'Objectiu: Servei Institucional. 
Terminis realització: Producció de 10 000 hectàrees anyals. 

Projecte 3.2 Projectes d'urbanisme 1:1 000 
Descripció: Producció de cartografia digital2D. 
Justificació: Donar bases mètriques per al planejament del DPTOP. 
Connexió amb l'Objectiu: Servei Institucional. 
Terminis realització: Producció de 3 000 hectàrees a escala 1:1 000 anyals. 

Projecte 3.3 Projectes de ciutats 1:500 i 1:1 000 
Descripció: Producció de cartografia digital2D. 
Justificació: Donar bases mètriques per a l'Administració Local. 
Connexió amb l'Objectiu: Servei Institucional. 
Terminis realització: 3 000 hectàrees a escala 1:500 i 1:1 000 anyals. 

Projecte 3.4 Projectes metropolitans 1:2 000 
Descripció: Producció de cartografia urbana digital2D alta densitat. 
Justificació: Dotar de bases mètriques les àrees metropolitanes. 
Connexió amb l'Objectiu: Servei Institucional. 
Terminis realització: Producció de 5 000 hectàrees anyals. 

Projecte 4.1 Sèries temàtiques 1:250 000 
Descripció: Sèrie temàtica nacional impresa. 
Justificació: Donar expressió a variables mètriques específiques globals. 
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Connexió amb l'Objectiu: Servei Institucional. 
Terminis realització: Al llarg del Pla amb cadència 2/3 anys. 

Projecte 4.2 Mapa d'usos del sòl de Catalunya 1:100 000 
Descripció: Publicació dels 27 fulls d'usos i ocupació del territori. 
Justificació: Publicació de la informació projecte CORINE. 
Connexió amb l'Objectiu: Cartografia bàsica d'ús multidisciplinari. 
Terminis realització: Implantació 91-93, actualització 94-96. 

Projecte 4.3 Mapa geològic de Catalunya 1:100 000 
Descripció: Publicació del mapa base del Servei Geològic de Catalunya. 
Justificació: Sèrie nacional impresa. 
Connexió amb l'Objectiu: Servei Institucional. 
Terminis realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 5.1 Vols de gran altura b/n 1:70 000 
Descripció: Vol fotogramètric de cobertura global i per al control territorial. 
Justificació: Compilar l'Ortofotomapa de Catalunya b/n i el Mapa topogràfic 1:25 000. 
Connexió amb l'Objectiu: Prerequisit per al projecte 2.2. 
Terminis realització: Al llarg del Pla, cada 2-3 anys. 

Projecte 5.2 Vols de gran altura color 1:70 000 
Descripció: Vol fotogramètric de cobertura global i per al control territorial. 
Justificació: Per a la compilació de l'Ortofotomapa de Catalunya en color i Mapa 
topogràfic 1:25 000. 
Connexió amb l'Objectiu: Prerequisit per al projecte 2.2. 
Terminis realització: Al llarg del Pla cada 2-3 anys. 

Projecte 5.3 Vols de gran altura en infraroig color (IRC) 1:70 000 
Descripció: Vol fotogramètric de cobertura global i per al control territorial. 
Justificació: Per a la fotointerpretació de la vegetació amb fins cartogràfics i temàtics. 
Connexió amb l'Objectiu: Ajut als aspectes temàtics del Mapa topogràfic 1:25 000. 
Terminis realització: Al llarg del Pla, cada 2-3 anys. 

Projecte 5.4 Vols ortofoto b/n 1:22 000 
Descripció: Vol fotogramètric de cobertura global i per al control territorial. 
Justificació: Per a la compilació de l'Ortofotomapa de Catalunya i el Mapa topogrà
fic 1:5 000. 
Connexió amb l'Objectiu: Prerequisit per al projecte 3.2. 
Terminis realització: Al llarg del Pla, cada 4 anys. 

Projecte 6.1 Vols planejament 1:10 000 b/n 
Descripció: Vols fotogramètrics de cobertura parcial. 225 
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Justificació: Per a la compilació de cartografia digital2D. 
Connexió amb l'Objectiu: Prerequisit per al projecte 3.2. 
Terminis realització: El mateix que el projecte 3.2. 

Projecte 6.2 Vols vials 1:5 000 b/n 
Descripció: Vols fotogramètrics de cobertura parcial. 
Justificació: Per a la compilació de cartografia vial 3D. 
Connexió amb l'Objectiu: Prerequisit per al projecte 3.1. 
Terminis realització: El mateix que el projecte 3.1. 

Projecte 6.3 Vols dels nuclis urbans 1:5 000 b/n i color 
Descripció: Vols fotogramètrics de cobertura parcial. 
Justificació: Per a la compilació de cartografia de ciutats 1:1 000 i 1:500. 
Connexió amb l'Objectiu: Prerequisit per al projecte 3.3. 
Terminis realització: El mateix que el projecte 3.3. 

Projecte 6.4 Vols metropolitans 1:8 000 b/n i color 
Descripció: Vols fotogramètrics de cobertures parcials. 
Justificació: Per a la compilació de cartografia d'àrees metropolitanes. 
Connexió amb l'Objectiu: Prerequisit per al projecte 3.4. 
Terminis realització: El mateix que el projecte 3.4. 

Projecte 7.1 Xarxes geodèsiques 
Descripció: Implantació de xarxes geodèsiques territorials recolzades en les estatals. 
Justificació: Realització de projectes cartogràfics de petita i gran escala. 
Connexió amb l'Objectiu: Prerequisit per als projectes 3.3, 3.4 i d'altres. 
Terminis realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 7.2 Càlcul geodèsic 
Descripció: Dotar l'ICC de sistemes de càlcul que permetin la compensació geodèsica. 
Justificació: Conèixer i desenvolupar sistemes complets de cà'icul geodèsic d'ús car
togràfic. 
Connexió amb l'Objectiu: Prerequisit per al projecte 7.1. 
Terminis realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 7.3 Sistemes GPS 
Descripció: Dotar-se dels sistemes d'observació necessaris per a la implantació de xarxes. 
Justificació: Autosuficiència en l'observació i càlcul permetent desenvolupaments 
experimentals. 
Connexió amb l'Objectiu: Prerequisit per als projectes 7.1 i 7.2. 
Terminis realització: Al llarg del Pla. 
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Projecte 8.1 Sistemes d'aerotriangulació 

Descripció: Desenvolupament i ús de sistemes d'aerotriangulació fotogramètrica. 

Justificació: Desenvolupament propi que permet la implantació de sistemes de pro

ducció propis. 
Connexió amb l'Objectiu: Prerequisit per al projecte 9.1. 

Terminis realització: Operacional des de 1989, en desenvolupament continuat. 

Projecte 8.2 Bases de dades MDT 

Descripció: Estructures de dades que emmagatzemen la descripció analítica del relleu. 

Justificació: Estructures de control mètric i operacional del MDT. 

Connexió amb l'Objectiu: Prerequisit per als projectes 9.1 i 9.2. 

Terminis realització: Operacional des de 1989, en desenvolupament continuat. 

Projecte 8.3 Sistemes de correlació d'imatges 

Descripció: Desenvolupament del sistema de correlació per a l'obtenció de MDT. 

Justificació: Reduir substancialment l'esforç de compilació dels MDT fotogràficament. 

Connexió amb l'Objectiu: Obtenció d'altimetria 3D de qualitat. 

Terminis realització: En desenvolupament al llarg del programa. 

Projecte 9.1 Sistemes ortofotogràfics 

Descripció: Sistemes de rectificació de models fotogramètrics produint ortofoto. 

Justificació: Sistemes digitals d'alt rendiment amb disseny i desenvolupament propi. 

Connexió amb l'Objectiu: Eliminació de sistemes analògics amb tecnologia pròpia. 

Terminis realització: Operacional des de 1989, en desenvolupament continuat. 

Projecte 9.2 Estacions fotogramètriques digitals 

Descripció: Implantació d'estacions de restitució fotogramètrica sobre models digitals. 

Justificació: Implantació d'una línia de producció totalment digital. 

Connexió amb l'Objectiu: Increment de la integració, la precisió i l'alt rendiment. 

Terminis realització: 1992 implantació, desenvolupament al llarg del Pla. 

Projecte 10.1 Fotomecànica digital sèries 1:5 000 

Descripció: Sistema digital de mecanització de tota la fotomecànica cartogràfica. 

Justificació: Reducció del cost material i ocupacional amb increment del rendiment. 

Connexió amb l'Objectiu: Producció massiva de 8-10 fulls diaris. 

Terminis realització: Operacional1990, en desenvolupament continuat. 

Projecte 10.2 Fotomecànica digital sèries 1:10 000 

Descripció: Sistema digital de mecanització de tota la fotomecànica cartogràfica. 

Justificació: Reducció del cost material i ocupacional amb increment del rendiment. 

Connexió amb l'Objectiu: Producció massiva de 8-1 O fulls diaris. 

Terminis realització: Operacional1992, en desenvolupament continuat. 
227 
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Projecte 10.3 Fotomecànica digital sèries 1:25 000 
Descripció: Sistema digital de mecanització de tota la fotomecànica cartogràfica. 
Justificació: Reducció del cost material i ocupacional amb increment del rendiment. 
Connexió amb l'Objectiu: Producció massiva de 8-10 fulls diaris. 
Terminis realització: Operacional1993, en desenvolupament continuat. 

Projecte 11.1 Sistemes de simbolització automàtica 
Descripció: Desenvolupament del software per a la generació de mapes a partir de 
BCN. 
Justificació: Ús de bases cartogràfiques numèriques comunes per a sèries diverses. 
Connexió amb l'Objectiu: Publicació de les sèries nacionals impreses. 
Terminis realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 11.2 Generalització cartogràfica 
Descripció: Generació d'escales inferiors a partir de BCN properes. 
Justificació: Estalvi substancial de compilació de MDT i BCN per a escales derivades. 
Connexió amb l'Objectiu: Obtenir escales derivades 1:10 000 i 1:100 000. 
Terminis realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 12.1 Cartografia topogràfica. Map Publishing 
Descripció: Sistemes de Publicació de cartografia topogràfica digital. 
Justificació: Anàlisi i parametrització del disseny cartogràfic i la seva filmació de bases. 
Connexió amb l'Objectiu: Publicació de les sèries nacionals impreses. 
Terminis realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 12.2 Ortofotomapes. Map Publishing b/n i color 
Descripció: Sistemes de publicació cartogràfica digital. 
Justificació: Anàlisi i parametrització del disseny cartogràfic i la seva filmació de bases. 
Connexió amb l'Objectiu: Publicació de les sèries nacionals impreses. 
Terminis realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 13.1 Estructures SIG topogràfiques 
Descripció: Donar bases cartogràfiques digitals amb topologia orientades vers el SIG. 
Justificació: Compilar bases numèriques d'ús multidisciplinari en projectes SIG. 
Connexió amb l'Objectiu: Servei Institucional. 
Terminis realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 13.2 Estructures SIG temàtiques 
Descripció: Donar les bases mètriques temàtiques orientades vers el SIG. 
Justificació: Compilar bases numèriques d'ús multidisciplinari en projectes SIG. 
Connexió amb l'Objectiu: Realització de pro)ectes específics. 
Terminis realització: Al llarg del Pla. 
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Projecte 14.1 Revista Catalana de Geografia 
Descripció: Publicació relativa a les ciències geocartogràfiques. 
Justificació: Òrgan d'expressió tècnica de l'ICC i d'altres autors. 
Connexió amb l'Objectiu: Fòrum de difusió del coneixement cartogeogràfic. 
Terminis realització: Tres números per any. 

Projecte 14.2 Atles i microatles 
Descripció: Publicació de monografies en forma de llibre i digital de les comarques. 
Justificació: Donar unitats d'informació cartogeogràfica en format comarcal. 
Connexió amb l'Objectiu: Servei Institucional a les comarques. 
Terminis realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 15.1 Sèries ortoimatges espacials 
Descripció: Desenvolupament de sistemes de producció d'ortocartografia a partir de 
sensors d'observació espacials. 
Justificació: Generació ràpida d'ortoimatges multispectrals. 
Connexió amb l'Objectiu: Complement de les sèries cartogràfiques nacionals. 
Terminis realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 15.2 Sèries temàtiques 
Descripció: Desenvolupament de sistemes d'anàlisi i classificació d'imatges espacials. 
Justificació: Possibilitar l'anàlisi sinòptica i estadística d'alt rendiment. 
Connexió amb l'Objectiu: Generació de sèries temàtiques de cobertura global. 
Terminis realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 15.3 Sèries experimentals 
Descripció: Estudi de sensors experimentals. 
Justificació: Mantenir el desenvolupament i l'estudi de nous sensors. 
Connexió amb l'Objectiu: Desenvolupament tecnològic mantingut. 
Terminis realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 16.1 Sistemes electroòptics aeris 
Descripció: Desenvolupament de sistemes electroòptics. 
Justificació: Ús sobre plataformes aèries amb rendiments superiors als espacials. 
Connexió amb l'Objectiu: Aplicació a projectes de grans escales i seguiment ràpid. 
Terminis realització: Experimentació 1991, implantació al llarg del Pla. 

Projecte 16.2 Sistemes actius 
Descripció: Estudi de sensors actius aeronàutics i espacials. 
Justificació: Recerca de noves possibilitats d'anàlisi territorial. 
Connexió amb l'Objectiu: Desenvolupament tecnològic mantingut. 
Terminis realització: Al llarg del Pla. 
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Projecte 17.1 Lleida, Girona i Tarragona 
Descripció: Implantació en tres capitals catalanes de punts de difusió i venda. 
Justificació: Promoure, difondre i apropar al ciutadà la cartografia. 
Connexió amb l'Objectiu: Servei Institucional. 
Terminis realització: Girona 1991, Lleida 1992, Tarragona 1993. 

Projecte 18.1 Producte digital1:5 000 
Descripció: Posar a l'abast del públic el Mapa base 1:5 000 en suport digital. 
Justificació: Facilitar els estàndards de formats, estructura de dades, precisió i actua
lització. 
Connexió amb l'Objectiu: Promoure l'ús dels productes cartogràfics digitals. 
Terminis realització: Al llarg del Pla, seguint la producció. 

Projecte 18.2 Producte digitall:50 000 
Descripció: Posar a l'abast del públic el Mapa base 1:50 000 en suport digital. 
Justificació: Facilitar els estàndards de formats, estructura de dades, precisió i actualització. 
Connexió amb l'Objectiu: Promoure l'ús dels productes cartogràfics digitals. 
Terminis realització: Al llarg del Pla, seguint la producció. 

Projecte 19.1: Programa d'adquisicions 
Descripció: Promoure les donacions i adquisicions de cartografia històrica. 
Justificació: Formar un fons de cartografia històrica i fons documentals connex. 
Connexió amb l'Objectiu: Donar contingut a la Cartoteca de Catalunya. 
Terminis realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 19.2 Catàlegs catalans 
Descripció: Publicar la catalogació dels fons cartogràfics històrics catalans. 
Justificació: Difondre i estudiar la cartografia històrica catalana. 
Connexió amb l'Objectiu: Servei Institucional de la Cartoteca de Catalunya. 
Terminis realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 20.1 Horitzó 500 000 
Descripció: Promoure l' intercanvi, donació i adquisició de cartografia contemporània. 
Justificació: Crear un fons documental que serveixi per a l'estudi i consulta. 
Connexió amb l'Objectiu: Servei Institucional de la Cartoteca de Catalunya. 
Terminis realització: Al llarg del Pla es preveu compilar 500 000 mapes. 

Projecte 20.2 Catalogació informàtica 
Descripció: Crear els catàlegs cartogràfics informatitzats de la Cartoteca de Catalunya. 
Justificació: Ajut a l'anàlisi, estudi i difusió del fons documental. 
Connexió amb l'Objectiu: Servei Institucional. 
Terminis realització: Al llarg del Pla seguint l'increment del fons. 
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Projecte 21.1 Fototeca, catalogació i accés 
Descripció: Estructuració del fons fotogràfic aeri produït a l'ICC i la seva catalogació. 
Justificació: Crear un fons documental per a l'estudi territorial històric. 
Connexió amb l'Objectiu: Servei Institucional. 
Terminis realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 21.2 Sistemes de conservació i reproducció 
Descripció: Dipòsit documental dels vols fotogramètrics. 
Justificació: Garantir la seva conservació històrica. 
Connexió amb l'Objectiu: Servei Institucional. 
Terminis realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 22.1 Creació de l'Escola d'Enginyeria Cartogràfica 
Descripció: Dotar d'una estructura docent i investigadora en l'àmbit de les Ciències de 
la Terra. 
Justificació: La seva no existència. 
Connexió amb l'Objectiu: Donar continuïtat i nivell universitari. 
Terminis realització: El terç final del Pla. 

Projecte 22.2 Departaments de Geodèsia, Fotogrametria i Teledetecció 
Descripció: Dotar-se d'estructura docent de l'Escola. 
Justificació: Generar coneixements reglats dels departaments esmentats. 
Connexió amb l'Objectiu: Prolongació del projecte 22.1. 
Terminis realització: El terç final del Pla. 

Projecte 23.1 Programes de recerca 
Descripció: Dotar d'estructura investigadora l'Escola. 
Justificació: Generar recerca als departaments de l'Escola. 
Connexió amb l'Objectiu: Prolongació del projecte 22.1. 
Terminis realització: El terç final del Pla. 
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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 'Autonomia, promulgo la 
següent: 

LLEI 
Article 1. 
Es constitueix l'Institut Cartogràfic de Catalunya com a organisme autònom 
comercial, industrial i financer, adscrit al Departament de 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 col·laboració amb organismes públics i enti-
tats privades d'anàloga finalitat. 235 
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e) La coordinació dels seus treballs cartogràfics amb els organismes d'anà
loga finalitat al nivell d'Estat. 

f) La publicació i difusió dels treballs realitzats per l'Institut que es jutgi 
convenient pel seu interès públic, científic o d'una altra naturalesa. 

2) L'Institut realitzarà els serveis cartogràfics de caràcter oficial i d'interès 
general per a la Generalitat amb càrrec al seu propi pressupost, i amb 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'absència o impossibilitat. 

3) Els Vocals del Consell seran els següents: 
a) Un representant de cada un dels Departaments d'Economia i Finances, 

d'Indústria i Energia, d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i de Governació, 
el Director General d'Estadística, el Director General d'Urbanisme, el 
Director General de Política Territorial i el Director General de 
Carreteres. 

b) Quatre Vocals representants de les corporacions locals. El 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 del President i del 
Secretari. 

Article 9. 
1) A - Correspon al Consell Rector elaborar i proposar: 

a) El pla anual de treball i gestió. 
b) Els pressupostos de l'Institut. 

B - Correspon al Consell Rector conèixer i informar: 
a) L'administració dels recursos que integren el patrimoni de l'Institut. 
b) Tots els afers relacionats amb la competència de l'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 1' acta de les sessions i estendrà certificacions dels acords 
que s'hi hauran adoptat, autoritzant amb la seva firma les unes i les altres. 237 
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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) V etilar 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'àmbi¡ 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 Geogrdfico, a l'Instituta Geografico Nacional, al 
Servicio Geogrdfico del Ejército de Tierra, a l'Instituta Hidrogrdfico de la 
Marina i al Servicio Geogrdfico 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. 239 
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Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei, 
cooperin al seu compliment i que els Tribunals i Autoritats als quals 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 Cartogràfic 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. 245 
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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 BIGA TA 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-
246 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. 

fJ 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 247 
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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 

secretan. 
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 president. 

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 à¡nplies 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 rni~ançant 

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. 249 
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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 personal. 

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: 

¡r 
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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 duplicitat de tasques. 
d) V etilar per la posada al dia i la conser:vació 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 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. 

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 Desenvolupament 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 251 
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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
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 orgànic 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 coq1la 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 sego-ns 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. 253 
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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 ingressos que procedeixin dels consorcis o 
societats en què intervingui, segons el que preveu l'article S d'aquest 
Reglament. 

g) Les subvencions, les aportacions o les dotacions concedides a favor seu 
per entitats o particulars. 

h) Tots els recursos no previstos en els apartats anteriors que puguin 
ser-li atribuïts per disposició legal o reglamentària. 

28.2 El pressupost de l'Institut serà anual i se subjectarà a les disposicions 
legals sobre els pressupostos dels organismes autònoms de caràcter comer
cial, industrial i-financer i, en particular, 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 finançaran 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 e~ finançarà mitjançant la contraprestació que a aquest efecte es 
concert1. 

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 
reflecteixin degudament la comptabilitat de l'Institut. 

Article 30 
30.1 Els ingressos que obtingui l'Institut que tinguin. la naturalesa de taxa es 

regiran per la Llei 6/1986, de 8 de maig, de desplegament i modificació de 
les 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. 



Annex. Reglament 88/1988 

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. 

CAPÍTOLS 
Règim jurídic 

Article 32 
32.1 Contra els actes administratius de l'Institut seran procedents els recursos 

previstos a les nor~es 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". 255 






