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Presentació del Conseller de PTOP 

L'exercici corresponent a l'any 1992 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 manteniment 
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 1993-1996 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 en l'actitud; això comportarà la consecució dels objectius marcats. 

Joaquim Molins i Amat 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
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Introducció del Director de l'ICC 

L'any 1992 ha estat un any en el qual es poden remarcar, entre d'altres, les següents qua
tre fites en l'activitat de l'Institut Cartogràfic de Catalunya: 

En primer lloc, s'ha finalitzat l'Ortofotomapa de Catalunya a escala 1:5 000 publicant
se el darrer dels 6 331 fulls. Aquesta és la sèrie cartogràfica bàsica i impresa més gran 
publicada a Catalunya i a Espanya, que representa la primera cobertura mètrica de 
Catalunya. Incorpora més de 450 000 topònims i és d'ús multidisciplinari, ja que la 
informació que proporciona és bàsica en la política territorial, l'urbanisme, el cadastre, 
i en totes aquelles disciplines en les quals el coneixement del territori és imprescindi
ble. Per altra banda, s'ha iniciat la publicació de la sèrie Ortofotomapa de Catalunya a 
escala 1:25 000. 

S'ha iniciat la sèrie del Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000 amb la publicació de set 
comarques catalanes. Aquesta cartografia és d'ús massiu per part dels ciutadans ja que 
resulta una eina cabdal, amb una quantitat d'informació exhaustiva i que representa una 
unitat territorial sencera a cada full, com és cadascuna de les comarques catalanes. 
Aquesta publicació ajudarà a superar el dèficit actualment existent en aquesta escala. 
Actualment s'està treballant en la publicació de 16 comarques més. 

Així mateix, l'any 1992 ha significat l'acabament de la recopilació de la informació dipo
sitada a l'Instituta Geognífico Nacional referent a la delimitació municipal. Aquest fet 
és també remar~ble perquè, per primer cop, es podran reconstruir les línies dels ter
mes municipals de Catalunya des de Catalunya. 

Per altra banda i pel que fa a l'increment del servei públic, s'han obert dos centres de 
distribució i vendes a Girona i Lleida. Aquest apropament al ciutadà és completarà amb 
el centre de Tarragona que s'obrirà durant la primavera de 1993. 

Aquests fets i d'altres que es descriuen en aquesta Memòria, ens fan apreciar que es 
comencen a recollir els fruits dels esforços d'aquest exercici i dels anys anteriors, ja que 
la continuïtat en l'esforç és la millor garantia de l'excel·lència cartogràfica. 

Tempus fugit. 

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





Competències 

1. Competències 

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

Són funcions de l'Institut Cartogràfic de Catalunya: 

a) L'elaboració, reproducció i difusió de treballs cartogràfics de base. 
Aquest concepte de cartografia de base es concreta en els programes d'actuació 
sobre tot Catalunya. 
- El primer programa és la cartografia d'ortofotomapa a escala 1:5 000 que té com 

a finalitat cobrir el territori amb un mosaic d'aproximadament 6 000 fulls gene
rats pel tall del MTN E 1:50 000. 
La realització de l'ortofotomapa a escala 1:2 000 en les àrees de conreu per supor
tar el cadastre rústic a Catalunya. 
La realització de cartografia urbana a escala 1:500 conjuntament amb l'adminis
tració local a Catalunya. 

b) La densificació i conservació, conjuntament amb l'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 coHaboració 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 coHaboració amb organismes públics i entitats privades d'anà
loga finalitat. Així com, també, la coordinació dels seus treballs cartogràfics amb els 
organismes que tenen les mateixes finalitats a nivell d'Estat. 

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





ConseU Rector 

2. Consell Rector 

Durant l'any 1992 han estat substituïts tres vocals membres del Consell Rector: l'Il·lus
tríssim senyor Manuel Rodríguez i Muñoz ha deixat el seu lloc al Regidor d'Urbanisme 
i Cultura de l'Ajuntament de Manresa senyor Francesc de Puig i Viladrich. La segona 
variació ha estat la substitució de l'Il-lustríssim senyor Lluís Hernàndez i Alcocer pel 
Segon Tinent d'Alcalde i President del Pla Estratègic de l'Ajuntament de Mataró, senyor 
Salvador Milà i Solsona. L'últim canvi s'ha produït en realitzar-se la substitució del senyor 
Vicenç Franch i Casabó pel nou Sots-director General de Coordinació del Departament 
d'Indústria i Energia, senyor Antoni Gurgui i Ferrer. En tots tres casos l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya va agrair sentidament la seva col-laboració i ajut en el període 
que van ésser membres d'aquest Consell Rector. 

Composició del Consell Rector a 31 de desembre de 1992: 

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

Membre nat 
VICE-PRESIDENT 
Sr. Joan A. Solans i Huguet 

VOCALS 
Sr. Jaume Amat i Curtó 

Sr. Agustí d'Arana i Sagnier 

Sr. Antoni Gurgui i Ferrer 

Sr. Pere Feliu i Mir 

Director General d'Urbanisme 
Membre nat 

Director General de Carreteres 
Membre nat 
Director General de Planificació i 
Acció Territorial 
Membre nat 
Sots-director General de Coordinació 
del Departament d'Indústria i Energia 
Membre nomenat 
Coordinador Tècnic en Matèria Pressupostària 
Membre nomenat 31 



Consell Rector 

Sr. Jordi Oliveras i Prats 

Sr. Miguel Chaves López 

Sr. Joan Payola i Riera 

Sr. Josep Ramon Dueso i Paratge 

Sr. Salvador Milà i Solsona 

Sr. Francesc de Puig i Viladrich 

Sr. Ernest Maragall i Mira 

Sr. Albert Serratosa i Palet 

Director de l'Institut d'Estadística 
de Catalunya 
Membre nomenat 
Director del Servici o Regional de Catalunya 
de l'IGN 
MembrÏ~ nomenat 
Alcalde de Palau de Plegamans 
Membre nomenat 
Director General de Prevenció i Extinció 
d'Incendis i Salvaments de Catalunya 
Membre nomenat 
Segon Tinent d'Alcalde i President del Pla 
Estratègic de l'Ajuntament de Mataró 
Membre nomenat 
Regidor d'Urbanisme i Cultura de l'Ajuntament 
de Manresa 
Membre nomenat 
Coordinador de Serveis d'Informació de Base 
i Organitzativa de l'Ajuntament de Barcelona 
Membre nomenat 
Assessor del Conseller de PT i OP 
Membre nomenat 

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

Sr. Jaume Miranda i Canals 

SECRETÀRIA 
Sra. Glòria Bardají i Pascual 

Director de l'Institut Cartogràfic de Cata,lunya 
Membre nat 

Sots-directora del Gabinet Jurídic del DPTOP 
Membre nomenat 

Sessions convocades durant l'any 1992 

Sessió de 9 d'abril 
Es presentà l'avanç de la Memòria d'activitats de l'Institut corresponent a l'exercici 1991 
així com la Memòria econòmica del mateix exercici. Així mateix, s'exposà l'avaluació 
econòmica de l'any 1991 juntament amb la producció-retorn del DPTOP. Es va infor
mar el Consell sobre el Pla de Treball per al1992; tot seguit es presentà el full informatiu 
de l'any 1991 de la Secció de la Cartoteca de Catalunya, i es continuà amb la presenta
ció dels últims convenis signats per l'ICC. Finalment, el Consell Rector va autoritzar 
l'alienació de determinat material de l'Institut. 

Sessió de 14 de juliol 
La Direcció mostrà la Memòria de l'Institut de l'any 1991 i informà de la producció car
togràfica i topogràfica dels anys 1990, 1991 i 1992 (fins al mes de maig), tot analitzant-

32 la d'una manera comparativa i mostrant-ne les tipologies de producció. S'exposaren 



Consell Rector 

també exemples d'autofinançament i l'estat de l'Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000 i 
del Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000. Altrament, el Consell Rector va autoritzar 
el conveni de col-laboració entre l'Instituta Geogrifico Militar de Chile i l'ICC i el con
veni entre la Universitat Politècnica de Catalunya i l'ICC. Es presentaren mostres de 
la producció científica a l'ICC amb diverses ponències i articles. 

Sessió de 9 de desembre 
Es presentà l'auditoria de l'exercici 1991 realitzada pel Departament d'Economia i 
Finances i el Pla Quadriennal1993-1996 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya així com 
el Pla Anyal per a l'exercici de 1993. Tot seguit es va autoritzar l'avantprojecte del pres
supost per al1993 i es mostrà la llista de preus de productes digitals de l'ICC. A con
tinuació es van sotmetre al Consell els costos/rendiments dels projectes externs i els 
darr~rs convenis signats per l'ICC. Finalment, els membres del Consell Rector van 
autoritzar l'alienació de determinat material de l'Institut. 

33 





Gestió de personal 

3. Gestió de personal 

Plantilla ICC: 

Homes Dones Total 

Personal laboral 91 70 161 
Funcionaris de la Generalitat 21 20 41 
Funcionaris de l'Estat 1 1 
Funcionaris transferits de la Diputació 3 3 
Funcionaris interins 1 1 

Total 117 90 207 

Plantilla mitjana: 208 persones 

Distribució per Serveis: 

Funcionaris 
Laborals To tal 

Gener. Estat Trans. In ter. 

Direcció 5 1 5 11 
Subdirecció 19 1 31 51 
Secretaria Econòmica 
i Administrativa 7 1 25 33 
Producció Cartogràfica 3 1 75 79 
Programes 
d'Actuació Cartogràfica 7 1 25 33 

Total 41 1 3 1 161 207 
37 
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Gestió de personal 

Organigrama actual 

Direcció 

Institut Cartogràfic 

Subdirecció 

General Tècnica 

Servei 

Sistemes i Centre 
de Càlcul 

T eledetecció 
i Procés d ' Imatge 

Geodèsia 

Secció 

Canotcca 
deCaWWiya 

1------------!Canognfia Aurom.àtica 

1------ -----l Sisteme~ d'lafomw:ió 

Producció 
Cartogràfica 

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

Fotogmnenia 

Formació Cartogrifica 

Negociat 

informació Geogr.ifica, 
Cartogràfica i Difusió 

i ~j~si~:Cf6 
Adquisicions 

Sistemes 

Sistemes Cartografies 

Material Informàtic 

Dibuix Digiw 

Gestió de Canognfies 
Bàsiques 

Límits Municipals 

Pub~cacions 
Bibliogràfiques 

Toponímia 

Comptabilitat 

Gestió Administrativa 

Operació Terrestre 

Vendes i Distribuci6 
Canogtàfica 



Gestió de personal 

Nivell d'estudis: 

Titulació A B e D E 

Personal laboral 39 10 109 3 
Funcionaris de la Generalitat 35 1 2 2 1 
Funcionaris de l'Estat 1 
Funcionaris transferits 
de la Diputació 1 2 
Funcionaris interins 1 

Total 75 13 113 5 1 

Edat mitjana: 30,37 anys 





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 1992, el Departament d'Economia i Finances ha realitzat l'auditoria 
de l'exercici de 1991 per tal de donar compliment a la normativa vigent. 
Pel que fa a aquesta memòria financera de l'exercici 1992, 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 
institucional com humà. 

Aquest apartat consta de les següents parts: 
a) Consideracions inicials a l'ICC 
b) Presentació de resultats de la comptabilitat general 
e) Gràfics comparatius 
d) 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 Territorial 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 el més acurat possible dels seus actius, tant a nivell de gestió 
com a nivell tècnic, l'Institut Cartogràfic de Catalunya ha anat complint amb els seus 
plans d'activitat i, més en concret, amb el darrer any del seu Pla Plurianyal del 
Quadrienni 1989-1992 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 desen
volupar la Llei de Creació. 
Cal remarcar la posada en funcionament del sistema de facturació de les botigues lli
gat amb l'inventari permanent dels estocs, tant de productes realitzats per l'ICC com 
dels adquirits, mitjançant codi de barres. 43 
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Aquesta aplicació representa una eina molt important i bàsica per a controlar les 
existències reals dels productes, així com per tal d'analitzar el nombre de vendes que 
es fan d'un producte i les necessitats reals d'adquisicions a fi de no acumular estocs 
en excés. 

b) Presentació de resultats de la comptabilitat general 
L'exercici de 1992 ve recolzat per un pressupost inicial de 2 140 548 418 pessetes, el 
qual ha sofert una ampliació durant l'any motivada per una major activitat, assolint 
un total general de 2 339 253 225 pessetes. 
Com a fets importants i que, d'altra banda, seran comentats a continuació, cal 
remarcar les actuacions en matèria d'inversions i el volum d'ingressos propis asso
lits en el període, bàsicament pel que fa a la realització de projectes i a la venda de car
tografia. 
Referent a les inversions, els fets a tenir en compte són, bàsicament, dos: 
• La inversió del 99,99% del pressupost a liquidar, atès que el diferencial pendent 

d'invertir a final d'any és de 4 022 pessetes. 
• L'increment del fons cartogràfic de l'Institut, el qual es nodreix 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 1992. 

En relació als ingressos propis, la xifra assolida durant l'any 1992 representa un 
21,69% d'increment respecte del total de l'any anterior. 

- El balanç a 31 de desembre de 1992 
El balanç de l'ICC, tancat a 31 de desembre de 1992, té l'estructura que s'observa a 
la taula següent. 
Els percentatges mostren la composició de les principals partides del balanç de 
l'Institut. 

Composició del balanç 

Actiu 

Immobilitzat 
Existències 
Deutors 
Comptes financers 
Ajustos per periodificació 

Total 

Passiu 

Finançament bàsic 
Creditors a curt termini 
Ajustos per periodificació 

Total 

3 660 949 426 
190 651 888 

1 143 890 076 
62 571 960 

6 528 204 

5 064 591 554 

4 032 283 811 
1 031 479 171 

828 572 

5 064 591 554 

72,29% 
3,76% 

22,58% 
1,24% 
0,13% 

100% 

79,62% 
20,37% 

0,01% 

100% 
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L'immobilitzat incorpora les inversions de l'any, respecte a les quals cal destacar: 
En el fons cartogràfic, l'increment de 518 733 806 pessetes s'ha degut a la materialització 
en les diferents partides que componen l'esmentat fons: recerca i desenvolupament, fons 
cartogràfic digital, cartografia topogràfica, ortofotomapes, cartografia bàsica, cartografia 
derivada, cartografia temàtica, monografies, publicacions i atles. 

Per partides separades trobem els valors de les amortitzacions de l'immobilitzat mate
rial i immaterial. Aquestes amortitzacions s'han realitzat segons criteris acceptats per 
la Subdirecció General de Control 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 estudis 
basats en les dades comptables i en col-laboració amb els serveis de l'Institut i deguda
ment 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 661 683 222 pessetes, xifra que 
comparada amb la de final de l'any passat representa un increment del32,80% . 
A final d'any mancaven per cobrar de les transferències de la Generalitat de Catalunya 
un total de 380 838 758 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 amb un 
deute d'Hisenda per aquest concepte de 65 491 548 pessetes, quantitat motivada, sobre 
tot, pel volum d'operacions d'inversions materialitzades durant l'any. 
La xifra de 57 881 837 pessetes, que Hisenda adeutava a l'Institut a final de l'any 1991 
per concepte de la liquidació d'IV A, ha estat cobrada d'ofici en la seva totalitat durant 
l'exercici de 1992. 
D'altra banda, els deutors per moratòria, amb un total d'1 006 779 pessetes, tenen la seva 
contrapartida de provisió corresponent. Cal fer esment que les xifres de morositat 
que ha tingut l'Institut en aquests darrers anys són realment molt poc significatives, atès 
el seguiment continuat que es fa davant dels clients. 45 
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Balanç a 31 de desembre de 1992 

Actiu 

B) Immobilitzat 

Immobilitzacions immaterials 
216 Fons cartogràfic 
217 Drets béns arrendaments financers 
281 Amortitzacions 

Immobilitzacions materials 
221 Edificis 
223 Maquinària 
224 Utillatge 
225 lnstal·lacions 
226 Mobiliari i equips d'oficina 
227 Equips cartogràfics 
228 Elemencs dc transport 
229 Fons Biblioteca i Cartoteca 
230 Adaptació de terrenys i béns naturals 
231 Construccions en curs 
282 Amortitzacions 

Immobilitzacions financeres 
241 Accions sense cotització oficial 

Total B 

C) Despeses a distribuir en diferents exercicis 

272 Despeses per interessos diferits 

Totai C 

D) Actiu circulant 

Existències 
300 Existències comercials 
31 O Existències primeres matèries 
350 Existències productes acabats 

D e11tors 
407 Bestretes proveïdors 
417 Bestretes credi tors 
430 Clients 
435 Deutors per moratòria 
460 Bestretes al personal 
461 Bestretes per altres conceptes 
471 Altres entitats públiques deutores 
472 NA suportat diferi t 
474 HP deutora perN A 
490 Provisions per insolvència 

Inversions financeres temporals 
565 Finances a curt termini 

Tresoreria 
570 Caixa, pessetes 
571 Caixa divises 
572 Bancs 

Ajustaments per periodificació 
442 Cobraments diferits 
480 Despeses anticipades 
581 Interessos a cobrar no abo nats en compte 

TotaiD 

Total actiu (B+C+D) 

2144369737 
136 500 000 

-579 138 841 

41227861 
3654 17801 

8 880 270 
170 598 063 
108 508 261 

I 045 235 626 
169 355 32 1 
158 593 529 
52 868 705 

594 149 321 
-883 957 133 

Passiu 

A) Fons propis 

Capital 
118 Fons patrimonial 
121 Resultats negatius de l'exercici 

Total A 

D) Creditors a llarg termini 

D eJttes amb entitats de crèdit 
170 Préstecs a llarg termini 
174 Compro mès per leasing 

TotaiD 

E) Creditors a curt termini 

Creditors comercials 
400 Proveïdors 
404 Re~litzacions pendents d'adjudicació 

18 000 000 408 Proveïdors factures pendents de rebre 
409 Proveïdors per ràppels 

3 550 608 521 41 O C reditors diversos 
418 Credito rs factures pendents de rebre 

Altres de11tes no comercials 
li O 340 905 465 Remuneracions pendents de pagament 

475 HP credito ra per conceptes fiscals 
li O 340 905 477 Orgarusmes de la SS creditors 

555 Partides pendents d'aplicació 

5167455 
14 998184 

170 486 249 

9 606 
80 000 

661 683 222 
I 006 779 

341 670 
49 51 7 

380 838 758 
35 395 755 
65 491 548 
- I 006 779 

252 597 

687 755 
I 605 795 

60 025 813 

4 772 372 
8 288 

I 747 544 

I 403 642 128 

5 064 591 554 

Ajustaments per periodificació 
412 Pagaments diferits 
526 Imeressos a pagar 

Total E 

Total passiu (A+D+E) 

3 943 910 629 
-352 505 408 

3 591 405 221 

200 000 000 
240 878 590 

440 878 590 

359 879 560 
57 1 832 357 

21 478 284 
43 15521 

12 371 095 
16 526 

130 000 
40 761 823 
20 694 005 

-731 477 

138 855 
I 421 194 

I 032 307 743 



Compte d'explotació 

(A) Despeses 

(1) Reducció d'existències: 

611 Variació d'existències matèries auxi liars 
Subtotal A l 

(2) Aprovisionament: 

600 Compres mercaderies 
602 Compres matèries auxiliars 
609 Ràppcls compres 
607 Treballs realitzacs per altres empreses 

Subtotal A2 

(3) Despeses de personal: 

640 Sous i salaris 
642 Seguretat Social a drrcc empresa 
649 Altres despeses socials 

Subtotal A3 

(4) Dotacions a l'amortització: 

681 Dotació amort. immobilitzat immaterial 
682 Dotació amort. immobilitzat material 

Subtotal A4 

(5) Variació provisions tràfic: 

694 Dotació a la prov. per moratòries 
SubtotaiA5 

(6) Altres despeses de l'explotació: 

621 Arrendaments i cànnons 
622 Reparacions i conservacions 
623 Serveis prof. independents 
624 Transports 
625 Primes assegurances 
626 Serveis bancaris i similars 
627 Publicitat i propaganda 
628 Subministres 
629 Altres serveis 
631 Tributs 

Subtotal A6 

(7) Despeses financeres deutes a llarg termini: 

662 Interessos de deutes a llarg termini 
Subtotal A7 

(10) Diferències negatives de canvi: 

668 Diferències negatives de canvi 
Subtotal A 1 O 

3 386 603 
3 386 603 

lO 539 359 
82 798 859 
-5 140 043 

106 586 332 
194 784 507 

574 141 403 
149 500 825 

7602142 
731 244 370 

165 293 593 
218 660 11 1 
383 593 704 

42 275 
42 275 

32 363 720 
78 021 144 
33 456 262 

8 310 689 
4 961 002 
2 686 719 
9 239 396 

31 583 517 
57517765 
1 345 235 

259 485 449 

41567478 
41567478 

58 421 
58 421 
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(B) Ingressos 

(1) Import net xifra de negoci: 

700 Vendes 
705 Prestació de serveis 

Subtotal Bl 

(2) Augment existències: 

710 Variació existències mercaderies 
711 Variació existències matèries auxiliars 
712 Variació existèn'cies productes acabats 

Subtotal B2 

(4) Altres ingressos de l'explotació: 

759 Altres ingressos 
740 Subvencions -Transf. corrents Generalitat 

Subtotal B4 

I. Pèrdues d'explotació 
(A I +A2+A3+A4+A5+ A6-B l-B2-B4) 

(7) Ingressos financers: 

769 Altres interessos financers 
Subtotal B7 

(8) Diferències positives de canvi: 

768 Diferències positives de canvi 
Subtotal B8 

78 611 717 
567 11 7705 
645 729 422 

I 571 720 
780 077 

32 293 492 
34 645 289 

1 664 995 
572 000 000 
573 664 995 

318 857 202 

7 762 404 
7 762 404 

54 585 
54 585 

11. Resultats financers negatius (A7+ A10-B7-B8) 33 808 910 

III. Pèrdues de les activitats ordinàries (BI+BII) - 352 666 112 

(12) Guanys de l'immobilitzat: 

771 Guanys immobilitzat material 
Subtotal A12 

IV. Res'!ltats extraordinaris (B12) 

VI. Resultat de l'exercici (Pèrdues) (BIII+BIV) 

160 704 
160 704 

160 704 

352 505 408 

47 
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El total líquid que contemplen els comptes financers a final d'exercici és de 62 319 363 
pessetes, però cal destacar que en part reflecteix la part no utilitzada de la pòlissa de crè
dit que va ésser subscrita durant l'any 1990, per import de 200 000 000 de pessetes. 
Al passiu cal comentar l'increment de 821 637 702 pessetes en el compte de fons patri
monial degut a la incorporació de les transferències de capital. 
Dins del grup de creditors i deutors per operacions de tràfic, cal comentar el deute de 
proveïdors per un total de 3S9 879 S60 pessetes. Respecte de l'any anterior, el percen
tatge comparatiu és d'un 11,30% d'increment, la qual cosa ha estat motivada per l'aug
ment d'activitat. 
Hi apareixen els deutes de l'Entitat amb la Seguretat Social i amb Hisenda per concepte 
de l'IRPF, donat que el pagament es realitza el primer mes de l'any següent. 
El resultat de l'exercici ha estat incorporat al compte de Resultats Negatius de l'Exercici; 
aquest resultat està format per: 

Pèrdues per dotacions 
Beneficis d'explotació 

Total 

383 99S 979 pessetes 
31 490 S 71 pessetes 

3S2 SOS 408 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 importància, 
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 2S 287 713 
pessetes. 

• Les existències en dipòsit a les botigues de l'Institut per part de diferents editorials 
totalitzen la quantitat de 4 687 S44 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 480 809 697 pessetes. 

- El compte d'explotació a 31 de desembre de 1992 
Segons la normativa del Pla General Comptable (PGC), es presenten els diversos 
comptes de despesa i d'ingressos amb les corresponents explicacions sobre les dife
rents partides que els componen. 
Les diferències entre la disminució i l'increment d'existències donen com a superà
vit un import de 31 2S8 686 pessetes. 

Composició de la despesa de personal: 
Personal funcionari 201 373 313 27,86% 
Personal laboral 33S 311 948 46,38% 
Incentius al rendiment 36 734 718 S,08% 
Assegurances socials 149 soo 82S 20,68% 

Total 722 920 804 100% 
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En el compte 662 consten els interessos del préstec que ha subscrit l'Institut i que a 
final d'any totalitzen 20 691 451 pessetes. La taxa teòrica d'interès al llarg d'aquest 
període ha estat d'un 10,34% anyal. La diferència respecte a la taxa nominal dels inte
ressos 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 
cost financer suportat quant a la tresoreria durant l'any 1992 és el següent: 

Ingressos financers 
Interessos de préstecs 

Diferència 

7 762 404 
20 691 451 

12 929 047 

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 treballs de 
camp, com són recolzaments de punts de camp, aixecaments taquimètrics, revisió i com
provació de camp i a la correcció de galerades, etc., que es subcontracten externament. 
Com a despesa, figuren també les diverses dotacions per amortització i provisió rea
litzades durant l'exercici. 
S'ha realitzat durant l'exercici una nova provisió per moratòria per un total de 
42 275 pessetes que correspon a diferents saldos que, per la seva antiguitat, no es 
poden considerar deutes normals. 

Sèrie Descripció Import % 

A Venda botiga Barcelona 38 538 854 5,83 
B Convenis i projectes 567105 980 85,86 
C,D Publicacions RCG 11 220 996 1,70 
E Vendes béns a crèdit 20 816 081 3,15 
F Vendes repr. cart. hist. 115 320 0,02 
G Vendes botiga Girona 6 263 119 0,95 
L Vendes botiga Lleida 1 669 072 0,25 

To tal ingressos per serveis 645 729 422 97,76 

Altres ingressos 
Financers 9 481 984 1,44 
Ràppels 5 140 043 0,78 
Altres 160 704 0,02 

Total ingressos d'explotació 660 512 153 100 

49 



Gestió econòmica 

Pessetes 
Origen i aplicació de fons 
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A l'apartat d'ingressos, cal considerar el gran volum aconseguit per les vendes per 
prestació de serveis i productes acabats, que juntament amb els altres ingressos 
totalitzen l'import de 660 512 153 pessetes, xifra que representa un augment d'un 
21,69% sobre l'any anterior. 
En aquest exercici s'han incrementat les sèries de facturació degut a l'obertura de les 

50 noves botigues. 
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Autofinançament corrent 
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La sèrie més important, pel nombre d'operacions, és la que correspon a les vendes 
realitzades al comptat per la botiga de Barcelona, amb 16 558 factures emeses durant 
l'any. No obstant, destaca, amb el 85,86% de la facturació, l'activitat desenvolupa
da per l'Institut en convenis i projectes cartogràfics. 

- Estats d'origen i aplicació de fons, comparació dels comptes d'explotació dels anys 
1991/1992 
Fent la comparació dels balanços dels anys 1991 i 1992, s'observa l'anàlisi de l'ori-
gen i aplicació de fons pel que fa a l'any 1992. 51 
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Comparació de balanços. Anys 1991-1992 
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Es pot observar que les materialitzacions afectes a l'explotació més importants es 
concreten en els equips cartogràfics 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 
383 953 704 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 despe
sa corrent, és d'un gran interès analitzar amb profunditat quina és la composició del 
finançament de l'Institut any darrera any. 
Al gràfic corresponent podem observar l'evolució de l'autofinançament corrent de 
l'ICC. . 

Mesurat com a percentatge, podem veure que es manté dins d'una banda que 
oscil·la entre el40 i el 60%. En aquest darrer any, s'ha assolit el percentatge del 
53,58%. 

e) Gràfics comparatius 
En aquestes pàgines es pot observar l'evolució de les magnituds econòmiques en els 

52 darrers anys de l'activitat de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 
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Valor de l'actiu segons balanç. Evolució (en ptes.) 
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Composició dels ingressos propis 

Distribució cartogràfica 
9 962 618 pessetes 

Altres ingressos 
14 782 731 

Projectes cartogràfics 
567 1 05 980 pessetes 

Vendes botiga 
68 660 824 pessetes 

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 1991 i 1992 il-lustra 1' evolució de les prin
cipals magnituds i masses financeres . 
L'evolució dels ingressos propis mostra els augments dels darrers anys, així com la 
distribució dels ingressos en funció de les diferents sèries de facturació. 

Per tal de clarificar i iHustrar amb més propietat les dades més rellevants, s'adjun
ten els següents gràfics: 
- Origen i aplicació de fons 
- Autofinançament corrent 
- Comparació de balanços. Anys 1991-1992 
- Valor de l'actiu segons balanç. Evolució 

Evolució dels ingressos propis 
54 - Composició dèls ingressos propis 
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d) Conclusions 
De la lectura d'aquesta memòria financera relativa a l'any 1992 es conclou la situa
ció de l'Institut Cartogràfic de Catalunya des d'una òptica econòmica. 
Com a principals conclusions, cal fer palès el percentatge de realització pressu
postària, així com 1 'increment assolit pels ingressos propis, realització que ha 
permès ampliar el pressupost d'activitat corrent de la Institució en una xifra 
important. 

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 als totals pressupostats. 
D'altra banda, l'activitat de l'equip humà que forma part de l'Institut ha possibili
tat l'increment, no tan sols dels termes financers sinó del fons cartogràfic, mit
jançant el compliment del Pla Anyal per a l 'exercici de referència. 
·Com a conclusió, cal dir que els estats comptables referits a l'any 1992 de l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya, reflecteixen la seva situació patrimonial, així com l'evo
lució continuada de les principals magnituds financeres, ambdues coses degudes a 
l'esforç de la I)irecció i a la dedicació del personal de la Institució. 





Activitats i producció 

5. Activitats i producció 

5.1. Direcció 

Les actuacions més destacades de la Direcció durant l'any 1992 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 Informàtica del DPTOP, de la qual el Director de 

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

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

de Sanitat i Seguretat Social, Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, 
Departament de Comerç, Consum i Turisme, Departament de Medi Ambient, 
Comitè Assessor per a l'Estudi de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, 
Secretaria General d'Economia i Finances, Secretaria General de l'Esport, Direcció 
General del Diari Oficial i Publicacions, Direcció General de Telecomunicacions, 
Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Girona, Delegació 
Terri to rial del Govern de la Geñeralitat de Catalunya a Lleida, Delegació Territorial 
del Govern de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, Centre Divulgador de la 
Informàtica, Direcció General de Pressupostos i Tresor, Institut d'Estadística de 
Catalunya, Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa, Programa 
d'Informàtica Educativa del Departament d'Ensenyament, Protecció Civil, 
Sindicatura de Comptes, Corporació Catalana de Radiotelevisió, etc. 

- Reunions amb membres de diversos consells comarcals: Bages, Baix Llobregat, 
Pallars Jussà, Urgell, etc. 

- Contactes amb membres de diversos ajuntaments: Barcelona, Girona, l'Hospitalet de 
Llobregat, Lleida, Manresa, Mataró, Sant Cugat del Vallès, Tarragona, etc. 59 
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- 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. 

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

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

- Preparació del congrés de la International Cartographic Association que es celebrarà 
a Barcelona l'any 1995. 

- Assistència a reunions o congressos internacionals: Consell General de Vaucluse; Intergraph 
Graphics U sers Group, W or king Gro up on Generalization o f the ICA/ ACI, etc. 

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

- Inspeccions de les obres de la futura seu de distribució i venda de l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya a Tarragona. 

- Manteniment de contactes amb d'altres institucions a nivell estatal: Ministerio de Defensa, 
Dirección General de la Guardia Civil, Dirección General de Política Comercial, Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, Gobierno Civil de Barcelona, etc. 

- Reunions amb membres de les quatre diputacions provincials catalanes. 
- Contactes amb les institucions productores de cartografia de restat espanyol: Instituta 

Geografico Nacional, Servicio Geografico del Ejército i Instituta Hidrografico de la Marina. 
- Contactes amb d'altres comunitats autònomes de l'estat espanyol: Xunta de Galicia, 

Conseller de Política Territorial de les Illes Canàries, etc. 
- Preparació, realització i inauguració de l'exposició cartogràfica al Pavelló de 

Catalunya de l'Expo'92 de Sevilla. 
- Entrevista amb membres del Govern d'Andorra. 
- Reunions amb membres de la Mancomunitat de Municipis de l' Area Metropolitana 

de Barcelona. 
- Reunions amb l'Instituta Geografico Militar argentí per tal d'estudiar un possible 

projecte de col-laboració. 
- Reunions amb l'Insti tu to Geografico Militar xilè. 
- Assistència a reunions de l'empresa conjunta SYSIGSA. 
- Entrevistes amb diverses empreses: Aigües de Sabadell, Arthur Andersen, Autopistas 

Concesionaria Española SA, Blaupunkt, Can on España SA, Carl Zeiss W est 
Germany, Crack SA, Digital, Enciclopèdia Catalana, ENHER, ER-Cros, ESRI, 
FECSA, Fujitsu, Hartman, IDS, Intergraph, Iris Graphics, Matra, Prisma, RACC, 
Rank Xerox, Suma, 2i Ingeniería Informatica, etc. 

5.1.1. Activitats administratives i de serveis 

Al llarg de l'any es van enregistrar un total de 7 435 entrades de correspondència, de les 
60 quals 30 eren tèlexs i 2 673 telefaxs, i 6 1 OS sortides ( 6 tèlexs i 630 telefaxs ). 
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5.1.2. Cartoteca de Catalunya 

Les activitats de la Secció de la Cartoteca de Catalunya (CTC) durant l'any 1992 es 
poden enfocar des de dos punts de vista: 
a) Activitats que afecten el funcionament i marxa de la CTC. 
b) Activitats que es projecten cap a l'exterior i que afecten la difusió i la promoció de 

la CTC. 

a) Activitats que afecten el funcionament i marxa de la CTC 

- Procés d'adquisicions. Resultats. 
El camí per a l'adquisició del material s'ha fet a partir dels cinc procediments habi
tuals: producció de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, compra, intercanvi, donatiu 
i dipòsit. En cada cas els nombres estrictes respondrien als següents quadres en 
funció del diferent tipus de material. 

Tipus de Producció 
material ICC Compra Intercanvi Donatiu Dipòsit Total 

Llibres històrics 200 200 

Llibres 
contemporanis 30 470 15 35 550 

Mapes històrics 1 770 1 770 

Mapes 
contemporanis 3 775 14 885 1 050 1450 385 21 545 

T otalllibres: 750 

Total mapes: 23 315 

Com és lògic, la Cartoteca de Catalunya incorpora tot el material publicat per 
l'Institut Cartogràfic de Catalunya, en alguns casos per duplicat. Per a l'any 1992les 
xifres són les que consten al quadre precedent. 

Pel que fa a la compra del diferent material, s'ha seguit la següent política: s'ha 
adquirit a partir de desplaçaments a diversos països per visitar les institucions pro
ductores de cartografia, llibreries especialitzades i editorials especialitzades, o bé 
l'adquisició s'ha resolt per la via de la consulta de diferents catàlegs, o com a resul
tat d'ofertes rebudes directament. 

En el cas dels desplaçaments, durant l'any 1992 s'han fet els següents: 
• Madrid: Visites a l'Instituta Geografico Nacional, Servicio Geografico del Ejército, 

llibreries i llibreters de vell. El resultat fou la incorporació al fons de la Cartoteca 
de Catalunya de gran quantitat de material procedent dels centres oficials esmen
tats i d'obres molt importants dels segles XVIII i XIX, així com de bibliografia 

recent. 61 
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• Londres: Visites a la fira mensual de mapes de l'Hotel Bonnington, Museu Naval 
(Greenwich), Ordnance Survey (Southampton), on es va adquirir la cartografia 
dels països de la Commonwealth (unes 1 160 peces), al Berdmonsey Market i a lli
breries antiquàries i llibreries de museus, on es van adquirir gran quantitat de 
mapes històrics (800 d'Europa i 225 de la Península Ibèrica, entre d'altres). 

• París: Visites a l'Institut Géographique National, al Bureau de Recherche 
Géologique et Minière, al Centre National de Recherche Scientifique, a la UNES
CO i a diversos llibreters i antiquaris. El resultat fou l'adquisició de cartografia 
d'antigues colònies franceses (unes 700 peces) i cartografia antiga (300 peces), a més 
del mapa geològic de França (800 peces) a 1:50 000 i altres escales. 

• Saragossa: Visites a la Diputación General de Aragón (es va obrir camí per a fer 
intercanvis de material). Visites a diverses llibreries, entre elles la Librería Hesperia, 
on es va adquirir la resta d'edició de "Les vistes de Barcelona de 1563", obra del 
dibuixant flamenc Anton van den Wyngaerde, en una edició facsimilada de l'any 
1972. 

Pel que fa a les compres per la via de la consulta de catàlegs, es pot calcular que es 
revisen i consulten catàlegs procedents de 120 proveïdors diferents relatius al tema 
de la cartografia o temes afins com la geografia, els viatges,_ etc. Procedeixen de 
pràcticament tots els països europeus, països americans i algun d'altres continents. 
També es consulten catàlegs cartogràfics editats per les grans cases de subhastes del 
món. El resultat d'aquestes lectures a fons ha significat pèr a l'any 1992 una molt 
bona aportació al creixement de la col-lecció de mapes i de la biblioteca. 
El mateix pot dir-se pel que es refereix a les compres relacionades amb ofertes rebu
des directament o com a resultat de les informacions que aporta el personal de la 

62 Cartoteca de Catalunya. 
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Pel procediment de l'intercanvi hi ha hagut un cert moviment, majoritàriament 
amb l'Ajuntament de Barcelona (Servei del Pla de la Ciutat), que ha proporcionat 
1 050 peces (còpies en paper i oxàlic a diferents escales). 
Els donatius han vingut bàsicament de persones privades o d'institucions com el 
Servicio Geografico del Ejército, l'Instituto Geografico Nacional i el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación amb un total de 1 450 peces. I, referent als exem
plars en dipòsit, corresponen als que procedeixen del Dipòsit Legal i que en aques
ta condició de dipòsit són custodiats a la Cartoteca de Catalunya. 
El total d'aquesta activitat per a l'any 1992, comptant el material que ja és a dispo
sició del públic -per tant havent passat els controls del tractament tècnic específic-, 
és de 750 llibres i 27 060 mapes. 

Cartografia dels diferents països i escales que s'han incorporat a la CTC durant l'any 
1992 
Nigèria 1 :SO 000 
Sudan 1 :250 000 
Zàmbia 1:50 000 
Sudàfrica 1 :SO 000 
Estats Units d'Amèrica 1:100 000 
Japó 1:50 000 
Nova Zelanda 1:25 000, 1:50 000 i 1:100 000 
Brandemburg (Alemanya) 1:50 000 
Bolívia 1:50 000, 1:100 000 i 1:250 000 
Mèxic 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 i 1:250 000 
Hongria 1:150 000 
Txecoslovàquia 1:50 000 
Països de la Commonwealth: 

Protectorat d'A den 1:100 000 
Anguilla 1:25 000 i 1:80 000 
Antigua 1:1 500 i 1:50 000 
Ascension Island 1:134 000 
Barbados 1:10 000 
Barbuda 1:25 000 
Bermuda 1:75 000 
British Solomon Islands 1:1 000 000 
British Virgin Islands 1:25 000 i 1:200 000 
Cayman Islands 1 :25 000 
Dominica 1:25 000 i 1:50 000 
Falkland Islands 1:50 000 i 1:200 000 
Sandwich Islands 1:50 000 
Fiji 1:50 000 i 1:250 000 
Grenada 1 :25 000 i 1 :50 000 
Jamaica 1:10 000 i 1:50 000 
Mauritius 1:25 000 i 1:100 000 
Montserrat 1:25 000 63 
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St. Helena 1:25 000, 1:50 000 i 1:125 000 
Saint Christopher 1:25 000 
Saint Lucia 1:25 000 
St. Vincent and the Grenadines 1:25 000, 1:50 000 i 1:200 000 
Seychelles 1 :25 000 
Solomon Island 1 :50 000 
Tristan da Cunha 1:140 000 
Turks and Caicos Islands 1:25 000 
Tuvalu 1:50 000 
Txad 1:50 000 
T onga 1 :25 000 
Sierra Leone 1:50 000 i 1:250 000 
Republic of Kiribati 1:25 000, 1:50 000 i 1:200 000 
Malta 1:25 000 
Hong Kong 1:25 000 
Nepal1:500 000 

Espanya 1:50 000 (Sèrie MTS, EUA) 
Barcelona a diverses escales (donatiu del Pla de la Ciutat, Ajuntament de Barcelona). 

Les sèries no sempre són completes, ja que moltes estan en fase de publicació. 

- Procés tècnic intern. 
Tractament tècnic del material referit als fons bàsics de la Cartoteca de Catalunya. 

• Fons cartogràfic 
1) Al llarg de l'any 1992 s'ha acabat de catalogar tot el material cartogràfic referent 

a Catalunya. Al mes de setembre es publicà aquest catàleg, que a part de l'estric
ta descripció catalogràfica inclou una fotografia de cada peça (vegeu l'apartat de 
publicacions). 

2) S'inicià la catalogació del fons antic general (excepte Catalunya), que consta 
d'unes 2 000 peces aproximadament. Se n'han fet unes 700 (ca 35%). 

• Fons bibliogràfic 
Durant l'any 1992 el tractament tècnic d'aquest fons s'ha enfocat de cara a l'auto
matització dels fons de la biblioteca. S'han dut a terme els següents punts concrets: 
1) EllS de maig de 92: primera connexió amb el SICAB (Sistema d'informació per 

a catàlegs automatitzats de biblioteques), versió 2.0, programa automatitzat de 
catalogació i consulta desenvolupat pel Servei de Biblioteques i del Patrimoni 
Bibliogràfic de la Generalitat de Catalunya. Es dedicà un mes per a fer les proves 
pertinents. Es va assistir a un curs de 21 hores de duració, els dies 27, 28 i 29 de 
maig, impartit per personal del Centre Informàtic de la Generalitat de Catalunya, 
a fi de saber operar correctament amb el nou programa. 

2) Des de finals de juny es comença l'entrada de dades al programa, tant de les noves 
adquisicions com dels fons retrospectius. 

3) El31 de desembre de 1992 hi ha 800 documents catalogats, és a dir, un 20% apro-
64 ximadament dels fons generals. 
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4) Des del30 de desembre de 92 la base de dades de la Cartoteca de Catalunya és 
consultable en línia des de qualsevol terminal que tingui connexió amb el SI CAB. 

El moviment que ha tingut el llibre de registres de llibres i fullets ha estat el següent: 

Registre de llibres: 
Segle xvn 
Segle XVIII 

Segle XIX 

Segle xx 

1 219 registres nous 
3 registres 

52 registres 
64 registres 

1 1 00 registres 

- Serveis tècnics proporcionats per la Cartoteca de Catalunya 

0,2% 
4,2% 
5,2% 

90,0% 

El servei tècnic de la Cartoteca de Catalunya té un servei extern d'informació i 
assessoria que es desenvolupa a través de: 

• Consultes de biblioteques i arxius que volen organitzar la documentació car-
togràfica (visites i trucades telefòniques). . 

• Cursos de formació: participació en el màster de biblioteconomia al País Basc. 
• Catalogació directa de fons cartogràfics d'altres centres que ho sol·liciten: col-labo

ració amb el Servei de Biblioteques i del Patrimoni Bibliogràfic de la Generalitat 
de Catalunya (documents cartogràfics de la col-lecció Toda d'Escornalbou). 

• Catalogació de documents destinada a exposicions o publicacions: per al catàleg de 
l'exposició a la Sala Artur Ramon de Barcelona (del14 de maig al27 de juny), per 
a l'exposició de l'Expo'92 de Sevilla (del20 de juny al19 de juliol) i per a l'expo
sició del VIIIth conference LIBER groupe des cartothécaires (del28 de setembre 
al2 d'octubre) a la CTC. 

- Obres d'ampliació de la CTC 
Durant l'any 1992 s'ha treballat en les obres d'ampliació de la CTC. S'ha adequat el 
local del carrer de Dènia núm. 8, d'aproximadament 140m2 (ampliació del24% de 
l'espai existent). Aquesta ampliació ha suposat estar en contacte continuat amb 
l'arquitecte a fi de dissenyar el nou espai d'una manera funcional i adequada a les 
necessitats d'una cartoteca. Els punts principals es referiren a la distribució dels 
espais del nou local i a la tria del mobiliari propi. Automàticament, això ha suposat 
la reestructuració dels espais dels locals anteriors i un nou planejament de serveis i de 
material. 

- Personal de la CTC 
La incorporació d'una bibliotecària el 28 d'octubre de 1991 ha permès elaborar la 
feina relacionada amb la catalogació automatitzada dels llibres que formen la biblio
teca de la Cartoteca de Catalunya. També durant tot l'any 1992 s'ha comptat amb 
la presència de tres estudiants de l'Escola de Biblioteconomia i Documentació en 
règim de becaris. Això ha fet possible agilitar el procés tècnic de tractament del mate-
rial i posar-lo molt abans a l'abast del públic. 65 
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b) Programa d'activitats relacionades amb la difusió i la promoció 

- Resultat de l'atenció directa al públic 
L'horari d'atenció al públic durant tot l'any 1992 fou el següent: de dilluns a dijous, 

de 9.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 18.30 hores. 
En aquestes hores s'atengueren 766 persones, xifra que representa una mitjana de 4,3 
usuaris per dia. Es consultaren 2 594 mapes i 426llibres. Es van realitzar un total de 

1 083 reproduccions (114 fotografies i 969 fotocòpies). 
Les visites col·lectives es reservaren, en principi, per als divendres. Correspongueren 
a grups procedents de l'Escola de Mestres i dels Departaments de Geografia de les 
Universitats de Barcelona i Tarragona, representants del Servicio de Obras Públicas 
del Gobierno de Navarra, i assistents als cursos d'Història de la cartografia i al 
VIIIth conference LIBER groupe des cartothécaires. Se n'atengueren un total de 10, 

i es comptabilitzaren 162 persones, en total. 

- Publicacions 1992 (publicades a l'Institut Cartogràfic de Catalunya o amb la parti

cipació de personal de la CTC) 
• Calendari 1993: Europa. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya. 
• Casassas, A.M. i Montaner, M.C.: Catàleg general de la Cartoteca de Catalunya: 

I - Cartografia de Catalunya. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya. 
• Colomer, I.M.: Cartografia peninsular (s. VIII-XIX). Barcelona: Institut 

Cartogràfic de Catalunya. 
• Galera, M.: "Vistes i plànols de Barcelona: 1572-1850: reflexions amb motiu d'una 

exposició". Serra d'Or, núm. 338 (abril), pàgs. 23-27. 
• Galera, M. (amb la col·laboració d'A.M. Casassas): Barcelona ciutat olímpica de 

1992, vista a través de la seva història: Exposició de plànols i vistes de 1572 a 1850. 

Barcelona: Sala d'Art Artur Ramon. 
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• Galera, M.: "Barcelona als ulls dels cartògrafs". Barcelona: metròpolis mediterrà
nia, núm. 22, pàgs. 14-15 (Revista editada en quatre llengües: català, castellà, 
anglès i francès) . 

• Montaner, M.C.: "La Cartografia de Copenhaguen en el segle XIX". Revista 
Catalana de Geografia, núm. 19 (setembre), pàgs. 17-25. 

• Montaner, M.C. i Casassas, A.M.: "Els Mapes excursionistes de l'editorial Alpina". 
Butlletí: Unió Excursionista de Vic, (I) núm. 206 (gener-maig 1992), pàgs. 17-22, 
i (II) núm. 207 (juliol-desembre), pàgs. 3-7. 

- Comunicacions presentades a congressos 
Amb motiu de la celebració a Barcelona del VIIIth conference LIBER groupe des 
cartothécaires, Barcelona 1992, durant els dies 28 de setembre al2 d'octubre, es lle
giren 23 comunicacions. Per part del personal de la CTC, van ser les següents: 

• Galera, M.: "Difusión y promoción de los materiales cartograficos en España". 
• Montaner, M.C.: "La organización de seminarios de historia de la cartografía 

como promoción de la Cartoteca de Catalunya". 

- Cursos de formació i conferències 
En tant que personal de la CTC, es participà en les següents activitats educatives 
durant l'any 1992: 

• Casassas. A.M.: Materiales cartograficos: catalogación y organización. Màster de 
biblioteconomia. Universidad del País Vasco. Facultad de Filología y Geografía e 
Historia. Vitoria-Gasteiz, del3 al 6 de febrer. 

• Galera, M.: La Cartografia de les ciutats catalanes: 1563-1800. Societat Catalana de 
Geografia. Barcelona, 12 de juny. 

- Congressos 
La CTC estigué representada en congressos professionals a nivell nacional i inter
nacional: 
• IMCOS. Reunió anual. Londres, juny. 

Congrés. Madrid, octubre. 
• II Congrés: El nostre patrimoni cultural: La defensa dels fons bibliogràfic, docu

mental i gràfic. Societat Arqueològica Lul-liana: El patrimoni cartogràfic. Passat i 
present dins l'àmbit mallorquí. Ponent: M. Galera. Palma de Mallorca del26 al29 
de febrer. 

• VIIIth conference LIBER groupe des cartothécaires. Barcelona, del28 de setem
bre al2 d'octubre. 

- Exposicions 1992 
La CTC ha col· laborat en la preparació i organització de diverses exposicions: 

• "La mirada dels científics", organitzada pel Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya a iniciativa de la Comissió per a l'Estímul de la Cultura 
Científica. Barcelona, Palau Marc, del14 de gener al13 de febrer. 

• "La imagen del mundo: 500 años de cartografía" organitzada per la Fundación 
Santillana i l'Instituta Geografico Nacional. Santillana del Mar, Torre de Don 67 
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Borja, del3 de juliol al30 d'agost. Madrid, Biblioteca Nacional, del16 de desem

bre de 1992 al14 de febrer de 1993. 
• "Catalunya a l'època de Colom 1450-1506", organitzada per la Comissió Amèrica 

i Catalunya 1992. Barcelona, Arxiu de la Corona d'Aragó, saló del Tinell i cape

lla de Santa Àgata, octubre-novembre. 
• "Lo pont de Barques", organitzada per l'Arxiu Històric Comarcal de les Terres de 

l'Ebre i el Museu Municipal de Tortosa. Tortosa, Museu-Arxiu de Tortosa, del16 

de desembre de 1992 al14 de gener de 1993. 

Ha tingut la responsabilitat de l'organització i muntatge amb motiu de: 
• Mostra de l'evolució de la cartografia de Catalunya organitzada per l'Institut 

Cartogràfic de Catalunya. Sevilla, Pavelló de Catalunya a l'Expo'92, del20 de juny 

al 19 de juliol. 
• "La cartografia moderna: mapes de Catalunya dels segles XIX i xx", organitzada per 

l'Institut Cartogràfic de Catalunya amb motiu de la celebració de la VIIIth confe

rence LIBER groupe des cartothécaires. Barcelona, Cartoteca de Catalunya, del28 

de setembre al2 d'octubre. 

- Activitats organitzades per la CTC 
• Curs: 

3er curs d'Història de la cartografia. Institut Cartogràfic de Catalunya i Departament 

de Geografia de la UAB. Barcelona, del17 al21 de febrer. 
Casti, E.; Milanesi, M.; Rombai, L.; Valerio, V.: La cartografia italiana. 

Aquest curs constà de 15 hores lectives. Hi assistiren 30 persones entre estudiants 
universitaris que estan fent els cursos de doctorat i públic interessat en el tema. 

• Congrés: 
VIIIth conference LIBER groupe des cartothécaires. Barcelona, del28 de setembre 

al2 d'octubre. 

El congrés fou organitzat per una Comissió creada el1990, que es responsabilitzà de 
tots els detalls referents al programa i activitats previstes per a aquesta reunió. La 
Comissió era formada per personal cartotecari procedent de centres de Barcelona i 

de Madrid. El president de la Comissió fou el director de l'Institut Cartogràfic de 
Catalunya, Sr. Jaume Miranda i Canals, i la Secretària Executiva la Cap de la Secció 
de la Cartoteca de Catalunya, Sra. Montserrat Galera i Monegal. 
El congrés es celebrà a l'Aula Magna de la Facultat de Geologia de la Universitat de 
Barcelona i comptà amb una bona participació, 70 persones procedents de 14 països 
europeus. Es presentaren un total de 23 comunicacions, de les quals 14 foren referi

des al tema de la difusió i promoció i les altres nou al tema de la retroconversió. 
Com a complement d'aquesta trobada, l'Institut Cartogràfic de Catalunya va orga
nitzar una exposició que portava el títol "La cartografia moderna: mapes de 
Catalunya dels segles XIX i xx", i que ja ha estat citada en l'apartat corresponent a les 
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El congrés es clausurà al Paranimf de la Universitat de Barcelona, en un acte presi
dit pel Vice-rector de recerca, Dr. David Serrat. 

5.2. Subdirecció General Tècnica 

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 i les Seccions de 
Cartografia Automàtica i de Sistemes d'Informació. Com cada any, en aquesta intro
ducció es revisen els trets més destacats d'aquestes activitats, que enguany han estat 
adreçades cap a la consolidació de tecnologies i mètodes de producció desenvolupats 
durant els darrers anys. 
Si ens fixem primer en l'entorn de càlcul cartogràfic, cal dir que hem assolit la recon
versió tecnològica al món de les estacions de treball i sistemes basats en ordinadors per
sonals. La fita més paradigmàtica ha estat la desconnexió de l'ordinador de procés car
togràfic que l'ICC va instal·lar fa onze anys. 
Com en altres àrees del món de la informàtica, cal remarcar que continua creixent l'ús 
d'ordinadors personals en pràcticament tots els àmbits de l'ICC, tant en els de captu
ra de dades, distribució d'informació, control de qualitat, suport de perifèria cartogrà
fica especialitzada i d'alguns sistemes de càlcul fotogramètric, a més dels de cartogra
fia de sobretaula i edició professional. Aquest nou paradigma informàtic ha demanat 
nous esforços de control i coordinació al Servei de Sistemes i Centre de Càlcul, que fa 
possible que tot aquest entorn distribuït treballi sincronitzadament sense interrupcions 
ni pèrdua d'informació, i que alhora sigui prou flexible per incorporar nous sistemes i 
equips cartogràfics. Com a complement, l'àrea de manteniment general realitza la poc 
reconeguda tasca d'aconseguir que tots els edificis i sistemes tècnics funcionin cada dia. 
El Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge ha finalitzat els estudis pilot d'avaluació del 
captador multispectral CASI que varen començar l'any passat. Els estudis han cobert 
diferents temes d'inventaris forestals, inventaris de conreus agrícoles, detecció de pla
gues i estudi de la contaminació de les aigües litorals. Fruit de l'esforç realitzat i dels 
resultats obtinguts ha estat la concessió d'una subvenció de la Comissió Interdeparta
mental de Recerca i Tecnologia (CIRIT) per a l'adquisició de l'esmentat captador. 
Aquest sistema es posarà en servei a finals de 1993 i hom preveu una producció regu
lar a partir de 1994. Així mateix, cal ressaltar l'acabament del projecte CORINE- Land 
Cover finançat per la CEE i també l'inici de línies de desenvolupament en les àrees de 
millora i reconstrucció d'imatges digitals. 
De l'activitat del Servei de Geodèsia cal destacar la col·locació i observació del primer 
centenar de punts de la Xarxa Utilitària de Catalunya, realitzada amb tecnologia GPS 
(Global Positioning System). Per altra part, les avaluacions definitives del Test Urgell 
realitzat a mitjan 1990 han conduït a consolidar la tecnologia d'aerotriangulació basa
da en dades GPS cinemàtiques obtingudes simultàniament amb la captura fotogràfica; 
aquesta metodologia és completament operacional i s'utilitzarà en els vols fotogramè
trics de la campanya de 1993. Els mateixos receptors GPS embarcats en els avions de 
l'ICC serviran per al sistema d'ajut a la navegació aèria que s' avaluarà durant el1993 i 

· també per a la determinació del posicionament del sensor multispectral CASI. 69 
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La Secció de Sistemes d'Informació continua la seva tasca de definició, integració i ges

tió de la Base Cartogràfica Numèrica 1 :SO 000 i de la Base de Dades del Model 

d'Elevacions del Terreny de Catalunya, utilitzades a diferents departaments de la 

Generalitat en els seus sistemes d'informació geogràfica. Durant el1992 s'ha finalitzat 

la creació de la Base Geològica a escala 1:250 000 per al Servei Geològic de Catalunya 

així com la càrrega de la Base de Dades CORINE - Land Cover de la CEE. Quant a 

la producció pròpia, cal destacar la participació en el projecte d'elaboració de la sèrie 

Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000 en els aspectes relatius a la generació automàti

ca dels ombrejats i a la integració de la informació d'usos del sòl. 

De la Secció de Cartografia Automàtica cal destacar la consolidació dels processos de 

captura i de simbolització automàtica que transformen la Base Cartogràfica Numèrica 

1:50 000 en la sèrie Mapa comarcal de Catalunya. També va finalitzar la migració de 

totes les aplicacions cartogràfiques desenvolupades en els darrers deu anys als entorns 

d'estacions de treball i sistemes personals de captura fotogramètrica de dades i de pro

cés cartogràfic. De la seva activitat cal ressaltar també les proves de la primera estació 

fotogramètrica digital de l'ICC i l'inici d'estudis sobre el tema de la generalització car

togràfica. Finalment, cal també esmentar l'esforç de síntesi realitzat en l'elaboració del 

Pla Quadrianyal per al període 1993-1996 tant des de l'òptica de la producció interna 

que es realitza com de les línies mestres de desenvolupament que cal seguir per assolir 

noves fites en la integració i l'automatització de tots els processos cartogràfics de 

l'ICC. 

5.2.1. Sistemes d'Informació 

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

Dades Cartogràfiques, Sistemes d'Informació Geogràfica i Suport de Cartografia 

Temàtica. Durant aquest període s'ha continuat en la línia d'activitats dels anys ante

riors, finalitzant alguns projectes, iniciant-ne de nous i mantenint també la política de 

promoció en l'àmbit dels sistemes d'informació geogràfica dins del Departament i de 

la resta de la Generalitat, ja sigui donant informació, fent demostracions o portant a 

terme projectes pilot. 
En aquest període hi ha hagut força activitat adreçada a la definició de bases cartogi à

fiques numèrique~. S'ha treballat en les noves versions de la Base Cartogràfica Numèriciï 

1:50 000 (BCNSOM) i de la Base Cartogràfica Numèrica 1:5 000 (BCNSM), ja que la 

primera està en fase d'actualització i la segona hi ha d 'entrar el proper any. 

El progrés en l'actualització de la BCNSOM, a partir de la qual es realitza la sèrie 

Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000 (topogràfics), i la lògica consolidació dels ele

ments que componen la llegenda, ha fet que es treballés en el disseny de la versió 2.0 

d'aquesta base en l'entorn ARC/INFO, millorat respecte del de la 1.0. La versió 2.0 és 

d'importància vital per a la consolidació dels sistemes d'informació geogràfica dins del 

Departament i de la Generalitat, ja que posarà a disposició dels usuaris la informació 

bàsica del territori actualitzada. 
Per altra part, amb motiu de la venda de productes cartogràfics digitals, s'ha treballat 

70 en la preparació de les bases que són responsabilitat de la Secció. S'han posat a punt en 
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tots els formats que es subministren i s'ha preparat la documentació complementària. 
Ja en un altre àmbit, continuant les relacions amb el Departament d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca, s'ha signat un conveni de coHaboració amb la Direcció General de 
Producció i Indústries Agroalimentàries per a la realització de l'Inventari Fructícola de 
Catalunya en la demarcació de Lleida. L'objecte del conveni és la creació d'una base de 
dades de parceHes fructícoles que podrà ser explotada des d'un sistema d'informació 
geogràfica, des del qual es podran fer estadístiques agràries de les superfícies agrícoles 
orientades al cultiu de fruiters i es podran dur a terme plans de reestructuració i/o 
reconversió de l'activitat productiva. S'ha realitzat la major part del treball de camp i 
s'ha iniciat el procés de digitalització de la informació a fi d'integrar-la en la base de 
dades. 

5.2.1.1. Base de Dades Cartogràfiques 
Aquest Negociat és l'encarregat de la gestió i manteniment de les bases cartogràfiques, 
així com de desenvolupar aplicacions d'àmbit general i de donar suport a la realització 
de projectes en l'entorn Macintosh. 
En l'apartat de bases cartogràfiques, les activitats, en les quals també hi ha participat el 
Negociat de Sistemes d'Informació Geogràfica, han estat les següents: 
- 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 (1:50 000) i en les 
diferents simplificacions per a escales més petites (1:250 000, 1:500 000 i 1:1 000 000). 
S'ha regenerat la base a escala 1:50 000 a partir d'una nova digitalització, s'ha revi
sat i s'han incorporat les darreres actualitzacions. A partir d'aquesta s'han tornat a 
generar les versions simplificades. 

Pel que fa al desenvolupament d'aplicacions d'àmbit general, s'ha treballat principal
ment en el suport d'usuari i manteniment de les aplicacions existents. Cal destacar en 
primer lloc la de gestió d'Actes de Definició de Límits entre entitats locals territorials, 
de la qual s'ha fet lliurament de la versió final de l'aplicació i de la totalitat de les 
dades a la Direcció General d'Administració Local, i en segon lloc la de gestió de la Base 
de Dades del Model d'Elevacions del Terreny (BDMET). En aquest cas, s'ha desen
volupat un nou mòdul que permet la inserció de models d'origen heterogeni. Ja en 
segon terme, s'han desenvolupat també petites aplicacions per realitzar càlculs diver
sos per a altres organismes. 
En relació amb la BDMET, i en concret amb la de Cat.alunya, s'està treballant en la pre
paració i procés de les dades per completar la part exterior de Catalunya, necessària per 
realitzar el Mapa topogràfic de Catalunya 1:250 000. 

En l'apartat de suport a la realització de projectes en l'entorn Macintosh, cal remarcar: 
- Atles electoral de Barcelona de la Segona República. S'han continuat realitzant tre

balls de preparació i procés de dades per a la seva realització. 
- Generació de bases gràfiques i realització de proves diverses de traspàs de dades 

d'altres entorns al Macintosh. S'ha establert una via de traspàs de la cartografia 71 
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digital (provinent principalm"ent de l'entorn Intergraph) per mitjà de fitxers 
PostScript. Es prepara el fitxer Intergraph tot extraient la informació requerida i sim
plificant-la en la mesura necessària d'acord amb l'escala final de treball i finalment 
es genera un fitxer PostScript utilitzant el paquet CadMover. S'han processat fitxers 
per a projectes diversos realitzats en l'entorn Macintosh. 

- Estudi de noves versions de productes existents i de nous productes. El paquet més 
remarcable analitzat és Cart/o/Graphix de Cart/o/Info AG, que és un software de 
realització cartogràfica. En aquests moments s'està acabant la fase d'avaluació i pro
ves, i s'estan definint els circuits d'entrada de dades. Es preveu que es pugui utilit
zar en l'entorn de producció durant el primer trimestre del93. 

- Tasques de suport d'usuari per a altres àrees de l'Institut. 

5.2.1.2. Sistemes d'Informació Geogràfica 
Aquest Negociat és el responsable de projectes en l'àmbit dels sistemes d'informació 
geogràfica i realitza tasques de desenvolupament d'aplicacions i de realització de pro
jectes pilot com a suport a la implantació d'aquestes eines dins del Departament i de la 
resta de la Generalitat, i de desenvolupament d'aplicacions per a altres àrees de l'Institut 
que ho requereixin. 

Durant aquest període s'ha treballat en els següents projectes: 
- 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. Més concretament, s'ha implementat un mòdul de gene
ració diària d'un mapa de risc d'incendi a partir de dades meteorològiques, de vege
tació i de relleu, que ha estat disponible a la seu del COSAR per a la campanya 
d'estiu. S'han analitzat també els programes Behave i Cardin de simulació del com
portament d'un incendi. 

- Sistema d'Informació Geogràfica del Centre Coordinador d'Emergències de 
Catalunya (CCEC). Al mes de juliol s'ha donat per acabat aquest projecte pilot, rea
litzat conjuntament amb la Gerència de Protecció Civil del Departament de 
Governació. La Gerència està estudiant la possibilitat d'implantació d'un sistema 
d'aquest tipus. Addicionalment s'han preparat sortides gràfiques sobre fotolits amb 
informació de la BCNSOM a nivell de tot Catalunya per a la Gerència. 

- Base d'usos i cobertes del sòl del projecte CORINE- Land Cover. S'ha finalitzat el 
projecte en el que s'ha col· laborat amb el Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge en 
la creació de la base en l'entorn ARC/INFO. També s'han preparat les dades per a 
la realitzacip del Mapa d'usos del sòl1:250 000 (llegenda europea i llegenda espa
nyola). Aquest projecte ha absorbit una part considerable de recursos durant aquest 
període. 

- Manteniment i suport d'usuari del menú de digitalització i codificació de cartogra
fia 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. 

- Base Geològica. S'ha finalitzat la generació de la Base Geològica en l'entorn 
ARC/INFO i s'ha lliurat al Servei Geològic de Catalunya. 

72 - Desenvolupament de processos de traspàs d'informació d'Intergraph a ARC/INFO. 
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Aquests processos consten d'una part desenvolupada en l'entorn Intergraph i una 
altra en l'entorn ARC/INFO. S'han fet per a la cartografia 1:500 i 1:1 000 de 
l'Ajuntament de Mataró i per al Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 i s'ha passat 
a l'entorn UNIX el ja existent per a la cartografia 1:2 000 de la Mancomunitat de 
Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. En el cas de la cartografia de 
l'Ajuntament de Mataró, s'ha creat també una simbologia en l'entorn ARC/INFO 
equivalent a l'existent en l'Intergraph. 

- Manteniment de les aplicacions de generació d'índexs_ d'estat dels projectes Orto
fotomapa de Catalunya 1:5 000 i Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000. Generació 
d'alguns mapes d'estat específics. 

- Desenvolupament de petites aplicacions i procés de dades per a altres àrees de 
l'Institut i per a clients externs. Hi ha hagut una forta activitat de preparació d'infor
mació (en general canvis de format) per abastir els SIG d'altres entitats, com per 
exemple el Departament de Medi Ambient, la Direcció General de Planificació i 
Acció Territorial i l'Oficina de Seguretat Olímpica de la Direcció General de la 
Guàrdia Civil. 

5.2.1.3. Suport de Cartografia Temàtica 
Els projectes en els quals ha treballat aquest Negociat són: 
- Sèrie Mapa comarcal de Catalunya 1 :5Ò 000 (topogràfics). Igual que en el període 

anterior, aquest és el projecte en el qual s'han abocat més recursos. Les activitats rea
litzades són les següents: 
• Seguiment i coordinació de les diferents fases de treball per a la realització de cada 

un dels fulls. 
• Gestió de la informació digital. 
• Generació de corbes de nivell, a partir de la BDMET de Catalunya, per a la fase 

d'actualització. 
• Generació del fons raster d'usos del sòl i ombra de muntanya per a cada full. 
• Participació en el procés de simbolització de cada full. 
• Estudi i millora dels processos d'ombrejat. 

- Punts d'Informació Turística (PIT) 1:50 000 i 1:30 000. Aquest projecte utilitza 
informació generada en el projecte anterior. Les tasques que es realitzen són la ges
tió de la informació digital i la generació dels fons raster d'usos del sòl i ombra de 
muntanya. 

- Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalunya 1:250 000. S'ha finalitzat el projecte, 
generant la base de dades hidrogeològiques i els fotolits per a la impressió del mapa. 
La base de dades, que s'ha creat en l'entorn ARC/INFO, s'ha lliurat al Servei 
Geològic de Catalunya. 

- Desenvolupament de petites aplicacions i procés de dades per a altres àrees de 
l'Institut. 

Assistència a cursos 
Curset de Cart/o/Graphix, impartit a l'ICC pel personal de Cart/o!Info AG. 2 i 3 de 
novembre. Àngels Coderch i Immaculada Menacho. 73 
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Cursos i conferències impartits 
"Dels Sistemes d'Informació Geogràfica manuals als automatitzats". Curs 
d'Innovacions Tecnològiques Aplicades a l'Agricultura, organitzat pel Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Anna Lleopart. Reus, 10 de juny. 

5.2.2. 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). 

- 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. 

5.2.2.1. Sistemes Gràfics 
Durant el període gener-desembre 1992 s'ha finalitzat el traspàs de processos de 
l'entorn VAX cap a estacions i servidors UNIX, s'ha consolidat l'estructura del nou 
entorn, s'han fixat mètodes de treball (instal-lació de software, documentació) i s'han 
actualitzat les aplicacions per adaptar-les a dues noves versions de software Intergraph 
(MicroStation 4.0.1 i MicroStation 4.0.4.6): 
- 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 (1:1 000 3D, 1:2 000 3D, 1:2 000 MMAMB). S'ha utilitzat el softwa
re MicroStation GIS Environment (MGE) Modeler. 

- Processos d'extracció de fulls, generació de caràtules i menú d'edició (1:1 000 2D, 
1:2 000 2D). 
Generació de caràtules (1:2 000 MMAMB, 1:500 Mataró, 1:500 Tossa de Mar, 1:5 000 
MTC, 1:5 000 3D Mallorca, Eivissa i Formentera, Ortofotomapa de Catalunya 
1:25 000 en blanc i negre). 
Generació de models digitals del terreny en format GRID (1:25 000 IGN, País Basc, 
Illa de Livingstone) usant MGE Modeler. 

- Processos automàtics i comandes interactives per a la col· locació de toponímia sobre 
una imatge ortofoto 1:25 000. 

- Processos automàtics i comandes interactives per a la creació de la Base de Dades de 
Toponímia 1:50 000 aprofitant la col·locació georeferenciada sobre un arxiu pla
nimètric de la Base Cartogràfica Numèrica 1:50 000. 

- Millora i modificació del software de revisió d'objectes provinents de la digitalitza
ció de la Base Cartogràfica Numèrica 1:50 000, amb generació automàtica de diver
ses capes d'informació on cada objecte és perfectament diferenciable; i modificació 

74 del menú d'actualització sobre aquestes capes tenint per referència una imatge orto-
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foto 1:25 000. Bàsicament les modificacions han vingut imposades per la incorporació 
de nous conceptes, i per la introducció d'eines que optimitzen alguns processos. 

- Implementació sobre UNIX de processos automàtics que permeten la recuperació 
d'arxius gràfics MicroStation: aquest software presenta, encara, algunes limitacions, 
que obliguen a depurar i corregir totes les dades abans de processar-les o passar-les 
a la cintoteca. 

- Millora dels processos de control de qualitat d'arxius gràfics, per tal de garantir que 
els productes s'adaptin a les especificacions dels projectes; s'han usat eines que per
meten encuament i correcció interactiva d'errors. 

- Millora dels processos de control de connectivitat i nodificació d'interseccions de 
línies (1:2 000 MMAMB, 1:25 000 IGN, 1:500 Mataró), usant MGE. 

- Processos de preparació de les dades per a la seva distribució: eliminació de perfils i 
break fines, pas de 3D a 2D, extracció d'altimetria, extracció de planimetria, canvi 
automàtic de fonts de text, traducció a format DXF, substitució de caràtules com
plexes per una de més senzilla. 

- S'ha iniciat la preparació de software que permetrà imprimir el Mapa topogràfic de 
Catalunya 1:10 000 a partir del MTC 1:5 000; bàsicament es contempla la depuració 
i homogeneïtzació de les dades i la poligonació d'àrees a omplir de color. S'ha uti
litzatMGE. 

Han continuat les tasques de millora, manteniment i estudi del software existent en 
l'entorn PC: 
- Modificacions en els menús de restitució i edició (1:2 000 MMAMB, 1:1 000 2D, 

1:1 000 3D, 1:500 Mataró) i digitalització (Base Cartogràfica Numèrica 1:50 000). 
- Generació d'un menú per a la restitució de l'Hospitalet de Llobregat a escala 1:500. 75 
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Des d'aquest Negociat s'ha col·laborat estretament amb les àrees de Restitució 
Fotogramètrica i Edició Digital per tal de recuperar arxius corruptes que no s'han pogut 
processar automàticament. S'han corregit manualment un total de 2 100 arxius, que 
representen aproximadament un 20% del total. 

5.2.2.2. Suport de Dibuix Automàtic 
La substitució del VAX 11/780 per una xarxa d'estacions i servidors UNIX ha supo
sat el traspàs de les aplicacions del plòter Kongsberg al nou entorn. El canvi es V<t rea
litzar durant el juliol; això vol dir que, fins aquesta data, es va continuar desenvolupant 
sobre V AX, i, a partir d'aquesta data, es va desenvolupar sobre UNIX. 
Les activitats d'aquest Negociat destinades al suport directe a la producció de sortides 
de plòter han estat: 
- Automatització del procés de creació dels arxius de paràmetres de plòter sobre 

V AX (.PRF) per al plòter Kongsberg tant per a sortides en bolígraf sobre polièster 
(1:500 .Mataró, Toponímia 1:5 000 3D Illes Balears, Toponímia 1:5 000 Catalunya) 
com per a sortides en capçal òptic sobre film (1:500 Mataró, Toponímia 1:5 000 3D 
Illes Balears, Toponímia 1:5 000 Catalunya, Base Cartogràfica Numèrica 1:50 000); 
i anàlogament sobre UNIX (.I) per al plòter Optronics 5040 (1 :500 Mataró, 
Toponímia 1:5 000 3D Catalunya, Toponímia i caràtula 1:5 000 3D Menorca, con
torn del full amb coordenades 1:25 000 País Basc). 

- Noves opcions per al plòter Optronics 5040 que permeten fer sortides d'un DGN 
qualsevol des de terminal alfanumèric, afegir el nom en la filmació d'un arxiu raster 
(LSR) i verificar que en filmar la component d'una imatge en color l'orientació de la 
trama és l'adequada. 

- Automatització del procés de rasterització, muntatge i filmació de I'Ortofotomapa 
de Catalunya 1:25 000 en blanc i negre. 

Les activitats destinades a estudi i proves de software han estat: 
- InstaHació del driver Kongsberg sobre UNIX i pas del software Kongsberg sobre 

VAX a aquest nou entorn: creació automàtica d'arxius de paràmetres (.I), generació 
d'una sortida de plòter d'un arxiu qualsevol des de terminal alfanumèric i processos 
de multiplot tant per a bolígraf sobre polièster com per a capçal òptic sobre film. 

- S'ha continuat treballant en l'estudi dels interpretadors d'arxius PostScript (en blanc 
i negre i en color) que permeten entrada en aquest format i sortida en formats ras
ter lntergraph; això ha permès la integració de dades Macintosh a aquest entorn. 

- Actualització de les aplicacions de plòter per al plòter Optronics 5040 per a opti
mitzar el temps de filmació i adaptar-les a una nova versió de software i hardware. 

- Calibració de la sortida en color a 12.5 ¡.¡.per al plòter Optronics 5040. 

Convé destacar que aquest Negociat ha donat suport als operadors de plòter per a ras
teritzar i plotejar arxius que per la seva especificitat així ho han requerit (70 sortides). 

5.2.2.3. Processos Cartogràfics 
La principal activitat d'aquest Negociat ha estat donar suport al Negociat de Suport de 
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També s'han continuat les proves amb l'estació fotogramètrica digital d'Intergraph. 
Aquest sistema permet la restitució i l'actualització fotogramètrica sobre una estació 
UNIX, tenint com a base dues imatges digitals i permetent la generació d'un arxiu grà
fic lligat a una base de dades. S'han provat productes d'orientació i càlcul d'imatges epi
polars (ImageStation Digital Orientation), visualització de les imatges, creació d'enti
tats i digitalització d'objectes (ImageStation Stereo Display) i generació de menús 
(MicroStation Feature Collection). S'ha preparat un menú de captura de dades 1:5 000 
a partir d'un parell a escala 1:22 000 escannejat a 15 ¡.t. S'ha restituït una zona de test i 
s'han tret algunes conclusions sobre el sistema a analitzar i sobre el mètode de treball 
a implementar: temps de procés, opinió de l'operad.or de restitució, processos a realit
zar abans i/o després de la captura fotogramètrica, limitacions del sistema. 
S'ha començat a elaborar, usant eines interactives molt potents, el menú d'actualitza
ció per al Mapa topogràfic de· Catalunya 1:5 000 3D. 

5.2.2.4. Generalització i Simbolització 
Durant el període gener-desembe 1992 s'ha refermat la necessitat de disposar de recur
sos que permetin obtenir mapes a partir de les bases de dades cartogràfiques. 
La primera experiència, iniciada el1990, i que s'ha anat consolidant aquest any, ha estat 
l'elaboració de la planimetria de la sèrie Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000 a par
tir de la Base Cartogràfica Numèrica 1:50 000. Aquest grup ha treballat en el desenvo
lupament de software de simbolització i extracció de fulls comarcals a partir dels fulls 
1:50 000, en la generació de comandes que facilitin l'edició del mapa (tramats lineals i 
d'àrea, reposicionament d'elements, etc.) i l'automatització dels processos de rasterit
zació i muntatge de dades vectorials amb arxius raster: usos del sòl i ombres de mun
tanya. S'ha usat software d'Intergraph: MicroStation GIS Environment (MGE), 
MicroStation GIS Analyst (MGA), MapPublisher. 
També s'han desenvolupat eines per al control de qualitat de les dades (control de la 
connectivitat entre elements, estructura interna de les dades, generació de buffers que 
permeten veure l'aspecte final dels vials abans de filmar) i eines per a garantir la segu
retat dels arxius (còpies de seguretat, transferències d'arxius entre diferents nodes de la 
xarxa, etc.). S'ha modificat el software per a rec.ollir els canvis de disseny destinats a 
aconseguir una millora del mapa (canvis en la simbologia, eliminació de conceptes, etc.). 
S'han simbolitzat els fulls, de la sèrie Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000, del Baix 
Llobregat, el Baix Empordà, el Gironès i el Pla de l'Estany. 
S'ha iniciat el Mapa de Punts d'Informació Turística (PIT) 1:50 000 i 1:30 000, a partir 
de la mateixa font de dades: Base Cartogràfica Numèrica 1:50 000 i usant el mateix tipus 
d'eines. S'han simbolitzat dos mapes a escala 1:30 000. 
S'han iniciat proves de generalització per canvi d'escala: obtenció d'un mapa a escala 
1:100 000 a partir de la Base Cartogràfica Numèrica 1:50 000 i obtenció de mapes a esca
la 1:10 000 i 1:25 000 a partir de dades 1:5 000. 
S'ha col· laborat en la filmació dels dos mapes del projecte CORINE- Land Cover: un 
mapa a escala 1:250 000 amb llegenda europea que només conté colors i un mapa a la 
mateixa escala amb llegenda espanyola que conté colors i trames. S'ha usat hardware i 
software específic d'Intergraph (MapPublisher, ScreenBoard III). 77 
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Assistència a cursos 
- Curs de formació per a MicroStation GIS Analyst (MGA), del 10 al 12 de juny a 

Intergraph Barcelona. 
- Curs de formació per a MicroStation Development Language (MDL), del6 all O de 

juliol i del4 all O de setembre a Intergraph Barcelona. 

5.3. Servei de Sistemes i Centre de Càlcul 

El Servei de Sistemes i Centre de Càlcul té responsabil¡tats 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 VAX Cluster, format per ordinadors Digital. 
b) Xarxa Intergraph, integrada per ordinadors Intergraph connectats via una connexió 

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". 

5.3.1. 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 1992 podem esmentar: 
- Treballs de software 

• InstaHació de software al Cluster 
IMSL V2.0 
Exponent GRAPHICS Vl.O 
VMS V5.4-2 i LAT V5.4-2 
VMS V5.5 i DECwindows V5.5VMS DECwindows MOTIF Vl.Oa 
V AXcluster Console System V1 .3 
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DEC VUIT V2.0 
EWS Vl.l 
A. E .S. 

• Instal-lació de software per HP 
ARC/INFO VS.l al Lyonel 

• Instal-lació de software PC 
ARCIINFO PC V3.4d a docència 
ANGUITA V2.0 a la biblioteca (control d'adquisicions) 
• Instal-lació de software BC3 
BC3 V3.0 als PCs BC3a i BC3b 
ORI V3.12 als PCs BC3a i BC3b 
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• Desenvolupament d'aplicacions per part de Sistemes Informàtics per a la gestió de 
les instal-lacions de software desenvolupat a l'ICC per a les estacions Intergraph, 
amb combinació amb una Base de Dades d'Usuaris, software i hardware que s'ha 
creat per a tal propòsit. 

• Instal-lació de software desenvolupat a l'ICC per a la cadena de producció UNIX 
Intergraph. 

• Software Intergraph 
ACC Clipper Advanced Optimizing C Compiler 
ADMIN Administrator 
AF77 Clipper Advanced Optimizing Fortran 
AQ Attribute Based Query 
CGH C Compiler (Green Hills) 
COMPILSUP Compiler Support Utilities 
COMPTOOLS Compiler Tools 
CRM CLIX Resource Monitor 

· DC MGDYNAMO Reports 
DELTOOLS Delivery Tools 
DIAG Workstation/Server Diagnostics 
DNP Digital Network Protocols 
DP _HSHAKE DP/Handshake 
DP _STUDIO DP/Studio 
DSM Distributed System Management 
DSPL Y Display Symbology Runtime 
EDT EDT Editor 
ENVIRONV Clipper Graphics Libraries 
ENVIRON_S Clipper Graphics Shared Libraries 
ENVRDRV Intergraph Environ V Device Driver 
EXNUC Executive Nucleus Runtime System 
F77GH F77 Compiler 
FORMS_S I/Forms Runtime Package 
GD Geometric Validation 
GEOMRT Geometry Operations 
GPIPE Clipper Geometry Pipeline Library 
GPIPE_S Clipper Geometry Pipeline Shared Library 79 



80 

Activitats i producció 

GRNUC 
IDL 
IMAGER 
INC 
INTERNEWS 
IP_CNUC 
IP_IGDS 
IP_IPLOT 
IP_SCRIPT 
IP_SNUC 
IRAS32 
ISDM 
ISDO 
ISIR 
ISPM 
ISPN 
ISRU 
ISSD 
IT9RASDRV 
IVECMS 
I_LICENSE 
KGCJOODRV 
LOOKING_G 
LOOKING_X 
MAP PUB 
MCSO 
MDDP 
MDMTRANS 
MENUBLD 
MER GE 
MERGEUT 
MGA 
MGE 
MGE-SX 
MICROCSL 
MM 
MPNUC 
MSFC 
MSFONTS 
MSM 
MSPM 
MSTATION 
MUTIL 
NFS 
NQS 

Graphics Nucleus Runtime System 
Intergraph Documentation List 
Object lmager Subsystem 
Workstation Network Software 
lntergraph On-line News 
IP/CNUC (Client Nucleus) 
IP/IGDS (IGDS MFI) 
IP/IPLOT (IGDS/InterPlot Interface) 
IP/SCRIPT (Postscript-compatible MFI) 
IP/SNUC (SERVER NUCLEUS) 
MicroStation 32 Raster Editor 
lmageStation Digital Measuration 
ImageStation Digital Orientations 
MGE/ImageStation Image Rectifier 
lmageStation Photogrammetric Manager 
lmageStation Photogrammetric Nucleus 
lmageStation Raster Utilities 
lmageStation Stereo Display 
Iritergraph Type-9 Raster Device Driver 
1/VECMS 
lntergraph Network License Manager 
Kongsberg GC300 Controller Offline 
Looking Glass 
Looking Glass on X windows 
MGE Map Publisher 
MGE Coord Sys Operations 
MGE DTM Development Platform 
IGDS/RDB <-> TIGRIS Translator 
Menu Builder 
Object TGE File Merge 
Object TGE File Merge Utilities 
MicroStation GIS Analyst 
MicroStation GIS Environment 
MGE/SX 
MicroCSL 
Object measurement subsystem 
Object Mapping Nucleus 
MicroStation Feature Collection 
MicroStation Fonts 
MGE Terrain Modeler 
MicroStation Projection Manager 
MicroStation 32 
Mapping Utilities Runtime 
Network File System 
N etwork Queuing System 
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ocs o 
ORAKRNL 
ORAPLUS 

Object-based Coord. System Operation 
ORACLE Base product (kernel) 
ORACLE SQU"Plus Utility 

PE 
PFILERT 
PHOTOSCAN 
QE 
QI 
QUERY 
RADMIN 
REBUILD 
RESO UR CES 
RISC CU 
RIS OC 
SCREENMGR 
SRIF 
SYSTEMV 
SYSVDOC 
TCPIP 
TG 
TIGRS_RTE 
TOOLBOX 
TOPO 
T_GENSUP 
UNIXBOOT 
UNIXCFG 
ux 
VHL 
VT220 
XNSINGR 
XWINDOW 
XWINPROG 

- Treballs de hardware 

Place Edit rte 
Parameter File Runtime 
PhotoScan 
Queued Edit Runtime 
Query to I plot rte 
Query Module 
Rules Administrator 
Rebuild Floppies 
Graphics Resources 
RIS Client Support Package 
RIS Clipper ORACLE Data Server 
Screen Manager 
Scanner Filmrecorder Interface 
System V 3.1 File Systems 
CLIX On-line Reference Documentation 
TCPIP 
Object TGE support functions 
TIGRIS Runtime Environment 
Set of various desk utilities 
T opology Runtime 
Generalization Topo Supplement 
System V3 .1 Boot Images 
Configurable System V3.1 System 
UXrte 
Vector-Hidden-Line 
DEC VT220 Emulation 
W orkstation N etwork Software 
The X Window System Runtime Product 
The X Window System Programming Product 

• Instal-lació d'ordinadors al Cluster 
Sandra : V AXstation 4000-60, 32Mb RAM, 2 x 1Gb disc 
Judit : V AXstation 4000-60, 32Mb RAM, 2 x 1Gb disc 
Ingrid : V AXstation 4000-60, 32Mb RAM, 2 x 1Gb disc 

• Instal-lació de hardware a Dafne 
controlador XMI de 8 ports 
2 x RA92 1.4Gb 
+32Mb RAM (total: 64Mb) 
modem A.E.S. 

• Instal-lació de hardware a 
Neus : CDROM, 1Gb, Exabyte 81 
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2MB RAM 
40MB DISC 

15X 

5MB RAM 
80MB DISC 

sx 

XARXA APPLE 

20MB RAM 4MB RAM 
80MB DISC 
13"COLOR 

4MB RAM 
200MB DISC 
19"COLOR 

180 MB DISC DESENVOLUPAMENT 

1X 

19"COLOR 

4MB RAM 
80MB DISC 

8MB RAM 
200MB DISC 

3X 
I OFIMÀTICA 

PUBLICACIONS 

ADMINISTRACIÓ 



BOOTNODE 
LAVC 
64MB RAM 
6 GBYTE 
DISC 
1 CINTA 1/2" 

1X 

1X 

4a MBRAM 
2,a GBYTE DISC 
1 CINTA1 /2" 
1 CINTA a MM 

2X 

DISC ÒPTIC 5" 

GEODÈSIA 
32MB RAM 
2 GBYTE DISC 

P. IMATGE-1 
16MB RAM 
2GBYTE DISC 

ORTOFOTO 
16MB RAM 
1,5 GBYTE DISC 
CINTA aMM 

GEODÈSIA 
aMB RAM 
1 GBYTE DISC 

XARXA ETHERNET 

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

32MB RAM GEODÈSIA 
2.4 GBYTE DISC a MB RAM 
1 CINTA 1/2" 1 GBYTE 
2 CINTES a MM DISC 

DISC WORM 12" 

TOPON[MIA 
GESTIÓ DE 
DADES 

PLÒTER 
ELECTROSTÀTIC 

ESCÀNNER 
FOTOGRAFIA 
AERIA 

SIG 
32MB RAM 
1 GBYTE DISC 
DAT 

COMARCAL 
500MB DISC 
CARTUTX OlC 
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SIG 
TERMINALS 
12ao·1024 
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Gloria 
Helena 
Silvia 
Ursula 

: 1Gb, Exabyte 
:1Gb, Exabyte 
:+16MbRAM 
:+16MbRAM 

Irina :Taula digitalitzadora 
Ingrid :Tarja síncrona X25, VAX PSI 
Sandra :Tarja gràfica SPXgt 24-PL 
Judit : Exabyte 

• InstaHació d'ordinadors a la xarxa de l'ICC 
Lyonel :HP 720 per ARC/INFO, 1Gb disc, DAT 

• InstaHació de servers de terminals 
EMULEX de 16 ports (Geodèsia) 
DECserver 200 (Programes d'Actuació Cartogràfica) 

• InstaHació d'impressores 
OKI PostScript al Cluster (Geodèsia) 
HP Laserjet al Cluster (Geodèsia) 

• InstaHació de hardware d'estacions Intergraph 
Ewain : IP2430 16Mb RAM, 350Mb (Gestió de Dades) 
Bedivere : IP2430 16Mb RAM, 350Mb (Cartografia Automàtica) 
Mark : IP6450 16Mb RAM, 400Mb (Cartografia Automàtica) 
Carados : IP6450 16Mb RAM, 400Mb (Cartografia Automàtica) 
Lyne : IP6450 16Mb RAM, 400Mb (Edició) 
Ban : IP6450 16Mb RAM, 400Mb (Edició) 
Reginus : IP6450 16Mb RAM, 400Mb (Edició) 
Raynold : IP6450 16Mb RAM, 400Mb (Edició) 
Fergus : IP6450 16Mb RAM, 400Mb (Edició) 
Eglan : IP6450 16Mb RAM, 400Mb (Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Loth : IP6450 16Mb RAM, 400Mb (Sistemes Informàtics) 
Lancelot : IP6450 16Mb RAM, 400Mb (Sistemes Informàtics) 

• InstaHació de hardware a estacions Intergraph 
Kay :1Gb 
Artus :1Gb 
Nyneva :1Gb 
Galatine : 2x1 Gb 
Loth : 1Gb, +16Mb RAM 
Mark :1Gb 
Daffyd :1Gb 
Ewain : 2x1Gb 
Lancelot : +16Mb RAM 
Lyne :+16Mb RAM 
Balin : plòter Calcomp Drawingmaster 

• Trasllat i instaHació de hardware Intergraph a SYSIGSA 
Uryens : IP6240 
Guigomar : IP6240 
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5.3.2. Centre de Càlcul i Gestió de Dades 

L'àrea de Centre de Càlcul té com a responsabilitat principal les tasques d'explotació 
associades al Centre de Càlcul de l'ICC. 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: 
- Pas a disc òptic PC dels projectes definitius de fotogrametria que estaven copiats a 

disc òptic de dotze polzades. 
- Inici de política de lliuraments i venda de material cartogràfic a clients externs. 
- Pas a suport òptic de la cartografia 1:5 000 MTC sencera. 
- Lliurada al Negociat de Dibuix Digital una còpia sencera de la cartografia 1:5 000 per 

a la seva venda a la botiga de l'ICC. 
- S'ha guardat el Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 en disc òptic sense perfils i 

break fines per tal de poder lliurar-lo amb la major brevetat possible. 
- Còpia de l'aplicació Actes per a l'Administració Local. 
- Còpies de seguretat, que es guarden a l'edifici del carrer de Brusí, dels projectes que 

s'han donat per definitius. 
- Còpies de seguretat, que es guarden a l'edifici del carrer de Brusí, del Mapa topogrà

fic de Catalunya 1:5 000. 
- Còpies de seguretat mensuals de les còpies de seguretat de tota la instal-lació (tant 

V AX, servers UNIX i Ibm). 
- Transformació de la cartografia 1:500 i 1:1 000 de Mataró a ARC/INFO per tal de 

lliurar-lo a l'Ajuntament de Mataró. 
- Transformació de la cartografia de la MMAMB a ARC/INFO per al seu posterior 

lliurament. 
- Posada en producció del procés de transformació d'imatges en format LOA a altres 

formats de sortida. 
- Pas a disc òptic dels fitxers de sortida de la toponímia 1:5 000 a disc òptic de 12 polzades. 
- Còpia de les perspectives isomètriques de les ortofotos 1:5 000 a cinta Exabyte. 
- Impartits cursos d'operació a tres nous operadors del Centre de Càlcul. 
- Generació i transferència a toponímia de 957 arxius d'imatge 2CO. 
- Execució del procés de convolució sobre 297 ortofotos 1:25 000 de Catalunya. 
- Execució del procés de millora d'imatge PATVIS3 sobre 100 ortofotos 1:25 000 de 

Catalunya. 
- Execució del test de corrupció sobre 1 395 arxius de dibuix. 
- Pas a nou suport de 442 cintes del procés DIR (nou suport cinta de 8 mm). 
- Duplicació de 118 cintes del procés DIR. 
- Producció de 216 proves de color amb la impressora Canon CLC-10. 
- Producció de 279 filmacions de la filmadora Linotype. 
- Conversió de format per a 160 ortofotos a filmar en format Handshake. 

5.3.3. Manteniment de Sistemes 

La Secció de Manteniment de Sistemes és responsable del manteniment dels edificis de 
l'Institut i les seves instaHacions, incloent-hi els sistemes informàtics i les xarxes locals. 85 
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Es divideix en tres grups: l'àrea de Sistemes Personals, encarregada del manteniment i 
instaHació 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 instaHacions referents als edificis. 

Les activitats de l'àrea de Sistemes Personals i el Negociat de Material Informàtic 
poden resumir-se en els següents punts: 
- InstaHació d'una Xarxa Lantastic a Geodèsia. 
- Realització de dos viatges a EUA per a adquirir software PC i Macintosh. 
- InstaHació i proves del Sistema 7 a Macintosh. 
- Ampliació de la xarxa Ethernet al local nou amb 1 bridge IGR, 1 bridge DEC i 1 

repetidor multiport de cable fi a la xarxa Intergraph. 
- InstaHació i proves del software de PC Windows 3.1 i 4 CDROM per multimèdia. 
- Retirada de l'equip de captació de dades del projecte d'Actes de Delimitació 

Municipal situat a l'Instituta Geografico Nacional. 
- Nou inventari general de material informàtic. 
- Manteniment de les xarxes informàtiques existents a l'Institut. 
- InstaHació, proves i preparació de procediments d'explotació per a la impressora en 

color Canon CLC10 connectada a un Apple Macintosh li CI del Centre de Càlcul. 
- Instal-lació de 5 impressores PostScript OKI OL840 a la xarxa d'ordinadors 

Macintosh. 
- InstaHació de nous ordinadors Apple: 3 Macintosh li CI, 1 Macintosh LC, 3 

Macintosh Quadra 700, 1 Macintosh Quadra 950. 
- Instal-lació de nous ordinadors PC (IBM compatibles): 2 compaq 486/50, 4 clònic 

486/33, 2 clònic 386/33. 
- Connexió de nous perifèrics: 6 discs 1.2 GB connectats a diversos ordinadors Apple 

Macintosh i PC compatibles. 

L'àrea de Manteniment General en l'exercici de 1992 ha portat a terme les tasques de 
manteniment dels edificis i les seves instaHacions a més dels treballs de remodelació i 
adaptació de noves zones, equipant-les dels corresponents serveis d'energia, telèfon i 
xarxes de comunicació informàtiques. 

Per a l'execució d'aquests treballs s'han emprat un total d'hores repartides entre els 
diversos Serveis de la següent forma: 

- 595 hores a Direcció (incloses les de la Cartoteca de Catalunya). 
- 329 hores a la Subdirecció General Tècnica (Docència Cartogràfica inclosa). 
- 305 hores al Servei de Sistemes i Centre de Càlcul. 
- 261 hores al Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge. 
- 152 hores al Servei de Geodèsia. 
- 256 hores al Servei de Producció Cartogràfica. 
- 225 hores al Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa (inclosos Vendes i Dis-

tribució Cartogràfica i Vols). 
86 - 235 hores al Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica. 
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Aquestes hores han estat dedicades bàsicament a 29 modificacions estructurals de des
patxos, que han estat recablejats i pintats de nou, i a 137 sol· licituds d'intervenció per 
solucionar problemes puntuals. 
S'ha donat suport als muntatges de demostracions, congressos, proves i altres esdeve
niments que així ho han requerit. 
S'han realitzat els treballs de desmuntatge, embalatge i posterior càrrega cap al seu actual 
destí dels B8's i A8 de l'Escola de Fotogrametria del carrer de Brusi. 
S'han destinat 360 hores al manteniment d'edificis i 413 a manteniments preventius de 
maquinària: neteja i canvi de filtres, greixament, etc. · 
Finalment, s'han dedicat 1 308 hores de treball a les instal-lacions dels nous locals, als 
quals s'ha dotat de potència elèctrica, telèfon, xarxes de comunicació informàtica i aire 
condicionat. 

5.4. Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge 

Aquest any s'ha vist un cert increment en el nombre de projectes en els que ha estat invo
lucrat el Servei respecte als realitzats en .anys anteriors, i dels quals hom pot remarcar: 
- El projecte d'estadístiques agràries, fet per encàrrec del Departament d'Agricultura, 

Ramaderia i Pesca i el J oint Research Center de la CEE a Ispra, ha estat, un cop més, 
el projecte que ha absorbit més recursos aquest any, en part perquè s'han augmen
tat els objectius del projecte per analitzar també estadístiques d'ocupació del sòl. 

- Un projecte que ha ocupat força espai a d'altres memòries anyals d'aquest Institut és 
el projecte d'usos del sòl CORINE- Land Cover. En aquests moments són a punt 
de ser publicats els mapes a escala 1:250 000 de Catalunya amb les llegendes europea 
(amb col·laboració de la DG XI de la CEE) i espanyola. 

- Un any més s'ha fet un esforç important per donar suport a les activitats de procés 
d'imatge de l'Institut en general i del Servei en particular. Cal remarcar el conjunt de 
nous algoritmes i metodologies aportats per millorar la qualitat de les diferents 
classes d'ortofoto. 

- Per últim, anunciar que la Comissió Interdepartamental de Recerca i Tecnologia, 
atesa l'experiència demostrada per l'Institut, ha decidit subven,cionar l'adquisició 
d'un sensor multispectral embarcat en avió per tal de poder donar servei en aquells 
projectes d'estudi del territori que ho necessitin. 

Tot seguit s' exposen, amb detall, les activitats dels grups de treball del Servei. 

5.4.1. Integració de Dades Cartogràfiques 

Dins del marc del conveni amb l'Instituta Geografico Nacional (IGN), s'ha finalitzat 
la fase de digitalització i integració de les dades en ARC/INFO del projecte CORINE 
- Land Cover començada l'any anterior. Les tasques relacionades amb aquesta darre
ra fase del projecte han estat la revisió i correcció temàtica de la digitalització i de la inte
gració en el sistema d'informació. S'ha realitzat una memòria resum del projecte, docu-
mentada amb nombrosos exemples d'interpretació. 87 
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Un cop introduïdes les dades en el SIG, s'ha preparat la publicació del mapa del pro
jecte CORINE- Land Cover, Mapa d'usos del sòl de Catalunya 1:250 000. Aquesta 
publicació compta amb la participació de la DG XI de la CEE, la qual n'assumirà una 
part del cost. Per tal d'obtenir tota la informació CORINE del full s'han dut a terme 
un seguit d'activitats. D'una banda, s'han fet gestions per disposar de la informació de 
la part francesa, la qual s'ha pogut obtenir mercès a la col-laboració del Ministeri de 
Medi Ambient francès. Així mateix, amb els suggeriments de la DG XI de Brussel·les 
i en col-laboració amb el Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica s'ha dissenyat 
una taula de colors, tant per a la llegenda europea (44 classes) com per a l'espanyola (64 
classes), que pogués ser utilitzada per la resta d'equips europeus. D'una altra banda s'ha 
interpretat i digitalitzat el CORINE d'Andorra ja que representava un forat d'infor
mació. I finalment, s'ha procedit a resoldre la connectivitat de la informació de la 
frontera entre Andorra, França i Espanya per assegurar-ne la continuïtat, mitjançant 
interpretació i digitalització. Pel que fa a l'avaluació de les dades captades pel sensor 
aero transportat CASI (Compact Airborne Spectrographic Imager), s'han finalitzat els 

. sis projectes pilot ja comentats i explicats en la memòria de l'any 1991: 
- Agricultura (avaluació de la capacitat de discriminar conreus de parcel-lat petit) en 

coHaboració amb la Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries del 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP). 

- Vegetació (fet per fotointerpretació seguint una llegenda botànica tipus Mapa 
1:50 000 de Vegetació) en col-laboració amb el Departament de Biologia Vegetal de 
la Universitat de Barcelona. 

- Vegetació (fet per classificació multispectral seguint una llegenda ecològica per 
modelitzar la fenologia) en col-laboració amb el Centre de Recerca Ecològica i 
Aplicacions Forestals (CREAF). 

- Inventari Forestal (per anàlisi multivariant de radiàncies i paràmetres de l'inventari 
forestal) en col-laboració amb el CREAF. 

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

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

En conjunt pot dir-se que s'han derivat resultats força interessants pel que fa a les pos
sibilitats del sensor. L'experiència ha servit per desenvolupar aplicacions específiques 
per al tractament d'imatges multispectrals d'avió i aplicacions generals pel que fa al trac
tament de variables contínues com són les del inventari forestal i contaminació de 
l'aigua. S'han documentat els resultats amb sis memòries que inclouen, a més dels 
resultats obtinguts, discussions sobre l'aplicabilitat d'aquestes imatges en els diversos 
àmbits d'estudi. 
S'ha elaborat una proposta de Base de Dades d'Usos del Sòl de Catalunya a escala 
1:25 000 (BDUS-25M), partint de l'experiència del Servei en els temes d'usos del sòl i 
de la sèrie Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000. Per a definir els paràmetres de la Base, 
s'han realitzat diverses proves amb la finalitat, en primer terme, d'obtenir una llegen-

88 da d'una alta fiabilitat temàtica i geomètrica, i en segon, que permetin la creació d'una 
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base d'usos del sòl basada en objectes actualitzables. Aquest projecte es preveu 
començar-lo a principis del proper any un cop s'hagin solucionat els aspectes de digi
talització que es troben en fase experimental. 

5.4.2. Interpretació d'Imatges 

En el marc de coHaboració amb la Direcció General del Medi Natural (DGMN) i rela
cionat amb l'anàlisi dels incendis forestals a partir de dades digitals, s'ha iniciat el pro
cés de detecció, quantificació de superfícies afectades i cartografia a escala 1:50 000 dels 
incendis de més de 50 hectàrees ocorreguts el1991 a Catalunya, mitjançant el tractament 
de dades captades pels satèl·lits LANDSAT i SPOT. 
En relació a l'acord signat amb la DGMN el 1991, s'ha enllestit el Mapa d'incendis 
forestals de Catalunya (1986-1990) 1:500 000. En el mapa, resum dels resultats obtin
guts dels estudis anuals acordats durant aquest interval de temps, són cartografiats els 
incendis detectats de més de 100 hectàrees, i simbolitzats els compresos entre 50 i 100 
hectàrees. El mapa és completat amb informació referent a tots els incendis contemplats 
(lloc, data en què es produí, superfície en hectàrees) i amb una taula resum per províncies 
del nombre d'incendis ocorreguts per diversos nivells de magnitud i superfície afectada. 
S'ha continuat treballant en l'apartat de regeneració forestal contemplat en el conveni 
de 1991 amb la DGMN. Concretament s'han incorporat dades TM de 1992 a la sèrie 
d'imatges enregistrades des de 1986 sobre l'àrea d'estudi (30 km x 40 km) que comprèn 
parcialment els termes municipals de les comarques del Garraf, l'Alt Penedès, el Baix 
Penedès i l'Alt Camp. S'han aplicat algoritmes de correcció topogràfica per a esmorteir 
l'efecte de les ombres i s'ha quantificat la dinàmica de regeneració detectada en els deu 
incendis ocorreguts en la zona. 
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En col-laboració amb el Programa d'Integració de Dades Cartogràfiques s'ha realitzat 
l'anàlisi de les dades enregistrades pel sensor aerotransportat CASI referents a l'apar
tat d'agricultura. Concretament, s'han analitzat les característiques radiomètriques i la 
resolució espacial més adequada per a discriminar i cartografiar els conreus de petit par
cel·lat presents en el Maresme. 
En relació al projecte d'estadístiques agràries signat amb el Departament d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca, s'han efectuat les etapes de digitalització de la informació corres
ponent a la campanya de camp de 1992 (consistent en la digitalització i codificació de les 
parcel·les presents en una mostra estadística d'un miler de segments de 700 m x 700 m), i 
d'establiment de les signatures espectrals de les cobertes d'estudi a partir de dades 
multitemporals del satèl·lit LANDSAT, dades que han permès extrapolar la informa
ció de camp a la totalitat de Catalunya. 
Per a la Secció Territorial d'Agricultura de Tarragona s'ha derivat, mitjançant el trac
tament digital de les dades del satèl-lit LANDSAT, la coberta d'arròs del Delta de l'Ebre 
corresponent a la campanya de 1992. 
Amb la finalitat d'obtenir el Mapa d'usos del sòl de Catalunya 1:250 000 de 1992, 
conveni signat amb la Direcció General de Planificació i Acció Territorial i la Direcció 
General de Medi Ambient, s'ha iniciat l'anàlisi de les dades LANDSAT (TM) enre
gistrades el 1992 i l'estudi del seu encreuament amb dades col·laterals provinents de 
l'estudi CORINE, USOL-87 i de l'actualització planimètrica 1:50 000. 
Com a base per als diferents projectes del Servei s'ha procedit a establir els polinomis 
de correcció geomètrica de nombroses imatges captades amb diversos satèl-lits i sensors 
(ERS-1, LANDSAT, SPOT, CASI, NOAA) per a poder-les corregir al sistema de 
coordenades UTM. 
S'ha continuat actualitzant la base d'informació bibliogràfica relacionada amb les tècniques 
de Percepció Remota. En aquests moments es posseeix informatitzada la referència de més 
d'un miler d'articles als quals es pot accedir a partir de determinats codis temàtics. 

5.4.3. Cartografia de Satèl·lit 

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. 
Tasques de cartografia d'imatge: 
- Illa de Livingstone (Antàrtida). Generació del mapa de l'Illa a l'escala 1:100 000 a par

tir d'imatges SPOT. Generació d'una prova impresa en l'entorn de la Base Antàrtica 
Espanyola a l'escala 1:50 000 SPOT. 

- Paraguai. S'ha realitzat dues ortoimatges 1:50 000 a partir d'una imatge SPOT 
Pancromàtica. Les dues imatges resultants oferien garanties suficients per observar 
els nombrosos canvis produïts des de la realització de la cartografia topogràfica 
(mapes que han servit per a la localització dels punts de recolzament). 
Canàries. A partir de dues imatges SPOT multispectrals i pancromàtiques s'han 
realitzat dues sortides de prova sobre l'illa de Tenerife: una en fals color 1:100 000 i 

90 una en blanc i negre 1:50 000 sobre la zona del Teide. 
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- Anàlisi KF Al 000 Catalunya. S'ha analitzat una imatge provinent de la càmera mètri
ca KFAlOOO instaHada sobre satèl ·lits russos Soyuz d'estudi de la Terra. 
Concretament es tracta d'una pel·lícula amb emulsió pancromàtica i infraroig, de for
mat 30 cm x 30 cm, que ha estat escannejada i convertida en una imatge digital amb 
la que hem intentat aconseguir una ortoimatge 1 :SO 000. El resultat ha estat de qua
litat inferior a l'esperada per a aquesta escala degut a l'aparició de quantitats consi
derables de soroll radiomètric. 

- Suport ortofoto. La demanda interna del Servei de Producció Cartogràfica ha gene
rat una necessitat de millora del producte ortoimatge que s'estava obtenint. Fruit 
d'aquesta necessitat és l'adaptació d'algorismes de millora local del contrast i filtres 
de pas ;¡tlt adequats a cada tipus d'imatge. 

- 2S 000 b/n Catalunya. Adaptació del filtre laplacià i de millores de contrast a les 
característiques específiques de les ortoimatges ja realitzades. 

- S 000 b/n Catalunya. Millores de contrast local per a la seva impressió. 
- 2S 000 color País Basc. Recerca de la millor combinació de tractaments possibles per 

tal d'obtenir imatges més nítides (filtre de millora de contorns, rectificació bicúbi
ca i balanç de colors); amb aquestes imatges s'han iniciat les experiències per a la rea
lització de les sèries en IRC i en color sobre Catalunya. 

- Anàlisi PSl. S'ha continuat l'estudi dels paràmetres que governen el funcionament de 
l'escànner d'alta precisió PSl. Aquestes proves han continuat durant l'any 1992, d_egut 
a les noves implementacions introduïdes pel fabricant. S'ha iniciat les primeres digi
talitzacions de fotogrames per analitzar-los amb l'estació fotogramètrica digitaL 

- Realització de cartografia digital per a les animacions. La generació d'animacions per 
ordinador ha suposat una certa demanda de cartografia d'imatge digital que no cal que 
generi mapes impresos, però que poden convertir-se fàcilment en productes editats. 

- Imatge Regió I a escala 1:100 000 SPOT+ TM. Sota aquest nom hi ha la realització 
d'una combinació de S imatges captades pel satèl·lit SPOT i de 2 captades pel 
LANDSAT durant el juliol de 1992. La seva combinació ha generat un producte car
togràfic de 10 metres de resolució, exceHent per a una escala 1:100 000. 

- Mosaic d'ortofotos a l'escala 2S 000 per construir fulls a escala SO 000. La conversió 
d'escala d'aquestes ortoimatges 1:2S 000 no comportaria cap esforç de tractament 
d'imatges si durant les etapes de realització s'hagués contemplat aquesta possibilitat. 
En el primer cas que ens pertoca, les proves es realitzaren sobre ortoimatges en blanc 
i negre de Catalunya amb les que fou necessari l'ús d'una imatge de referència 
(SPOT, concretament) a una escala superior per poder ajustar la radiometria dels 4 
fulls necessaris per a la generació de l'l:SO 000. 

- Millores d'impressió i de realització d'entorns Mac/Linotype. Utilització de les 
impressores d'alta qualitat per a la generació de proves en color a partir de fotolits 
tramats fins un tamany de 4S cm d'ample per 100 cm de llarg. Aquesta eina lligada 
a l'entorn de les aplicacions Macintosh, permet la incorporació de textos d'alta qua
litat i filmacions molt adaptables a cada necessitat. 

Convenis i serveis exteriors 
Conveni amb la UAB per a la rectificació d'imatges. S'ha establert un acord per a la 
rectificació acurada d'imatges TM de diversos anys combinant-les amb Models 91 
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d'Elevacions del Terreny, per fer un estudi de dinàmica forestal. 
- Serveis exteriors (AD ARO). Realització d'una sortida a escala 1:100 000 d'una imat

ge TM sobre una zona de prospecció minera. 

Tasques de suport al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
- Realització del projecte d'estadístiques agràries i usos del sòl sobre tot Catalunya. 

Segons el conveni signat amb el DARP i el contracte amb l'Institute for Remote 
Sensing Applications del Joint Research Center de la CEE, amb especial atenció per 
part d'EUROSTAT, es tractava de calcular estadístiques d'ocupació de superfície i 
de producció dels principals conreus anuals a Catalunya, i també de l'ocupació de 
superfície dels principals usos del sòl. Pel que fa a l'estudi de superfícies i produccions 
agràries aquest ha seguit l'estudi de l'any 1991, incrementant a 1 040 les ortofoto
imatges estudiades al camp i augmentant a 86les classes analitzades. Aquest projec
te comporta una sèrie d'etapes diferents: 
1. Planificació del material a lliurar als equips de camp per a la realització de l'en

questa, pla de sondeig, estratificació, elecció de les ortofotoimatges que configu
ren la mostra a estudiar al camp i lliurament del material als enquestadors. 

2. Realització, per part dels enquestadors, el treball de camp. Dibuix dels límits de 
les parcel-les aparents i de l'ús al que es dedica el sòl. 

3. Recepció de la feina i control en el camp de la qualitat de la mateixa. 
4. Digitalització de les 1 040 ortofotoimatges i entrada de l'enquesta sobre el terreny 

al Sistema d'Informació. 
5. Extrapolació de resultats a nivell provincial, a partir dels resultats digitalitzats de 

les enquestes, i redacció de l'informe d'avançada per a l'IRSA i el DARP. 
6. Selecció d'una mostra de 400 agricultors per fer-los una enquesta de produccions 

dels principals conreus anuals i realització de l'enquesta. 
7. Simultàniament arriben dues cobertures d'imatges de satèl-lit amb les que es 

classifica tot el territori segons l'ús al que es dedica el sòl. Correcció geomètrica 
de les imatges, formació dels fitxers multitemporals segons estrat i província. 
Recerca de les signatures espectrals, classificació de tots els estrats. 

8. Càlcul de les regressions entre les dades de satèl·lit i les de l'enquesta de camp per 
tal d'obtenir resultats finals tant de l'estimació de superfícies com de les produc
cions per províncies i el total de Catalunya, pel JRC. 

9. Repetició dels punts 7 i 8 a nivell comarcal pel DARP. 

5.4.4. Teledetecció i Tractament Digital d'Imatges 

Aquesta Secció és l'encarregada de donar suport de procés d'imatges per a la realitza
ció de les activitats del Servei que, majoritàriament, utilitzen eines de procés de dades. 
Per donar aquest suport realitza un procés de manteniment de l'aplicació ja existent i 
d'adaptació de noves capacitats. De tot plegat remarcarem els elements més significa
tius, sense pretendre ser exhaustius, que classificarem en diversos apartats: 

- Relacionats amb la geometria de les imatges 
92 • Generació de programes per a l'ajust i la rectificació d'imatges digitals del Radar 
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d'Obertura Sintètica (SAR) del nou satèl-lit europeu ERS-1 utilitzant Models 
d'Elevacions del Terreny, dades orbitals i un model de deformació del sensor. 
Aquest procés s'ha provat en la rectificació i impressió d'una imatge de radar sen
cera a escala 1:250 000 de Catalunya i d'una imatge de l'Illa de Livingstone (on es 
troba la base antàrtica espanyola) a escala 1:100 000. 

• Generació de programes per a l'ajust i la rectificació d'imatges dels satèl·lits meteo
rològics NOAA (que proporcionen imatges de la Terra amb una resolució d'1,1 
km), així com l'extracció d'informació de temperatures i inèrcia tèrmica per tal de 
col·laborar en la caracterització agroclimàtica de Catalunya que fa la Direcció 
General de Producció i Indústries Agroalimentàries del Departament d' Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca. 93 
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• Millora dels algoritmes de correcció geomètrica de les imatges del satèHit SPOT 
utilitzant els punts que defineixen l'òrbita, presents en les capçaleres de les imat
ges. S'ha pogut comprovar que amb aquest ajut es pot reduir notablement el 
nombre de punts de control necessaris per corregir una imatge, cosa que serà espe
cialment útil quan s'hagin de corregir imatges sobre zones de la Terra amb una car
tografia deficient, com s'ha comprovat tractant imatges del Paraguai o de 
l' Antàrtida. 

• Fruit de l'interès del Pla Territorial de Catalunya del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques, s'ha continuat treballant en el projecte de genera
ció de simulacions de vol sobre imatges digitals. Per agilitar aquest procés i millo
rar la qualitat del producte s'ha posat a punt un equip de gravació vídeo Sony con
nectat a un PC unit a la xarxa informàtica, pel qual s'ha generat un programari de 
control. Per provar tot plegat s'han generat alguns vídeos de demostració i s'ha 
començat a generar els vídeos que cal realitzar sobre la Regió I. 

• Estudi dels mètodes de correcció geomètrica d'imatges digitals de satèHit basats 
en polinomis i Models d'Elevacions del Terreny. Aquest estudi, que s'ha fet en 
col-laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona i que ha estat basat en 
tasques fetes prèviament al propi Servei de Teledetecció, vol millorar l'aproxima
ció tradicional de la correcció geomètrica mitjançant polinomis, que no utilitza 
informació d'elevacions, demostrant que és necessari integrar-la i que hi ha mane
res senzilles de fer-ho . L'estudi ha donat lloc a un informe i es presentarà al 
PE&RS. 

• Estudi de les tècniques d'interferometria a fer sobre parells d'imatges SAR per tal 
d'extreure informació de les elevacions del terreny. Per això ha calgut desenvolupar 
tècniques de reconstrucció de la diferència de fase (el radar ens proporciona valors 
complexos) i associar aquestes diferències a distàncies al terreny i, utilitzant infor
mació detallada de l'òrbita, reconstruir el Model d'Elevacions de la zona. 

- Relacionats amb la radiometria de les imatges 
• Recerca de noves eines per millorar la radiometria i el contrast de les imatges digi

tals basades en l'aplicació de funcions polinòmiques senzilles calculades a partir del 
coneixement dels histogrames locals. Aquestes funcions depenen de taules esta
blertes per escales i emulsions diferents i han estat provades amb bon resultat per 
imatges ortofotogràfiques. 

• En col·laboració amb el Departament d'Astronomia, Astrofísica i Física de 
l'Atmosfera de la Universitat de Barcelona s'ha realitzat un projecte per estudiar 
l'efecte de l'atmosfera sobre la qualitat de les imatges i per construir algoritmes per 
fer la seva reconstrucció. Els resultats del projecte seran especialment útils en el 
procés de generació de la imatge ortofoto en color. 

- Manteniment de l'aplicació 
• Estudi del problema del tractament del color en els entorns de finestra DEC

Windows i MOTIF per tal de compatibilitzar els programes existents. Un cop 
resolt s'ha procedit a adaptar tot un conjunt de programes existents en aquests 

94 entorns. En concret: 



I 

I ~ 

I 

Activitats i producció 

Programa per a la manipulació de gràfics raster combinats amb imatges. 
Programa per a la generació de vistes prèvies per a l'animació. 
Programa per a la visualització d'imatges tant en color com en blanc i negre. 
Adaptació del programa de generació de la costura per al mosaic. 
Programa de digitalització de corbes de nivell. 

• Suport informàtic als projectes CASI i d'estadístiques agràries, ja comentats en un 
altre apartat d'aquesta memòria. 

• En col-laboració amb el Departament de Teoria del Senyal de la Universitat 
Politècnica de Catalunya s'ha endegat un projecte per estudiar les possibilitats 
d'algunes tècniques, que provenen del món de la intel-ligència artificial, per millo
rar els processos de classificació d'imatges multispectrals, utilitzats en projectes 
d'anàlisi dels usos del sòl. En concret es tracta d'estudiar les possibilitats de les 
Xarxes Neuronals, que volen emular els processos d'aprenentatge del cervell, per 
tal de construir un classificador més eficient. 

- Contribucions a Congressos 
Títol: La fotografía en infrarrojo color y las imagenes LANDSA T-TM aplicadas a 
la cartografía de la alta montaña. 
Congrés: III Colloque International de Botanique Pyrénéo-Cantabrique. 
Lloc: Biarritz (France). 17-19 de setembre. 
Autors: Xavier Baulies i Jordi Carreras. 
Títol: Ortoimagenes digitales en el ICC, procesos de realización y su utilización en 
Cartografía. 
Congrés: li Congreso de Ciencias de la Tierra. 
Lloc: Santiago (Xile). 12 d'agost. 
Autors: Joan Romeu, Vicenç Palà i Xavier Giménez. 
Títol: Retroceso del fren te del casquete glaciar en la isla Livingstone (Antirtida) entre 
1956-1991. 
Congrés: li Congreso de Ciencias de la Tierra. 
Lloc: Santiago (Xile). 13 d'agost. 
Autors: Vicenç Palà i Jordi Corbera. 
Títol: Aplicaciones de la Teledetección a la Cartografía: Trabajos realizados en el ICC. 
Congrés: Comité CARS de l'Institut Panamericà de Geografia i Història. 
Lloc: Madrid. 8 de setembre. 
Autor: Romà Arbiol. 

- Publicacions 
Baulies, X. i Romo, A.: ~'Mapa de vegetació del massís del Boumort a escala 1:50 000 
(a partir de fotointerpretació d'imatges de satèl-lit)". Actes del Simposi Internacional 
de Botànica "Pius Font i Quer", 1988. Vol Il. Fanerogàmia, pàgs. 413-416. Lleida, 1992. 
Viñas, O. i Baulies, X.: "Cartografia temàtica a partir de dades del satèl·lit LANDSAT-
5". Actes del Simposi Internacional de Botànica "Pius Font i Quer". 1986. Vol Il. 
Fanerogàmia, pàgs. 485-487. Lleida, 1992. 95 
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Pery, M. i Viñas, 0 .: "Estudi de la dinàmica de regeneració forestal a partir de dades del 
satèl-lit LANDSAT-5". Revista Catalana de Geografia, volum VI, núm. 17, pàgs. 23-
35, febrer 1992. Barcelona. 

- Cursos 
"Curs d'Innovacions Tecnològiques Aplicades a l'Agricultura". Organitzat pel 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca: "Adequació de la Teledetecció al 
coneixement de la coberta del sòl". 10 de juny. O. Viñas iJ. Romeu. Reus. 
"Curso de Posgrado: Aplicaciones de la Teledetección". Organitzat per la Universitat 
de Salamanca: "Mapas de usos del suelo". 23 d'octubre. R. Arbiol. Salamanca. 

5.5. Servei de Geodèsia 

- Sistema de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya (SPGIC) 
• Xarxa geodèsica i d'anivellació. 

L'any 1992 s'han observat un total de 147 sessions GPS, en el període comprès 
entre el2 de juny i el25 de novembre. S'han mesurat un total de 712 bases GPS. 
Pel que fa a la reobservació de la Xarxa d'Ordre Inferior (XdOI), s'ha calculat la 
part observada l'any 1991. Els resultats obtinguts fins al moment amb els recep
tors ASHTECH LD-XII no són gaire bons. Cal fer un estudi més acurat abans de 
donar uns resultats definitius d'aquesta reobservació. 
S'ha realitzat una petita campanya al Pirineu, en què va participar tot el personal 
del Servei, per tal de donar coordenades als nous vèrtexs que va monumentar l'ICC 
l'any 1991 a l'heliport de Tírvia, a València d'Àneu i al túnel de Vielha (aquest 
últim en els terrenys de l'Institut d'Investigacions d'Alta Muntanya). 
S'ha posat en marxa la Xarxa Utilitària de Catalunya (XU). S'ha començat per 
l'àrea centrada al municipi de l'Hospitalet de Llobregat, i que abasta els munici
pis de Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, SantJoan Despí, Sant Just 
Desvern, el Prat de Llobregat i Barcelona. En total, la XU es compon de 109 punts 
(9 de la XdOI, 20 de l' antiga CMB i 80 són nous). Actualment la xarxa té una pre
cisió d'1,6 cm en planimetria i 6 mm en altimetria. Cal remarcar que és la prime
ra xarxa tridimensional d'aquestes característiques a Catalunya. 
S'ha de dir que la materialització en el terreny d'una xarxa de 100 punts, atès que 
els 9 punts de la XdOI ja estan monumentats, és bastant costosa. L'ICC ha emprat 
només 6 mesos per a portar a terme les gestions amb els propietaris, i que després 
s'ha realitzat simultàniament amb l'observació de la xarxa. 

• Estacions fiducials per a ús del GPS. 
Durant aquest any s'ha aconduït l'estació fiducial EBRE a l'Observatori de l'Ebre 
per a la campanya IGS-EPOCH'92, establint un emplaçament de l'antena GPS en 
els terrenys de l'Observatori. Del25 de juliol fins al9 d'agost es va participar a la 
campanya EPOCH'92 registrant ininterrompudament tots aquests dies. D'aques
ta manera es van assolir satisfactòriament els requisits que es demanaven per part 

96 dels organitzadors de la campanya (IGS, IAG). 



Activitats i producció 

Actualment s'està a l'espera de la connexió telefònica per a poder posar en funcio
nament aquesta estació. 

- Geoide de Catalunya (GeoCat) 
S'ha completat l'avaluació de la determinació UB'91 mitjançant la contrastació amb 
les deflexions de la vertical observades durant la campanya DEFLEX'91 i s'ha posat 
a la venda. S'han presentat els resultats del projecte en diverses reunions nacionals i 
internacionals. S'ha començat a treballar en la transformació de les dades UB'91 (que 
són referides al sistema WGS-84) al sistema ED-50. 

- Sistema de Càlcul Geodèsic i Fotogramètric (Geo TeX) 
Per a les tasques de producció pròpies del Servei de Geodèsia s'ha operat amb la ver
sió 1991.0 de l' ACX (el nucli d'ajust del sistema Geo TeX) i s'ha treballat en la ver
sió 1992.0 que serà la primera versió de l' ACX operativa a la resta de l'ICC. A des
tacar de la versió 1992.0 és la incorporació de sortida PostScript i la pràcticament 
total estabilització del llenguatge d'usuari pels arxius de dades en format AdiL. 
Pel que fa al sistema Geo TeX en general, cal destacar la definició precisa dels nivells 
d'interfície i del "look-and-feel" de les interfícies alfanumèriques tant per a les uti
litats estàndard com per a les utilitats de sobretaula. 
S'ha dut a terme el disseny d'u.n.a base de dades relacional orientada a optimitzar 
l'explotació de dades GPS. A més s'han realitzat parcialment les tasques d'implan
tació sobre ORACLE/PC 5.1 de forma que actualment és possible carregar automà
ticament la informació dels receptors TRIMBLE. 
S'ha iniciat el conjunt de tasques orientades a la migració del sistema a entorns Pe-
compatibles. 97 
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Finalment, s'ha estudiat el tema de la programació orientada a objectes, avaluant C++ 
i SmalltalkN principalment per a jutjar la seva adequació com a eines de recerca per 
a futures versions d'aquest sistema. · 

- Potencial Sísmic (PotSis) 
Col·laborant amb el Servei Geològic de Catalunya (SGC) amb mesures periòdiques 
per a control de risc sísmic (PotSis), s'ha establert una xarxa ad-hoc, de la qual es par
lava en la memòria de 1991. S'ha dut a terme el disseny, la inspecció dels llocs (jun
tament amb el SGC), la monumentació i l'observació d'aquesta xarxa (5 sessions de 
18 hores, 30 bases). L'observació va tenir lloc dintre la campanya IGS-EPOCH'92. 
Ateses les característiques d'aquest projecte, s'ha invertit molt de temps en la ins
pecció i la monumentació. Aquesta última ha necessitat un estudi previ del tipus de 
monumentació que calia emprar. Per això es va anar a Stuttgart per veure els diferents 
tipus que fan servir i participar en l'observació d'una xarxa similar. 

Posicionament cinemàtic i navegació assistida (PoCNav) 
Es va treballar en la incorporació d'un sistema d'ajut a la navegació fotogramètrica mit
jançant GPS; en particular es va procedir a una primera avaluació del sistema T-Flight 
de Zeiss, assistint a un curset de demostració d'aquest programa a Oberkochen 
(Alemanya). Seguint aquesta línia s'ha procedit a l'elecció i compra d'una antena GPS 
cinemàtica de doble freqüència per a l'avió Cessna Citation I. La compra de nous 
receptors GPS per a operacions terrestres ha permès la disponibilitat d'un receptor per 
a l'ús exclusiu en operacions aèries. En referència al posicionament de sensors embar
cats en avions, s'ha començat el desenvolupament de software pel procés de la fase de 
dades cinemàtiques GPS, havent-se obtingut els primers resultats. Aprofitant un vol 
a Terrassa s'ha efectuat una prova de captació de dades cinemàtiques GPS. 

- Test Urgell 
S'ha conclòs el projecte. S'ha realitzat l'avaluació definitiva dels resultats, que ha estat 
presentada en diferents fòrums . 

- Base de Dades de Models d'Elevacions del Terreny (BD MET (1213)) 
S'ha continuat amb el manteniment i s'han fet insercions especials en col-laboració 
amb la Secció de Sistemes d'Informació per a completar la BD MET de Catalunya 
amb models de les àrees que l'envolten procedents del Servicio Geografico del 
Ejército i de l'IGN de França. 
S'ha definit un format de transferència per dades amb estructura de quadrícula. 
S'ha fet el disseny i s'ha programat part del conjunt de software necessari per a pro
cessar-lo. 
S'ha modificat la utilitat d'extracció de models convolucionats, per a suport a ven
des, per què extregui els models amb aquest format i s'han desenvolupat diverses uti
litats per treballar amb models amb malla regular. 

Estació Fotogramètrica Digital (EFD) 
98 Enguany s'ha afegit un nou conjunt de funcionalitats al sistema ORTO de produc-
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ció d'ortofotos digitals de l'ICC. Els punts més importants a destacar són: (1) la capa
citat de generar ortofotos en color, (2) la incorporació de noves tècniques de procés 
d'imatge (filtre laplacià) i (3) la interpolació cúbica de tons de gris durant el procés de 
rectificació digital. Addicionalment, s'ha modificat un cop més la seva configuració per 
adaptar-la als requeriments del Servei de Sistemes i Centre de Càlcul respecte a l' apro
fitament dels recursos informàtics (principalment minimització de tràfic per xarxa). 
No es poden oblidar les millores funcionals del sistema de control de la producció 
(TAO) entre les quals destaca principalment la possibilitat d'enregistrar dates de vol 
i la generació posterior d'estadístiques basades en aquesta dada. 

- 'Nova Base de Dades del Model d'Elevacions del Terreny (NBD MET, 2325) 
A partir de les proves que s'han fet amb el model de superfície C' que es va desen
volupar s'ha tret la conclusió que les superfícies que genera són massa rígides i 
l'adaptació a les irregularitats que pn;senta el relleu demana espaiats de malla molt 
petits amb un cost de càlcul massa elevat. És aplicable només a zones reduïdes en els 
casos que la conservació de la continuïtat del pendent sigui important. 
De l'estudi de la literatura es conclou que per a la nova base de dades s'ha de fer ser
vir una estructura de dades híbrida de malla regular i de triangles inscrits dins de la 
malla regular. Aquesta estructura permet donar suport a diferents models matemà
tics, però inicialment s'ha treballat amb el més senzill, bilineal per malla regular i 
triangles plans per punts amb distribució irregular. 
S'ha desenvolupat una utilitat de triangulació per fer models altimètrics basats en una 
xarxa irregular (TIN) per a control de qualitat interactiu en el mateix moment de la 
captura de dades; rectificació d'imatges digitals amb línies característiques i càrrega 
i explotació de la nova base de dades amb una informació que a la base de dades anti
ga hi mancava (punts, línies i àrees característiques). Per a aquest model TIN s'ha fet 
una utilitat d'interpolació d'un model amb malla regular i una versió preliminar de 
la utilitat per generar corbes de nivell. 

- Activitats de suport intern 
S'ha col·laborat en el projecte Ortoimagen de la Isla de Livingstone 1:1 00 000. S'ha 
fet el càlcul de dades magnètiques per als projectes: Mapa topogràfic 1:5 000 de 
Balears i Ortofotomapa CA País Vasco 1:25 000. 

- Activitats de suport extern 
S'han atès 12 sol·licituds de models altimètrics i s'ha donat assessorament a la 
Direcció General de Pesca Marítima en un projecte de cartografiat de Poseidonia 
oceànica a la costa de Catalunya. 

Publicacions: 
- "Estado actual y perspectivas de la determinación del geoide en Cataluña", per I. 

Colamina, publicat a les actes de la Primera S emana de Cartografía de Barcelona, 
25.3.92-27.3 .92, Barcelona. 

- "Aerotriangulación con apoyo aéreo cinematico GPS", per A. Térmens,]. Talaya, I. 
Colamina iM. Hernandez, publicat a les actes de la Primera Semana de Cartografía 
de Barcelona, 25 .3.92-27.3.92, Barcelona. 99 
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- "Project of a GPS network for the evaluation of seismic potentiality in the Eastern 
Pyrenees", per X. Goula, I. Colomina, B. Grellet, C. Michel, H . Philip, .f.. Souriau, 
M. Cushing i T. Granier, publicat a les actes de la Cuarta Jornada Técnica de la 
SECFT Desarrollos y Aplicaciones del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), 
5.6.92, Barcelona. 

- "Experiences and results of the GPS aerial triangulation Test Urgell", per I. 
Colomina, M. Hernandez, J. Talaya i A. Térmens, publicat a les actes de la Cuarta 
Jornada Técnica de la SECFT Desarrollos y Aplicaciones del Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS), 5.6.92, Barcelona. L'article s'ha presentat també al 
XVII lnternational Congress (International Society for Photogrammetry and 
Remote·Sensing), 2.8.92-14.8.92, Washington DC, EUA. A més, ha estat publicat a 
la revista Mapping, núm. 6, 1992, pàgs. 46-53. 

- "Geo TeX: a general point determination system", per I. Colomina, J. Navarro i A. 
Térmens. L'article ha estat presentat al XVII lnternational Congress (International 
Society for Photogrammetry and Remote Sensing), 2.8.92-14.8.92, Washington DC, 
EUA, coautor. Ha estat publicat posteriorment a la revista Mapping, núm. 6, 1992, 
pàgs. 74-89. 

- "Discrete mathematical techniques in the analysis and adjustment of hybrid net
works", per I. Colomina. L'article ha estat presentat al XVII lnternational Congress 
(International Society for Photogrammetry and Remote Sensing), 2.8.92-14.8.92, 
Washington DC, EUA. Ha estat publicat posteriorment a la revista Mapping, núm. 
6, 1992, pàgs. 54-70. 

- "Automatic photogrammetric processing of SPOT imagery for point determination, 
DTM generation and orthoprojection", per C. Heipke, W. Kornus, G. Strunz, R. 
Thiemann i I. Colomina. L'article ha estat presentat al XVII lnternational Congress 
(International Society for Photogrammetry and Remote Sensing), 2.8.92-14.8.92, 
Washington DC, EUA. 

Comunicacions i conferències: 
- "Aerotriangulación con apoyo aéreo cinematico GPS", per I. Colomina, dins del 

Curso de familiarización practica GPS organitzat per GRAFINTA-Trimble, Madrid, 
31. 3.92. 

- "Aplicació de la teoria de grafs a la geodèsia i la fotogrametria", per I. Colomina, dins 
del Seminari del Departament de Matemàtica Aplicada i Telemàtica, Universitat 
Politècnica de Catalunya, Barcelona, 21. 5.92. 

- "Report on the current status and prospects of the geoid determination in Catalonia", 
per I. Colomina, M. Soro i A. Térmens a la reunió del grup GEOMED, Madrid, 
19.10.92-20.10.92. 

Organització de conferències: 
El Servei de Geodèsia ha col· laborat amb la Secció de Sistemes d'Informació en l'orga
nització de les conferències que impartí el Professor D. Fritsch de l'Institut für 
Photogrammetrie de la Universitat de Stuttgart (Alemanya), amb els títols "Digital 
Photogrammetry - which profits praxis can expect?" i "Integration of image data in 

100 Geographical Information Systems", els dies 21 i 23 d'abril. 
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Visites a l'ICC: 
- Reunió informativa amb J. Serra (grup de geologia marina de la UB). Préstec d'un 

receptor GPS (Pathfinder Basic). 
- Demostració del funcionament del programa GPPS de Ashtech a A. López 

(Topcon). 
- Reunió informativa amb el Departament de Medi Ambient. 
- J. Piera, de Tecnologia Ambiental, 4.6.92. 
- L. Barbancho, de TEC-PRO, 22.6.92. 
- T. Tenke, de Geometria (Budapest), 24.7.92. 
- J. Jongejans, de la Universitat d'Amsterdam, 25.11.92. 
- Visita educativa del "London School of Economies" presidida per Christopher 

Board. 

5.6. Servei de Producció Cartogràfica 

Durant l'any 1992 s'ha seguit la línia de producció habitual, en la que s'han combinat 
la millora dels processos productius amb la incorporació d'eines tecnològiques cada 
vegada més sofisticades. 

A l'àrea de topografia i aerotriangulació s'han realitzat els treballs topogràfics de camp 
i els processos de mesura i càlcul per a donar els punts de recolzament fotogramètric que 
permeten la correcta utilització dels vols per a la restitució. S'han aixecat un total de 1 668 
punts de recolzament de camp i s'han realitzat mesures i càlculs per a l'aerotriangulació 
de 6 192 models distribuïts en escales de vol que van des de 1'1:3 500 a 1'1:70 000. Com 
és habitual, els treballs de mesura per a l'aerotriangulació han estat executats en els res
tituïdors analítics AC1 i BCl. També s'han efectuat treballs de taquimetria electrònica 
per a l'aixecament d'alta precisió de les alineacions bàsiques (façanes, mitgeres i voreres) 
del nucli urbà de la Granada (Alt Penedès), amb un total de 67 hectàrees. 

La producció d'ortofotomapes d'aquest any ha gaudit de l'estabilitat del sistema de 
generació d'imatges rectificades ( ortofoto digital) possibilitant un nivell de producti
vitat òptim. Pel que fa a la producció d'ortofotos de Catalunya a escala 1:5 000 (blanc 
i negre), s'ha produït un total de 1 182 imatges rectificades; és important destacar que 
amb aquestes darreres imatges s'ha completat la totalitat del territori de Catalunya. S'ha 
continuat la producció d'ortofotomapes de Catalunya a escala 1:25 000 (en blanc i 
negre), amb un total de 132 imatges finalitzades. Per a la gerència del Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria (CGCCT) de Balears, en col·laboració amb 
el Govern Balear, s'han rectificat 96 ortofotos a escala 1:5 000 (en blanc i negre). Com 
a novetat cal comentar l'inici de la producció d'ortofotomapes a escala 1:25 000 en color 
per al Govern del País Basc; se n'han generat 40 unitats dins d'aquest període. 
Per altra banda, i per cinquè any consecutiu, l'ICC i el CGCCT de Madrid han signat 
un conveni per a la cobertura de 269 023 hectàrees de Catalunya amb ortofotomapes 
a escala 1:5 000 (en blanc i negre), que junt amb les dels anys anteriors completen la tota-
litat del territori de Catalunya. 101 
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De la producció realitzada per l'àrea de restitució fotogramètrica durant aquest any, cal 
destacar genèricament el fort augment de la cartografia urbana a escales 1:1 000 (amb 
un total de 1 O 521 hectàrees) i 1:2 000 (amb quasi 15 000 hectàrees); i de manera espe
cífica els següents projectes: 
La restitució del nucli urbà de Tossa de Mar a escala 1:500 (113 hectàrees), 8 317 hectà
rees a escala 1:2 000 per a la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona (MMAMB), 1 540 hectàrees a escala 1:1 000 del nucli urbà d'Olot i les 1 5.15 
hectàrees del nucli urbà de Sitges. 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 2 580 hectàrees; gairebé tota aquesta cartografia ha estat transformada i lliura
da en format digital directament utilitzable pel paquet de disseny MOSS. 
En l'àmbit de la cartografia territorial, cal destacar la realització de 613 766 hectàrees 
de cartografia del Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000, així com les 222 556 hectàrees 
fetes a escala 1:25 000 segons conveni amb l'IGN. Cal remarcar, també, els treballs de 
cartografia a escala 1:2 000 (12 311 hectàrees) fets per a Regs de Catalunya SA per al 
projecte de concentració parcel-lària del canal d'Algerri-Balaguer. 
Aquest any s'ha seguit treballant en el programa de fotogrametria terrestre per a l'aixe
cament 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 (AFAAC). Aquests treballs han avançat en totes les seves fases: fotografia, 
recolzament i restitució. 
Des d'un punt de vista tecnològic, aquest any s'han incorporat quatre restituïdors ana-

102 lítics Leica SD2000 de nova generació, que suposen un avenç important en la qualitat de 
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la cartografia restituïda i una millora en els rendiments productius. Això és especialment 
important per a les cartografies urbanes d'alta precisió i la restitució de monuments. 

En l'àrea de Formació Cartogràfica hi ha hagut una forta incidència del creixement de 
la cartografia urbana, ja que a més del procés de formació dels fulls, aquests projectes 
comporten revisió de camp per a la comprovació d'alineacions, situació de mobiliari 
urbà i recollida de toponímia, la qual cosa els fa especialment costosos des d'un punt 
de vista de formació cartogràfica. Aquest any s'han treballat 511 fulls de cartografia · 
urbana d'un total global de 2 533 fulls acabats. 

Per altra banda, aquest any s'han realitzat els treballs necessaris per a la construcció_del 
motlle i proves per a la confecció del Mapa en relleu de Catalunya 1:250 000. 

5.6.1. Ortofotogrametria 

Dintre del sistema de producció d'ortofotoimatges basat en la cadena de rectificació 
d'imatges digitals (DIR), aquest any s'ha aprofundit en la millora dels estàndards de 
qualitat radiomètrica de les imatges rectificades. 
En aquest període s'ha finalitzat la primera cobertura de Catalunya amb ortofotoma
pes a escala 1:5 000 (en blanc i negre) . Paral-lelament, s'ha acomplert el darrer conveni 
amb el CGCCT (269 023 hectàrees de les comarques de Lleida), que també tanca amb 
aquest Centre la cobertura de tot el territori de Catalunya. 

Els fulls del tall MTN 1:50 000 de Catalunya en els que s'han produït ortofotos a 
escala 1:5 000 (en blanc i negre) són: 

FullMTN Denominació 

118-118b-118c Canejan 
148 Bossòst 
149 Is i! 
150 Noarre 
180 Benasc 
181 Esterri d'Àneu 
182 Tírvia 
183 Andorra 
213 el Pont de Suert 
214 Sort 
215 la Seu d'Urgell 
216 Bellver de Cerdanya 
217 Puigcerdà 
218 Molló 
220 Agullana 103 
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FullMTN Denominació 

251 Areny 
252 Tremp 
253 Organyà 
254 Gósol 
255 la Pobla de Lillet 
256 Ripoll 
257 Olot 
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 
333 Santa Coloma de Farners 
334 Girona 
335 Palafrugell 
358 Almacelles 
361 Guissona 
365 Blanes 
366 Sant Feliu de Guíxols 
387 Fraga 
388 Lleida 
390 Cervera 
391 Igualada 
393 Mataró 
421 Barcelona 
444 Flix 
445 Cornudella de Montsant 
447 Vilanova i la Geltrú 
448-448c el Prat de Llobregat 
470 Gandesa 
471 Móra d'Ebre 
472 Reus 
496 Horta de Sant Joan 
497 el Perelló 

104 498 l'Hospitalet de l'Infant 



FullMTN 

521 
523 
546 
547-547c 

Denominació 

Beseit 
Buda 
Ulldecona 
Alcanar 

Activitats i producció 

Els fulls del tall MTN 1:50 000 de Balears en els que s'ha treballat a escala 1:5 000 (en 
blanc i negre) són: 

FullMTN Denominació 

647 Maó 
670 Sóller 
671 Inca 
673 Illa de l'Aire 
699 Porreres 

Els fulls del tall MTN 1:50 000 de Catalunya en els que s'han produït ortofotos a 
escala 1:25 000 (mosaic en blanc i negre) són: 

FullMTN Denominació 

148 Bossòst 
149 Isil 
150 Noarre 
180 Benasc 
181 Esterri d'Àneu 
182 Tírvia 
213 el Pont de Suert 
214 Sort 
215 la Seu d'Urgell 
216 Bellver de Cerdanya 
217 Puigcerdà 
218 Molló 
219 Maçanet de Cabrenys 
220 Agullana 
221 Portbou 
251 Areny 
252 Tremp 
253 Organyà 105 
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FullMTN Denominació 

254 Gósol 
255 la Pobla de Lillet 
256 Ripoll 
258 Figueres 
259 Roses 
289 Benavarri 
290 Isona 
291 Oliana 
292 Sant Llorenç de Morunys 
293 Berga 
294 Manlleu 
296 Torroella de Montgrí 
327 Balaguer 
358 Almacelles 
387 Fraga 
415 Mequinensa 
443 Favara 
470 Gandesa 
496 Horta de SantJoan 
498 l'Hospitalet de l'Infant 
521 Beseit 
546 Ulldecona 
547 Alcanar 

Els fulls del tall MTN 1 :50 000 del País Basc en els que es va treballar a escala 1: 25 000 
(mosaic en color) són: 

FullMTN Denominació 

37 Algorta 
38 Bermeo 
41 Irún 
61 Bilbao 
62 D~rango 
63 Éibar 
64 San Sebastian 
86 Landago 
87 Elorrio 
88 Vergara 
112 Vi to ria 
113 Salvatierra 
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FuliMTN 

138 
139 

Denominació 

La Puebla de Arganzón 
Eulate 

La següent taula resumeix la producció d'ortofotos per mesos: 

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

Gener 114 3 1 o 
Febrer 82 21 o o 
Març 97 31 o o 
Abril 30 12 o o 
Maig 234 13 16 4 
Juny 44 4 o 12 
Juliol 103 1 51 15 
Setembre 48 o 5 3 
Octubre 121 29 18 6 
Novembre 151 9 5 o 
Desembre 158 9 o o 

Total 1 182 132 96 40 

Total 

118 
103 
128 
42 

267 
60 

170 
56 

174 
165 
167 

1 450 

Com ja és habitual des de fa uns anys, aquesta unitat operativa ha tingut cura de la càrre
ga i manteniment de la Base de Dades del Model d'Elevacions del Terreny de 
Catalunya. S'ha de dir que aquest any s'ha cobert per primera vegada la totalitat del 
territori de Catalunya amb aquesta base de dades. 

Les següents taules resumeixen els treballs realitzats: 

Base de Dades del Model d'Elevacions del Terreny de Catalunya i àrees adjacents: 
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Evolució de la producció d'ortofotoimatges 

Nombre 
de fulls acabats 

1 200 

1 000 

800 

600 

400 

200 

1991 1992 
Anys 

Catalunya 1 :5 000 b/n, tall 12x8 • Catalunya 1 :25 000 b/n, tall 2x2 

• Balears 1 :5 000 b/n, tall 12x8 • País Basc 1 :25 000 color, tall 2x2 

Base de Dades del Model d'Elevacions del Terreny de Balears: 

Núm. models 
Procedència model inserits 

Analògic 1:22 000 (tallS x 8) 46 

To tal a Balears 46 

Superfície 
inserida (hectàrees) 

35 926 

35 926 
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Evolució de la generació explícita de Models d'Elevació del Terreny 
per a la creació de la Base de Dades d'Elevacions de Catalunya 

Nombre de models 
fotogramètrlcs compilats 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

u 109 u 100 

o 
1988 

162 

1989 

785 

529 

1--- 1--- -
1990 1991 

Anys 

Base de Dades del Model d'Elevacions del Terreny del País Basc: 

Núm. models Superfície 

883 

r-----.. 
1992 

Procedència model inserits inserida (hectàrees) 

Analític 1:70 000 (tall12 x 8) 266 138 586 
Cartografia a 1:10 000 301 940 625 

To tal a País Basc 567 1 079 211 

5.6.2. Topografia i Aerotriangulació 

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 vol1:3 500): 109 punts 
• Cartografia urbana a escala 1:1 000 (escala de vol1:5 000): 1 166 punts 109 
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Models 
aerotriangulats 

4000 

3 500 

3 000 

2 500 

2 000 

1 500 

1 000 

500 

o 

Evolució dels treballs de triangulació aèria 

2 906 

1990 1991 1992 

Anys 

• Urbana 1 :500 D Territorial 1 :2 000 • Urbana 1:1 000 

D Vial1 :1 ooo 
• Territorial 1 :5 000 

• Urbana 1 :2 000 D Territorial 1 :25 000 • Proves GPS 

• Cartografia urbana a escala 1:2 000 (escala de vol1 :8 000): 118 punts 
• Cartografia vial a escala 1:1 000 (escala de vol1:5 000): 131 punts 
• Cartografia territorial a escala 1:2 000 (escala de vol1:8 000): 95 punts 
• Cartografia territorial a escala 1:5 000 (escala de vol1 :22 000): 4 punts 
• C artografia territorial a escala 1:25 000 (escala de vol1:70 000): 45 punts 
Total: 1 668 punts de recolzament 

- Aixecament per taquimetria electrònica de les alineacions bàsiques per a cartografies 
urbanes: 
• Cartografia urbana a escala 1:500 de la Granada: 67 hectàrees 

Els treballs d'aerotriangulació es distribueixen en les següents escales: 
• Cartografia urbana a escala 1:500 (escala de vol1 :3 500): 162 models 
• Cartografia urbana a escala 1:1 000 (escala de vol1:5 000): 1 459 models 
• Cartografia urbana a escala 1:2 000 (escala de vol1:8 000): 307 models 
• Cartografia vial a escala 1:1 000 (escala de vol1 :5 000): 170 models 
• Cartografia territorial a escala 1:2 000 (escala de vol1:8 000): 215 models 
• Cartografia territorial a escala 1:5 000 (escala de vol1 :22 000): 3 245 models 
• Cartografia territorial a escala 1:25 000 (escala de vol 1:70 000): 634 models 

110 Total: 6 192 models 
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5.6.3. Restitució Fotogramètrica 

A continuació es detallen alguns dels projectes més importants restituïts dins de l'any 1992: 
- Cartografia a escala 1:500 per a l'Ajuntament de Tossa de Mar (113 hectàrees) 
- Cartografia a escala 1:2 000 per a la MMAMB (8 317 hectàrees) 
- Cartografia urbana a escala 1:1 000 d'Olot (1 540 hectàrees) 
- Cartografia a escala 1:2 000 per a Regs de Catalunya SA (12 311 hectàrees) 
- Cartografia a escala 1:1 000 per a projectes de vialitat (2 580 hectàrees) 
- Cartografia a escala 1:25 000 dins del conveni amb l'Instituto Geografico Nacional 

(222 556 hectàrees) 

Per a completar la Base de Dades del Model d'Elevacions del Terreny 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 insuficient, s'han generat 883 models d'elevacions mitjançant la 
restitució fotogramètrica sobre equips analítics. 

Pel que fa a l'aixecament fotogramètric de monuments per a l'Arxiu Fotogramètric 
d'Arquitectura i d'Art de Catalunya (AF AAC), s'han dut a terme les següents activitats: 
- Restitució completa de la portada romànica del monestir de Ripoll. 
- Restitució completa de les façanes exteriors de la Cova de Sant Ignasi (Manr~sa). 
- Claustre de la Seu Vella de Lleida: 

Aixecament de 365 punts de control. 
Obtenció de 312 fotografies. 
Aixecament taquimètric de la planta. 

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

PROJECTE 

Escala 1:500 per a la DGU 

la Granada 
Tossa de Mar 
Mataró 
Montserrat 
Total (1 dm2 = 0,25 ha) 

Escala 1:1 000 per a la DGU i altres 

ha 

86 
113 

56 
8 

263 

Bítem 97 
Du ~ 

Alp 79 
Sant Julià de Ramis 118 
el Pou del Merli (Sant Esteve Sesrovires) 20 

dm2 

1052 

111 
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Cartografia per a vialitat a escala 1 :1 000 
Hectàrees 

16 000 

14 000 

12 000 

10 000 

8 000 

6 000 

4000 

2 000 

o 
1988 1989 1990 1991 1992 

Anys 

Cabanabona 50 
Tossa de Mar 190 
el Vendrell 35 
Celrà 566 
Juià 142 
les Preses 249 
Olot 1 540 
Clariana de Cardener 252 
Corbera de Llobregat (ampliació) 56 
Begues 829 
Pontons 565 
Riudellots de la Selva 444 
Bellcaire d'Empordà 23 
Cervera (parceHa) 52 
Copons 45 
Santa Perpètua de Mogoda (AI CASA) 246 
Figueres 118 
Torrelles de Llobregat 525 
Sant Hilari Sacalm 180 
Bordils 136 
Besalú 104 

112 Alella -Cabrils-Cabrera 488 



Cartografia urbana d'àmbit municipal i projectes 

Hectàrees 

35 000 

30 000 

25 000 

20 000 

15 000 

10 000 

5 000 

o 

1988 1989 

o 1:500 

Torreblanca (Ponts) 
Nuclis de Massanes 
Nuclis de Llanars 
Nuclis de Vilallonga de Ter 
Nuclis de Setcases 
Nuclis del Pla de la Bisbal 
Nuclis de Ger 
Nuclis de Masarac 
Nuclis de Ribes de Freser 
Nuclis de la Cellera de Ter 
Nuclis de la Vall d'en Bas 
Nuclis de Meranges 
Nuclis de Crespià 
Nuclis d'Espovellà 
Nuclis de Cornellà de Terri 
Nuclis de Brunyola 
Nuclis del Pla de Figueres 

1990 
Anys 

.1 :1000 

1991 

52 
135 

83 
53 

121 
382 
66 
36 
18 

207 
123 
24 
27 
34 
74 
50 

1 751 

Activitats i producció 

1992 

-1:2 000 

113 
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Evolució de la producció 
del Mapa topogràfic de Catalunya a escala 1 :5 000 

Hectàrees 

900 000 

800 000 

700 000 

600 000 

500 000 

400 000 

300 000 

200 000 

100 000 

o 

399 918 

106 038 

1988 1989 

Nuclis de Palol de Revardit 

Nuclis de Fontcoberta 

Nuclis de Vidrà 

Total (1 dm2 = 1 ha) 

782 030 

1990 

Anys 

Escala 1:1 000 (vials) per a la DGC i GISA 

Vic-Ripoll 
AlS-Sabadell 
Santa Cristina d'Aro (ampliació) 

Palafolls-Lloret de Mar-T ossa 

de Mar (ampliació) 
Igualada-Vilafranca del Penedès 

828 811 

1991 

6 
11 
37 

10 521 

65 
60 
89 

27 
272 

Palafolls-Lloret de Mar-Tossa de Mar 29 
Calaf-Pinós-Su 646 
Vilanova i la Geltrú-el Vendrell 92 

Mollet del Vallès-Sant Fost 

de Campsentelles 161 
Ramal accés Sanaüja 29 
Seròs-Maials 370 
Tremp-Talarn 139 
Variant de Castellterçol 75 

613 766 

1992 

10 521 



-
Accés a Rajadell 
Variant de Vallbona d'Anoia 
Tossa de Mar-Llagostera 
Igualada -Capellades 
Total (1 dm2 = 1 ha) 

134 
183 
150 
59 

2 580 

Activitats i producció 

2 580 

¡:: Escala 1:2 000 

l · 

Sitges 
MMAMB 
l'Ampolla 
la Pobla de Mafumet 
el Morell 
Camprodon 
Albesa-Algerri-Balaguer 
Total (1 dm2 = 4 ha) 

Escala 1:5 000 

Models corresponents a fulls 
1:5 000 pertanyents als blocs 
del Mapa Topognífico Nacional 
següents: 
21~21~33~38~388,391,41~ 
445,472,473,496,497,521,522, 
523,546,547 

1 515 
8 317 
3 743 

616 
472 
473 

12 311 
27 447 6 862 

Total (1 dm2 = 25 ha) 613 766 24 550 

Escala 1:25 000 

Conveni IGN 
Total (1 dm2 = 625 ha) 

Total dm2 

5.6.4. Formació Cartogràfica 

222 556 
222 556 356 

45 921 

En aquesta unitat s'han dut a terme les tasques habituals d'edició, incorporació de la 
revisió de camp i incorporació de la toponímia en el procés de formació de fulls. La 
següent taula és un resum dels fulls de cartografia topogràfica treballats, classificats 
segons el tipus de projecte: 115 
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Fulls Rev. camp Toponímia Fulls 
formats incorporada incorporada acabats 

Cartografia urbana 
a escala 1 :SOO 78 1S1 1S1 1S1 
Cartografia urbana 
a escales 1:1 000 i 1 :2 000 S11 262 292 411 
Cartografia de vialitat 
a escala 1:1 000 348 o o 313 
Cartografia de projectes (no vial) 
a escales 1:1 000 i 1 :2 000 102 30 73 132 

Cartografia a escala 1:S 000 9S2 303 1 S34 1 S26 
Cartografia a escala 1 :2S 000 32 o o o 

Totals 2 023 746 2 oso 2 S33 

A més cal fer èmfasi en els següents treballs de digitalització realitzats per a donar suport 
a d'altres projectes: 
- Minutes actualitzades per a la generació de la Base Cartogràfica Numèrica 1:SO 000 

(BCNSOM), per a la formació d'un total de 21 fulls . 
- Usos del sòl d'Andorra a escala de referència 1:100 000, per al projecte CORINE 

Land Cover. 
- Mapa geomagnètic en coordenades Lambert i a escala de referència 1:1 000 000. 
- Mapa de carreteres a escala de referència 1 :2SO 000, distingint els vials segons cate-

goria i competències de cada Administració. 
- Límits administratius corresponents a 1 O fulls a escala 1 :SO 000 del Mapa T opografico 

Nacional. 

Per altra banda, s'han efectuat treballs específics, addicionals als de la generació de car
tografia, i que pel seu volum val la pena citar: 
- Per a l'empresa GISA s'han realitzat els següents treballs: 

• Pas a format MOSS d'un total de 216 fulls de cartografia a escala 1:1 000 i 16S fulls 
a escala 1 :S 000. 

• Pas a format AUTOCAD d'un total de 104 fulls de cartografia a escala 1:1 000 i 
9 fulls a escala 1:S 000. 

• 166 sortides en paper a S colors de fulls de cartografia a escala 1:1 000 i S a escala 
1:S 000. 

• 207 sortides en polièster a S colors de fulls de cartografia a escala 1:1 000 i 173 a 
escala 1:S 000. 

- Per al Pla Territorial Metropolità de Barcelona s'han realitzat els següents treballs: 
• Pas a format MOSS d'un total de 311 fulls de cartografia a escala 1:S 000. 
• Generació de 20 fulls de cartografia a escala 1 :2S 000 derivats per simplificació de la 

116 cartografia a escala 1 :S 000. Sortida en capçal òptic de SO fulls d'aquesta cartografia. 
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5.6.5. Dibuix Digital 

La producció de sortides sobre suport analògic de la cartografia digital manté, en 
general, una línia de creixement respecte a anys anteriors. Cal destacar la sortida en 
suport de paper (mitjançant plòter electrostàtic en color) amb un total de 22 113 uni
tats dibuixades; aquestes es reparteixen aproximadament en un 50% entre les sortides 
per a la botiga i els dibuixos per a projectes específics. La producció global d'aquesta 
unitat és la reflectida en la figura adjunta. 

Nombre 
de dibuixos 

Evolució de la producció de dibuix digital 

25 000 

20 000 

15 000 

10 000 

5 000 

o 
1990 

Suport de la sortida: 

O paper (plòter electrostàtic en color) 

1991 

Anys 

• polièster 

5.7. Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica 

1992 

• peHícula 

L'any 1992 s'ha caracteritzat, en primer lloc, per la finalització d'un projecte de 6 331 
fulls cartogràfics, cabdal dins de les sèries cartogràfiques de Catalunya: l'Ortofotomapa 
de Catalunya 1:5 000. També, i no menys remarcable, ha estat la finalització de 
l'Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000, de 304 fulls. Ambdós fan un recobriment glo
bal del territori català. Aquests dos fets són especialment significatius per a la cartografia 
de Catalunya, ja que són la dues primeres sèries finalitzades sobre tot Catalunya fetes 
mai per una administració catalana. . 

D'altra banda, l'any 1992 s'ha caracteritzat per la realització, fora del Pla Plurianyal del 
quadrienni 1989-1992, de tres projectes que per la seva complexitat i/ o novetat són 
imprescindibles de mencionar. D'aquests, dos estan lligats a l'ambient viscut el 92: el 
CD-Atles de Catalunya, presentat a l'Expo'92, i el mapa Barcelona'92 Jocs de la XXV a 117 
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Olimpíada. Ortoimatge 1:50 000, com a informació cartogràfica del Jocs Olímpics de 
Barcelona; i encaJ;"a un tercer, relacionat amb la intenció del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques d'acostar al ciutadà els treballs realitzats mitjançant una 
publicació àgil i exhaustiva del tipus anuari anomenada Estadística anual. 

Pel que fa a l'apartat estructural, cal destacar, un any més, l'excel-lent treball realitzat 
pels estudiants becaris de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de 
Barcelona i l'Institut Politècnic de les Escoles Professionals Salesianes. Cada any que 
passa ens confirma l'encert dekconvenis signats amb les institucions i/o centres abans 
esmentats. 

De l'activitat del Servei durant l'any 1992 es destaquen els trets següents: 
- De la Secció de Delimitació Territorial cal destacar en primer lloc el ritme sostingut 

en la tasca d'actualització cartogràfica a escala 1:50 000, fet que ha permès de nodrir 
la base cartogràfica 1:50 000 de l'ICC i de donar el suport necessari per a la realització 
del projecte de Punts d'Informació Turística de Catalunya a escala 1:30 000 i 
1:50 000. En segon lloc, cal esmentar l'enorme esforç realitzat en el tema del disseny 
cartogràfic a diferents escales i, per últim, l'inici de la revisió dels expedients de línies 
de límit municipal per als projectes a escales mitjanes que publica l'ICC. 

- De la Secció d'Edició Cartogràfica cal remarcar el suport que en matèria de toponí
mia s'ha donat a la producció de cartografia; es destaca el treball dut a terme a les 
sèries Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000, Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000, 
Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 i Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000. 
També és especialment significatiu l'inici de la revisió global de la base de dades de 
toponímia. Pel que fa a les publicacions s'ha de fer esment especialment dels treballs 
realitzats en l'apartat d'atles, dels quals destaquen el CD-Atles de Catalunya i l'Atles 
del Baix Llobregat. 

- De l'Àrea de Realització Cartogràfica destaca el manteniment de la producció tot i 
la necessària, i de vegades complexa, adaptació als nous entorns tecnològics que s'està 
portant a terme en els darrers anys. Cal fer especial esment dels treballs relacionats 
amb l'edició dels fulls del Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000, i de l'obra 
Estadística anual, realitzada per al Departament de Política Terri to rial i Obres 
Públiques. 

5.7.1. Delimitació Territorial 

Les funcions de la Secció de Delimitació Territorial són bàsicament la gestió, l'orga
nització i el control de qualitat de la part cartogràfica i de suport tècnic de delimitació. 
El present exercici s'ha caracteritzat per la finalització de diversos projectes, prou sig
nificatius per a la Secció; cal destacar les sèries Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000 i 
1:25 000. Pel que fa a aquest darrer, cal dir que el48,4% de la toponímia està incorpo-
rada en una estació digital i, per tant, georeferenciada. . 
La Secció s'organitza en dos Negociats: el Negociat de Gestió de Cartografies Bàsiques 

118 i el Negociat de Límits Municipals. 
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Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000 (31-12-1992) 
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5.7.1.1. Gestió de Cartografies Bàsiques 
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D En procés de treball 2a edició 

D Full publicat 

Les activitats que desenvolupa el Negociat són la gestió, el control i la revisió de la car
tografia bàsica i temàtica. Caldria destacar-ne les següents tasques: disseny cartogràfic, 
anàlisi geocartogràfica, fotointerpretació, actualització de bases planimètriques, ela
boració cartogràfica, gestió i control de la toponímia i fotomecànica digital i control de 
qualitat de tots els processos cartogràfics. Les tasques esmentades es realitzen tant en 
la cartografia bàsica com en la temàtica. 

Anàlisi geocartogràfica 
Aquesta àrea de treball té com a finalitat analitzar les dades necessàries per a l'ela
boració d'un mapa, és a dir, cercar la informació si no se'n disposa, estudiar les diver
ses opcions· per a la realització d'un document cartogràfic i efectuar les proves per-
tinents. Podem destacar-ne, entre d'altres, el Mapa d'imatge satèl-lit de Catalunya 119 
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1:250 000 i 1:500 000, els mapes pels Punts d'Informació Turística, Barcelona'92 Jocs 
de la XXV a Olimpíada. Ortoimatge, el Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalunya 
1:250 000 i el Mapa d'incendis forestals de Catalunya (1986-1990) 1:500 000. 

- Disseny cartogràfic 
Aquesta àrea s'ocupa de la confecció de les maquetes prèvies a tots els documents 
cartogràfics que l'ICC publica, és a dir, elaborar la informació exterior comple
mentària que apareix en tot document cartogràfic, així com definir la llegenda i la 
representació gràfica dels elements. 
El disseny es complementa, dins d'aquesta àrea de treball, amb la de l'elaboració de 
normativa cartogràfica, que recull el mètode de treball, les especificacions tècniques 
d'elaboració dels projectes i la definició dels elements i la seva representació gràfica. 
S'ha treballat en el disseny i normativa de la sèrie Mapa comarcal de Catalunya 
1:50 000, Mapa topogràfic de Catalunya 1:250 000, Ortofotomapa CA País Vasco 
1:25 000 (color), Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000 (tall 8x8), Ortofotomapa de 
Catalunya 1:10 000, Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000 i Mapa topogràfic de 
Catalunya 1:25 000. 

- Actualització cartogràfica 
En aquesta àrea durant tot l'any s'ha estat treballant en la generació de la Base 
Cartogràfica Numèrica 1:50 000 i en l'elaboració de la sèrie comarcal de la mateixa 

120 escala i que s'obté de la base abans esmentada. Les tasques de fotointerpretació i 

I 
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Mapa d'estats de I'Ortofotomapa de Catalunya 1 :5 000 (31-12-1992) 

Escala 1 :2 150 000 

20 20 40 

- Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000 

60km 

D Publicat els anys 1985 i 1986 

D Publicat l'any 1987 

D Publicat l'any 1988 

D Publicat l'any 1989 

D Publicat l'any 1990 

D Publicat l'any 1991 

D Publicat l'any 1992 

Total aproximat de fulls de la sèrie Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000:6 331 

Fulls de l'Ortofotomapa publicats l'any 1992 (31.12.92): 
- Total de fulls publicats durant l'any 1992: 911 
- Percentatge de fulls treballats respecte al total de la sèrie: 14,38% 

Fulls de l'Ortofotomapa publicats (31.12.92): 
- Total de fulls publicats: 6 331 
- Percentatge de fulls publicats respecte al total de la sèrie: 100% 

actualització cartogràfica es realitzen en estacions digitals UNIX tenint com a 
referència una imatge ortofoto 1:25 000. En la fase d'actualització, a més d'aquesta 
ortofoto s'utilitzen també fotogrames aeris de data de vol més recent, es fa treball de 
camp per tal de completar el treball de fotointerpretació, pel que fa a la xarxa de 
comunicacions s'afegeix la informació que facilita la Direcció General de Carreteres 121 
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Fulls de I'Ortofotomapa de Catalunya 1 :5 000 publicats 

D 1986 

w 1987 

1170 (18,5%) • 1988 

• 1969 

714(11,3%) • 1990 

• 1991 

D 1992 

i també s'incorpora altre tipus d'informació sobre simbologia, part de la qual ja es 
disposa a l'ICC i altra part que prové d'organismes de la Generalitat: 
Durant aquest any s'han publicat els fulls del Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000 
del Baix Llobregat, el Baix -Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany, l'Alt Empordà, 
la Garrotxa i la Selva i s'està treballant en la publicació de 16 comarques més. 

- Elaboració de cartografia bàsica i temàtica 
La principal tasca és l'elaboració dels documents cartogràfics propis de l'ICC, però 
també es treballa en encàrrecs o col-laboracions amb altres departaments de la 
Generalitat, o bé amb d'altres administracions. Les bases utilitzades per a la realit
zació d'aquesta cartografia o bé són elaborades de bell nou, o bé són producte de la 
generalització i simplificació de bases digitals en altres entorns informàtics i a d'altres 
escales. En l'elaboració de bona part d'aquesta cartografia s'utilitza l'entorn 
Macintosh. D'entre els treballs que s'han realitzat caldria destacar-ne: 
• Cartografia bàsica: 

Escala 1:25 000: S'està treballant en la publicació de la sèrie Ortofotomapa CA País 
Vasco (color) i en el mapa de l'antic terme municipal d' Albarca. 
Escala 1:50 000: S'ha començat a treballar en la Imagen satelitaria de Argentina. 
Escala 1:100 000: S'han publicat els 8 fulls de l'Ortoimatge de Catalunya i s'ha 
començat a treballar en la Imagen satelitaria de Argentina. 
Escala 1:250 000: S'ha publicat el Mapa d'imatge satèl·lit de Catalunya (2a edició), s'està 
treballant en el Mapa topogràfic de Catalunya i en la Imagen satelitaria de Argentina. 
Escala 1:500 000: S'ha publicat el Mapa d'imatge satèl-lit de Catalunya (3a edició). 

• Cartografia temàtica: 
Escala 1:25 000: S'està treballant en la realització del Mapa del Parc Natural del 
Delta del Llobregat. 
Escala 1:30 000: Es continua elaborant la cartografia dels Punts d'Informació 
Turística (PIT), i s'han publicat durant l'any 2 fulls del Baix Empordà. 
Escala 1:50 000: Es continua elaborant la cartografia dels PIT, i s'han publicat 

122 durant l'any els fulls del Baix Empordà i del Gironès, i s'està treballant en la rea-
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lització del Mapa del Parc Natural de l'Albera. S'ha publicat Barcelona'92 Jocs de 
la XXV a Olimpíada. Ortoimatge. 
Escala 1:SS 000: S'ha realizat el Mapa del Parc Natural dels Aiguamolls de 
l'Empordà. 
CoHecció 1:2SO 000 de Catalunya: S'ha publicat el Mapa d'àrees hidrogeològiques 
i s'està treballant en el Mapa d'usos del sòl de Catalunya (3a edició) (CORINE
Land Cover, llegenda europea), en el Mapa d'usos del sòl de Catalunya (4a edició) 
(CORINE- Land Cover, llegenda espanyola), en el Mapa oficial de carreteres, en 
el Mapa hidrogràfic i en el Mapa de xarxes meteorològiques. 
Col-lecció 1:SOO 000 de Catalunya: S'ha publicat el Mapa d'incendis forestals 
(1986-1990). 
Altres escales: S'han realitzat els mapes de Cardona, Sant Pere de Rodes, el Cogul, 
Poblet, Santes Creus, Vilabertran, Castellterçol, Sant Cugat del Vallès, 
Escornalbou, Lleida i Bellpuig per a la Direcció General del Patrimoni Cultural 
del Departament de Cultura. 
Dins de l'apartat dels Atles s'ha col·laborat en la realització del CD-Atles de 
Catalunya i ~>'està treballant en l'Atles climàtic de Catalunya E 1 :6SO 000, en 
l'Atles de l'Euroregió i en el projecte Catalunya en cent mapes. 

- Gestió i control del muntatge de la toponímia i la fotomecànica digital 
Es realitza en aquesta àrea el seguiment, control i revisió del muntatge de la topo
nímia i la fotomecànica digital de les sèries Ortofotomapa de Catalunya 1 :S 000, 
Ortofotomapa de Catalunya 1 :2S 000, Mapa comarcal de Catalunya 1 :SO 000 i Punts 
d'Informació Turística 1:30 000 i 1:SO 000. 
• Escala 1: S 000: S'ha finalitzat la publicació de la sèrie Ortofotomapa de Catalunya, 

que consta de 6 331 fulls, dels quals s'han publicat durant l'any 80S fulls i 106 fulls 
que estan en procés d'impressió. 

• Escala 1:2S 000: S'ha publicat durant l'any la totalitat de la sèrie Ortofotomapa de 
Catalunya, que consta de 304 fulls. 

- Control de qualitat 
En aquesta àrea de treball es realitza la revisió i control de qualitat de tots els docu
ments cartogràfics que publica l'ICC. 

-Arxiu 
Es realitza la tasca d'arxiu de tota la documentació cartogràfica i bibliogràfica, pel que 
fa a les bases i als processos, que es realitza a l'ICC, així com de tots els documents 
i material de suport que han servit per a l'elaboració d'aquests documents. L'arxiu 
es manté al dia informàticament, el que permet de tenir un fitxer de consulta per 
poder accedir a la informació arxivada d'una manera ràpida per a qualsevol deman
da de l'ICC. 

5.7.1.2. Límits Municipals 
És responsabilitat d'aquest Negociat la realització, gestió i control de totes les tasques 
referents a la delimitació municipal de Catalunya. 

Les tasques realitzades en el present any per les diferents àrees de treball són les 
següents: 123 
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- Suport tècnic, replanteig i fitament de les línies límit dels expedients de delimitació. 
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 la 
segregació de Gimenells i el Pla de la Font del municipi d~Alpicat, l'annexió de 
l'antic terme de Palmerola al municipi de les Llosses i la modificació parcial de la línia 
d'atermenament entre els termes de Montgat i Tiana. 
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, Taradell i Santa 
Eugènia de Berga, Pujalt i Sant Martí Sesgueioles i Olost i Oristà. 

- Creació i actualització de la base municipal de Catalunya. 
S'està creant la base municipal1:50 000 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. S'ha 
treballat amb el suport de la documentació recopilada a l'IGN de Madrid, els límits 
municipals de les comarques publicades del Baix Empordà, el Baix Llobregat, el 
Gironès, el Pla de l'Estany i la Selva de la sèrie Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000. 
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, aprofitant 
i modificant en aquest sentit totes les correccions detectades en la revisió de les bases 
municipals a altres escales. 
S'han continuat analitzant totes les sol·licituds rebudes, tant d'organismes oficials 
com d'estaments privats, relacionades amb afers de delimitació municipal. 

- Recopilació de la documentació municipal dipositada a l'Instituta Geografico 
Nacional. 
S'ha finalitzat la recopilació digital de la documentació tècnica elaborada pel Servicio 
Geografico del Ejército i la informació traspaperada que no s'havia seleccionat ini
cialment, corresponent a la tasca realitzada per l'Instituta Geografico Nacional, 
dipositada en el mateix organisme. 

La tasca realitzada fins el 31 de desembre de 1992 és la següent: 
- S'han escannejat els quaderns de camp o, en el cas de no existir, la documentació tèc

nica d'utilitat en els afers de delimitació de 81 municipis treballats per l'Estada Mayor. 
- S'han trobat 36 actes traspaperades, pertanyents a línies de delimitació ja escanneja

des, que s'han introduït en el seu lloc corresponent dins del conjunt global de la 
documentació recopilada. 

Total d'actes escannejades ............................. .... ...... .......................... ................... 36 
Total de quaderns escannejats .......... ... .. ........... ....... ....... ............................... .. .... . 181 
Total de pàgines escannejades .... ............................................. .... ......................... 15 333 

Resum global: 
En aquest resum queden incloses les xifres d'actes i quaderns ja escannejats els anys 
1989, 1990 i 1991. 

Total de municipis de Catalunya ........ ............. ................ ................ ... ......... ....... ...... 942 
124 Municipis escannejats .............. ............ .. ........... .......... ... ............ ..... ..... ...... ................ 937 
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Municipis dels quals manca informació ... .. ...... .... .... ........ ....... .. ... .... ........... .... ........ SC) 

Total d'actes escannejades ..... ..... ... ........ ......... ..... ... .. ...... .... ..... .. .. ......... ..... .... ......... 3 461 
Total de pàgines d'actes escannejades .. ...... ... .. ......... ...... .. ... ... .......... .. .... ... ..... .. ... 4S 3S1 
Total de quaderns escannejats ....... ....... ..... .. ..... .. ..... ... ........ ............. ........ ....... ... ..... 3 90S 
Total de pàgines de quaderns escannejats ... ......... .... .... ......... .... ....... ... ......... .. ..... 48 184 
Total de pàgines escannejades ......... .... .. ... .......... ..... ... ..... ... .. ...... .... ........ ....... .. 93 S3S 

C") 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 escannejar. 

Paral-lelament s'ha fotografiat tota la documentació cartogràfica relacionada amb la 
delimitació municipal, planimetries i altimetries a escala 1:2S 000, i plànols de població 
a escales diferents depenent de cada terme municipal, que havia estat seleccionada 
l' any 1991 dins l'àmbit de la segona part del conveni amb la Direcció General 
d'Administració Local. 
S'ha començat a entrar digitalment la informació alfanumèrica a la base de dades dels 
municipis del programa addicional. Aquesta informació permetrà consultar, per mitjà 
de fitxes individualitzades per a cada terme municipal, les línies actuals de municipi, les 
diferents modificacions que s'han produït en cada una d'elles al llarg del temps i les 
annexions, segregacions o d'altres modificacions territorials en les que el municipi ha 
estat involucrat. 
S'està treballant en la memòria de finalització del projecte de recopilació de la docu
mentació de delimitació municipal dipositada a l'Instituto Geografico Nacional. 
S'ha continuat realitzant el test de qualitat de la documentació escannejada: 

Actes: 4 3SO fulls revisats d'un total de 21 7SO 
Quaderns: 2 611 fulls revisats d'un total de 13 OS3 
Total: 6 961 fulls revisats d'un total de 34 803 

Si sumem la documentació revisada al llarg de 1990, l'estat actual del test de qualitat és 
el següent: 

Actes: S 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 4S 068 

Nota: El nombre de fulls revisats en el test correspon al20% del total de fulls escan
nejats . 

5. 7.2. Edició Cartogràfica 

De l'any 1992 s'han de destacar molt especialment dos projectes que han implicat un 
treball d'estructuració notable de la Secció: la cartografia topogràfica comarcal a esca-
la l:SO 000 i els atles. A part, però, cal fer esment de les activitats habituals de redacció 12S 
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i revisió de textos que han permès donar suport a les publicacions i les tasques de topo
nímia pròpies de la Secció. 

5.7.2.1. Toponímia 
Les tasques de toponímia es classifiquen en dos grups: 
a) Creació de bases de dades toponímiques. Es destaquen els següents projectes: 

- Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000. Un cop finalitzat el recull de camp de topo
nímia i la seva revisió s'ha treballat en la informatització de les dades toponími
ques. També s'han treballat altres aspectes del recull de camp com són el recomp
te i el balanç de l'estat del treball, la densificació posterior de topònims a partir 
de dades existents a l'ICC i l'homogeneïtzació del treball a partir dels enllaços 
entre els fulls en fase de muntatge i, en general, la revisió global de la informació 
toponímica disponible. 
Els fulls que, com a última fase del recull de camp de toponímia 1:5 000, s'han 
informatitzat al llarg de l'any són els que es relacionen a la taula següent. 

Informatització: 

Bloc Fulls 

118c Canejan 1 
149 Arties 81 
150 Noarre 27 
181 Esterri d'Àneu 72 
182 Tírvia 88 
183 Andorra 4 
214 Sort 96 
215 la Seu d'Urgell 95 

Total 464 

En relació amb aquest projecte, a més, s'han dut a terme les tasques de gestió, organit
zació i arxiu del material. Igualment cal mencionar la revisió de la toponímia aranesa 
corresponent als blocs 148 i 149 que ha realitzat el Centre de Normalisacion Lingüística 
dera Val d'Aran; es troba en curs de realització la revisió corresponent als blocs 118b, 
118c, 180i 181. 
Per tal de densificar la base de dades de topònims de fora de Catalunya de cara a la 
publicació dels fulls de l'Ortofotomapa de Catalunya a escala 1:25 000 i els fulls del 
Mapa comarcal de Catalunya a escala 1:50 000, s'ha realitzat un recull de camp a esca-
la 1:50 000 corresponent al territori de la Franja de PQnent. . 

- Mapa Topografico Nacional1:25 000 (publicat per l'Instituto Geografico Nacional 
- IGN-). Com en anys anteriors, s'ha treballat en la preparació de la toponímia 

126 d'aquesta sèrie per a l'àmbit de Catalunya. L'any 1992 s'ha seleccionat i situat topo-
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nímia per als fulls que es relacionen a continuació: 

214-I 
214-II 
214-III 
214-IV 
252-IV 
289-II 
289-IV 
291-I 

Durro 
Rialp 
Sarroca de Bellera 
Sort 
Aram unt 
el Pont de Montanyana 
Sant Esteve de la Sarga 
Gavarra 

Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000: S'ha treballat en les comarques de la Val 
d'Aran, el Baix Empordà, el Baix Llobregat, el Gironès, el Pla de l'Estany i la 
Garrotxa. L'ordre de treball es fa per blocs 50 000 i l'estat del projecte es resumeix 
en les següents dades: 

Estat 

Fulls amb toponímia seleccionada i situada 
Fulls amb toponímia informatitzada 
Fulls treballats parcialment 
Fulls pendents de treballar 

Total 

Fulls 

29 
17 
3 

36 

85 

ParaHelament s'han revisat els topònims corresponents a Aragó i al País Valencià, 
que apareixeran en els fulls 289-Benavarri, 415-Mequinensa, 443-Favara, 470-
Gandesa, 521-Beseit i 546-Ulldecona. 

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. 127 
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- Cartografia urbana. Escales 1:500 i 1:1 000. S'ha revisat i en alguns casos s'ha 
completat la toponímia dels fulls següents: 

Projecte 

Tossa de Mar 
Olot 

Total 

Escala 

1:500 
1:1 000 

Fulls 

23 
11 

34 

- Mapa topogràfic de la regió metropolitana de Barcelona (MMAMB) 1:2 000. S'ha 
treballat en la revisió de la toponímia de 111 fulls. 

- Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000. S'ha seleccionat i situat la toponímia 
corresponent als següents fulls: 

Bloc Fulls 

216 Bellver de Cerdanya 41 
217 Puigcerdà 44 
218 Molló 35 
219 Maçanet de Cabrenys 1 
220 la Jonquera 9 
252 Tremp 61 
255 la Pobla de Lillet 64 
256 Ripoll 2 
258 Figueres 3 
259 Roses 2 
292 Sant Llorenç de Morunys 51 
293 Berga 3 
295 Banyoles 2 
296 Torroella de Montgrí 1 
329 Ponts 63 
330 Cardona 8 
331 Puig-reig 7 
332 Vic 10 
362 Calaf 4 
363 Manresa 25 
387 Fraga 5 
388 Lleida 53 
389 Tàrrega 56 
391 Igualada 8 
415 Mequinensa 28 
416 Vilafranca del Penedès ' 31 
417 l'Espluga de Francolí 56 
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Bloc Fulls 

418 Montblanc 58 
443 Favara 31 
444 Flix 51 
445 Cornudella de Montsant 62 
446 Valls 54 
470 Gandesa 27 
471 Móra d'Ebre ·63 
472 Reus 55 
473 Tarragona 21 
496 Horta de SantJoan 28 
497 el Perelló 18 
498 l'Hospitalet de l'Infant 12 
521 Beseit 39 
522 Tortosa 32 
523 Buda 4 
546 Ulldecona 7 
547 Alcanar 39 

Total 1274 

- Mapa topogràfic de les Illes Balears 1:5 000. S'ha treballat en la toponímia corres
ponent als següents fulls: 

Projecte Fulls 

Menorca 7 
Eivissa 100 
Formentera 33 
Mallorca 32 

Total 172 

- Mapa d'imatge de satèl-lit 1:25 000 del País Basc. S'ha treballat en la toponímia de 
17 fulls d'aquest projecte. 

- Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000. S'ha incorporat toponímia a 208 fulls i es 
troben en fase de treball 96 fulls més. 

- Altres projectes a destacar són: 
• Mapa del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1:60 000. 
• Mapa del Parc Nacional d' Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 1:85 000. 
• Ortoimatge de Catalunya 1:100 000. 
• Mapa topogràfic de Catalunya 1:250 000 (2a ed.) . 
• Mapa de la xarxa d'estacions meteorològiques de Catalunya 1:250 000. 
• Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalunya 1:250 000. 129 
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• Mapa turístic de Catalunya 1:350 000 (Departament de Comerç, Consum i Tu-
risme). 

• Mapa de Catalunya per a l'Instituta Nacional de Meteorología. 
• Mapes dels Punts d'Informació Turística. 
• Talls i gràfics corresponents al Tall Geològic dels Pirineus. 
• Revisió dels topònims de la Xarxa de vèrtexs geodèsics de Catalunya. 
• Toponímia de la retolació de la xarxa viària (DPTOP). 

5.7.2.2. Publicacions, redacció i suport lingüístic 
a) Publicacions. cartogràfiques 

S'ha treballat en la realització dels documents cartogràfics que s'esmenten a conti
nuació: 
- Mapa de vegetació de Catalunya 1:50 000. Full255 (la Pobla de Lillet). S'ha defi

nit la simbologia del mapa i s'han començat els mapes marginals i de la memò
n a. 

- Mapa de vegetació de les Valls d'Espot i de Boí 1:50 000. 
- Mapa de vegetació de la Vall de Ribes 1:50 000. S'ha traspassat la base temàtica 

sobre una base cartogràfica a escala 1:25 000. 
- Mapa dels Pirineus 1:1 000 000 (realitzat per la Comunitat de Treball dels 

Pirineus). S'ha revisat la toponímia, seleccionada i situada anteriorment, i l'altra 
informació planimètrica de la part de Catalunya de les diverses proves de mun
tatge i de color. 

En aquest grup de projectes també s'ha de destacar el treball de redacció i/o revisió 
de textos en general, relatius a les publicacions cartogràfiques que se citen tot seguit: 
- Mapa topogràfic de la regió metropolitana de Barcelona 1:2 000 (MMAMB) 
- Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 
- Mapa d'imatge de satèl-lit 1:25 OOOdel País Basc 
- Ortofotomapa de Catalunya 1 :25 000 
- Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000 
- Mapa dels Punts d'Informació Turística 1:50 000 
- Ortoimatge de Catalunya 1:100 000 
- Ortoimagen de la Isla de Livingston 1:100 000 
- Mapa d'imatge de satèl-lit de Catalunya 1:250 000 
- Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalunya 1:250 000 
- Tall Geològic dels Pirineus 
- Mapa de Catalunya per a l'Instituta Nacional de Meteorología (Centre de 

Catalunya). 
- Revisions diverses corresponents a mapes comarcals, fotogrametria terrestre. 

b) Publicacions bibliogràfiques. Les tasques referents a aquest projecte consisteixen, en 
general, en la preparació de publicacions, i la redacció i la revisió de textos diversos 
relatius a les publicacions bibliogràfiques. Cal destacar-ne els projectes següents: 
- Mapa de la xarxa d'estacions meteorològiques de Catalunya 1:250 000. 
- Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalunya 1:250 000. 

130 - Mapa d'usos del sòl de Catalunya 1:250 000. 
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- Catàleg general de la Cartoteca de Catalunya. Cartografia de Catalunya. 
- Cartografia peninsular (s. VIII-XIX). Mn. Ignasi Colomer. 
- Vegetació de les Valls d'Espot i de Boí. J. M. Ninot. 
- Vegetació de la Vall de Ribes. J. Vigo. 
- Mapa de vegetació de Catalunya 1:250 000. Full255 (Memòria). 
- Determinació del geoide UB91 a Catalunya. M. A. Andreu i C. Sim6. 
- Top o nímia de l'antic terme d'Al barca. I. Llop is . 
- Procés de transformació agrària en àrees rurals de muntanya. A. Tulla. 
- Estructura alpina i herciniana a la vora sud de la zona axial del Pirineu Oriental. 

J. A. Muñoz (Servei Geològic de Catalunya). 
- Macroforaminífers: estructura, paleoecologia i biostratigrafia. E. Caus i J. Serra 

(Servei Geològic de Catalunya). 
- Normes urbanístiques de la Cerdanya (Girona) (Direcció General d'Urbanisme). 
- Diccionari de carreteres (DPTOP). 

e) Atles. En aquest apartat cal destacar la continuació del treball en els atles comarcals 
de Catalunya i, especialment, la realització del CD-Atles de Catalunya. 
- CD-Atles de Catalunya. S'ha treballat en l'elaboració d'aquest atles electrònic i 

del seu manual, realitzat per a entorns Macintosh iPC-Windows i que es distri
buirà en CD-ROM (disc òptic compacte per a ordinador). L'atles conté carto
grafia general de Catalunya i les seves comarques, cartografia temàtica del con
junt de Catalunya i tres monografies temàtiques. La informació cartogràfica es 
complementa amb gràfics, fotografies, textos, figures, fitxes i taules estadístiques, 
i un índex alfabètic general. 

- Atles comarcal de Catalunya. S'ha treballat en dos volums: el corresponent a la 
Val d'Aran i el del Baix Llobregat. 131 
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- Atles electoral de Barcelona (1930-1934 ). S'ha continuat en la realització de 

mapes per a l'atles, a partir de les dades proveïdes pels autors (Universitat de 

Barcelona), i s'han definit les gammes de colors i la maqueta. 
- Atles bàsic català. S'ha fet l'índex, s'han definit els criteris globals i s'ha preparat 

una maqueta amb el contingut previst. És un projecte d'atles universal amb més 

detall per a les àrees europea i catalana. 
- Catalunya en cent mapes. Atles que proporciona una visió de Catalunya amb cent 

mapes de temàtica diversa. La realització dels mapes i la redacció dels textos es 

fa conjuntament entre el Departament de Geografia Humana (Universitat de 

Barcelona) i l'ICC. 

d) Publicacions periòdiques 
- Memòria de l'ICC 1991. 
- Estadística anual del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 

- Llista de preus de productes digitals 1992. 
- Història de la cartografia. III curs. Cartografia italiana. 
- Calendari 1993, dedicat a cartografia d'Europa. 
- Manteniment del catàleg de publicacions, preparació del Catàleg de publicacions 

1993, preparació del Catàleg de vols 1993. 
- Fullets, díptics, ... diversos, de presentació de cursos, congressos, documents, jor

nades. Preparació, redacció i revisió. 

e) Inventari Cartogràfic de Catalunya 
S'ha treballat en la preparació de l'edició (galerades i compaginades) dels volums 

comarcals de: Tarragonès (15), Baix Camp (16), Conca de Barberà (17), Priorat (18), 

Alta Ribagorça (39), Pla de l'Estany ( 40), Pla d'Urgell ( 41 ), Ribera d'Ebre (19), Baix 

Ebre (20), Montsià (21), Terra Alta (22), Garrigues (30), Noguera (31), Segarra 

(32), Segrià (33), Urgell (34). 
S'ha editat i imprès el volum d'Introducció metodològica (0). 

També cal fer esment que s'ha treballat en la realització del volum d'informació 

supracomarcal (42). 

f) Altres activitats 
- Elaboració d'informes, preparació de dossiers, redacció i preparació de convenis 

diversos. 
- Atenció i resposta a consultes telefòniques i per correspoll€lència. 

- Selecció i preparació de material per a les exposicions següents: 
• Expo'92 de Sevilla. Exposició de cartografia de Catalunya, des de l'Atles Català 

(s. XIV) a l'actual producció de l'ICC i altres organismes, muntada al Pavelló 

de Catalunya durant el mes de juliol. S'ha preparat el material i s'han fet les fit

xes descriptives dels documents. 
132 • La ciutat: del globus al satèHit. Exposició que organitza el Centre de Cultura 
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Contemporània, prevista per a l'octubre de 1993, i que tractarà de la visió de la 
ciutat des de tres plataformes que representen tres èpoques: el globus, l'avió i 
el satèHit. S'ha preparat l'aportació de l'ICC, consistent en l'explicació d'alguns 
processos cartogràfics a partir de fotografia aèria i d'imatges de satèl·lit. 

• 16a Conferència Cartogràfica Internacional (Associació Cartogràfica 
Internacional -ICA/ ACI-, Colònia, maig del1993). S'ha organitzat i gestionat 
l'aportació espanyola a l'exposició cartogràfica muntada en el marc de la con
ferència. Dels 135 documents proposats per 8 organismes membres de la 
Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección, 46 han 
estat seleccionats seguint les indicacions de l'organització. De cada document 
s'ha omplert el corresponent model de fitxa descriptiva. 

Continuació en la recerca de dades diverses per a les bases de dades geocar
togràfiques. 

- Manteniment i control de l'arxiu de codis de barres dels productes de l'ICC. S'ha 
atorgat el codi de barres corresponent a tots els productes de l'ICC que s'han 
finalitzat durant aquest any. 

- Manteniment i control de l'arxiu fotogràfic . S'ha continuat classificant la infor
mació disponible i s'ha anat mantenint actualitzat l'arxiu, de cara a disposar del 
material fotogràfic necessari per a dur a terme les tasques de l'ICC, especialment 
pel que fa a diverses publicacions bibliogràfiques i periòdiques que necessiten 
aquest material, però també donant suport a altres àrees de l'Institut. 
Preparació i presentació de la ponència "Top o nímia i cartografia. U na base de 
dades toponímica a Catalunya" al Congrés d'Onomàstica XVII Col·loqui 
General de la Societat d'Onomàstica, Barcelona 27-29 de febrer de 1992. 

- Assistència al curs Cart/o/Graphix. Curset d'iniciació al programa celebrat a 
l'ICC els dies 2 i 3 de novembre. 133 
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5. 7.3. Laboratori Fotocartogràfic 

Els treballs portats a terme s'estructuren en diferents àrees, per tal de continuar donant 
suport a les diverses necessitats de l'ICC: 

5.7.3.1. Fotomecànica 
Procés tradicional: Es realitzen les diferents tasques adreçades a la producció car
togràfica. 
Procés digital: Es treballa amb l'entorn UNIX per a la producció de la sèrie Ortofoto
mapa de Catalunya 1:5 000 i 1:25 000, de la sèrie Mapa comarcal de Catalunya 1:50 00 
i del Mapa Punts d'Informació Turística a escales 1:30 000 i 1:50 000; i amb l'entorn 
Apple Macintosh per a aplicacions gràfiques, color i producció 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 (publicacions bibliogrà
fiques i periòdiques, congressos, reportatges, etc.). 

1991 1992 

Contactes en paper 31 737 30 954 
Contactes en pel·lícula 10 572 5 442 
Contactes en pel·lícula Gestalt/Joyce Loebl 3 079 1 058 
Contranegatius 35 29 
Ampliacions en paper 1 870 2 606 
Ampliacions en pel·lícula mat 17 92 
Ampliacions reduccions càmera 321 375 
Contactes en paper (Orto 1:5 000) 6 080 4 871 
Contactes en pel·lícula (Orto 1:5 000) 185 358 
Contactes mats (Orto 1:5 000) 1 499 615 
Contactes en paper (Orto 1:25 000) 565 1 998 
Contactes en pel·lícula (Orto 1:25 000) 40 295 
Contactes en pel·lícula mat (Orto 1:25 000) 154 215 
Contactes en paper (imatge de satèl-lit) 3 1 
Contactes de pel·lícula (imatge de satèl-lit) 1 2 
Contactes ploma 125 165 
Proves de color 395 390 

5.7.3.3. Realització Cartogràfica 
En els darrers anys s'ha assistit a una profunda evolució de la preimpressió en les arts 
gràfiques amb aplicacions informàtiques. L'ICC també s'ha vist afectat per aquests can
vis tecnològics que obliguen contínuament a la recerca de noves i més avançades tec-
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La tendència actual ens condueix vers la integració de la imatge dins la pàgina de text. 
Es va optar per l'entorn Macintosh perquè oferia la possibilitat de treballar amb dife
rents aplicacions (tractament de text, compaginació, dibuix, gràfics, selecció i retoc de 
color) per tal d'obtenir la matriu per portar a impremta. 
Tot això ha comportat un reciclatge constant i progressiu del personal, integrat majo
ritàriament per persones acostumades a treballar manualment, que han hagut de fer un 
esforç per tal d'adaptar els seus coneixements a aplicacions informàtiques. 
Es dóna abast a tota la producció tipogràfica de l'ICC des de l'inici d~l procés fins a la 
impressió de qualsevol producte, tant cartogràfic com bibliogràfic; degut als canvis 
mencionats anteriorment hi ha una col-laboració més estreta d'aquesta àrea amb la del 
Laboratori Fotocartogràfic, per tal d'aconseguir una millor realització del producte car
togràfic. 
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 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: 
• Mapa topogràfic del territori metropolità de Barcelona 1:2 000. 
• Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000. 
• Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000. 
• Barcelona'92 Jocs de la XXV a Olimpíada. Ortoimatge 1:50 000. 
• Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000. Fulls: Alt Empordà 2, Baix ~mpordà 1 O, 

Baix Llobregat 11, Selva, Garrotxa 19, Gironès 20 i Pla de l'Estany 28. 
• Ortoimatge de Catalunya 1:100 000 (8 fulls). 
• Ortoimagen de la Isla de Livingstone 1:100 000. 
• Mapa d'imatge satèl-lit de Catalunya 1:250 000 (3a edició). 
• Mapa en relleu d'imatge satèl-lit de Catalunya 1:250 000. 
• Mapa d'imatge ·satèl·lit de Catalunya 1:500 000 (3a edició). 
Cartografia temàtica: 
• Accessibilitat dels Pirineus (fotolits). 
• Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalunya 1:250 000. 
• Mapa turístic de Catalunya 1:350 000 (cinc idiomes, per al Departament de la 

Presidència). 
• Mapa hipsomètric de Catalunya, per a l'Instituta Nacional de Meteorología (foto

lits). 
• Mapa d'incendis forestals de Catalunya (1986-1990) 1:500 000. 
• Punts d'Informació Turística 1:650 000: 

Mapa de la Catalunya monumental1:650 000. 
Mapa dels espais protegits i dels senders de gran recorregut 1:650 000. 
Mapa de la xarxa bàsica de comunicacions 1:650 000. 
Mapa comarcal ·d'informació turística 1:650 000. 

• Mapa del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1:60 000 (fotolits). 135 
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- Monografies: 
• Inventari Cartogràfic de Catalunya: Introducció metodològica núm. O; Tarra

gonès, Baix Camp, Conca de Barberà i Priorat 15-16-17-18; Alta Ribagorça, Pla 
de l'Estany i Pla d'Urgell39-40-41. 

• Estructura alpina i herciniana a la vora sud de la zona axial del Pirineu Oriental. 
• Macroforaminífers: estructura, paleoecologia i biostratigrafia. 
• Normes urbanístiques de la Cerdanya (Lleida). 

- Publicacions periòdiques: 
• Revista Catalana de Geografia, núms. 17, 18, 19. 
• Full informatiu de la Cartoteca núm. 7. 
• Estadística anual1990 (DPTOP) (fotolits). 
• Memòria 1991. 
• Calendari 1993. 

- Altres publicacions: 
• La cartog~afia de la Península Ibèrica i la seva extensió al continent americà. 
• Tríptic de la Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección a ornada técnica). 
• Guia dels Transports Interurbans de Catalunya 1992 (fotolits). 
• Projecte ICA: pòster i tríptic. 
• Tríptic del cicle de conferències sobre la Història de la cartografia, 4r curs. 

136 • Tríptic del cicle de conferències a càrrec del Dr. Frisch. 
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• Tríptic: Desarrollos y aplicaciones del sistema de posicionamiento global (GPS). 
• Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría yTeledetección (Jornada técnica). 
• Llista de preus de productes digitals 1992. 

- Monografies tècniques: 
• Monografia tècnica 1. Determinació del geoide UB91 a Catalunya. 

- Diversos: 
• Recursos cartogràfics i reedicions dels plans tècnics de gestió i millora forestal. 
• Targetes de visita, talonaris de comandes, factures, diversos tipus de carta, sobres 

i carpetes, fitxes diverses, etiquetes, etc. 

5. 7.4. Revista Catalana de Geografia 

Al llarg de l'any 1992la Revista Catalana de Geografia ha publicat els números 17, 18 
i 19, corresponents als mesos de febrer, juny i setembre, respectivament. 
El número 17 s'obre amb la secció de Visions geogràfiques amb un article del llicenciat 
en geografia i col-laborador del Departament de Geografia de la Universitat de 
Tarragona, Rafel López i Monné, sobre el Parc Nacional de Y ellowstone. La secció de 
Cartografia es compon de dos articles: un primer del president de la International 
Cartographic Association (ICA), D .R.F. Taylor, titulat "Una base conceptual per a la 
cartografia. Noves orientacions per a l'era de la informació", en el que es recull el seu 
discurs inaugural en l'Assemblea General de la ICA, celebrada el setembre de 1991 a 
Bournemouth; i l'altre, dels llicenciats en biologia Maria Pery i Ventosa i Oriol Viñas 
i Folch (aquest últim membre de l'ICC) en el que es presenta l'estudi que van realitzar 
sobre la dinàmica de regeneració forestal a partir de les dades del satèl·lit Landsat-5. La 
secció de Geografia també està formada per dos articles: el primer és d'Anna Mompart 
i Penina, llicenciada en geografia, que fa una aproximació social a la morbiditat i la mor
talitat a Barcelona; i el segon, del llicenciat en història contemporània, Juan Fernandez 
de Retana Lobo, que presenta un estudi sobre els passadissos de Collblanc-la Torrassa 
entre els anys 1900-29. Seguidament s'obre la secció de Ciències de la Terra amb un arti
cle d' Antonio Gómez Ortiz, catedràtic de geografia física de la Universitat de Barce
lona, sobre processos i formes periglacials a la muntanya mediterrània, concretament, 
del Pirineu i de Sierra Nevada. 
La Revista es tanca amb les informacions sobre esdeveniments geogràfics i cartogràfics 
recents, amb el comentari bibliogràfic de quatre llibres sobre cartografia publicats per 
la ICA i amb els resums en castellà i en anglès dels articles. 

El número 18 presenta monogràficament una nova especialitat geogràfica, la geografia 
de l'alimentació, en concret de Canadà. És per aquesta raó que la totalitat d'articles, 
excepte el primer, són elaborats per membres de la Universitat Laval (Quebec). A la sec
ció de Visions geogràfiques, el llicenciat en geografia, Agustí Nicolau, presenta un arti
cle introductori al tema c~ntral: la geografia de l'alimentació. La secció de Geografia és 
la que completa aquest número, i en ella apareixen un seguit d'articles. El primer és del 
professor en geografia, Warwich Armstrong, sobre l'accés al menjar; el segon, del 
catedràtic en geografia, Joel Rouffignat, presenta la relació entre alimentació i "urba- 137 
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nitat"; en el tercer article, el mateix Joel Rouffignat, juntament amb Anne Vallée i 
Sophie Mascolo (estudiants de doctorat i de màster, respectivament) presenten l'evo
lució de la botiga de queviures al restaurant de fast-food; l'article que el segueix és de 
Sophie Mascolo, que tracta dels mercats d'alimentació a Quebec, i es centra en la dis
tribució de l'alimentació; el cinquè i darrer article d'aquesta secció és el d' Anne Vallée, 
que presenta una evolució i diversificació de la restauració gastronòmica a la regió de 
Quebec entre els anys 1950-89. 
Les informacions sobre reunions i congressos, l'anàlisi de quatre llibres de geografia 
econòmica i els resums en castellà i en anglès dels articles constitueixen l'habitual 
darrera part de la Revista. 

El número 19 també és un número monogràfic, en aquest cas dedicat a la història de la 
cartografia, arran de la celebració a Barcelona de la reunió del grup de cartotecaris de 
la LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche). A la secció de Visions 
geogràfiques, que obre la Revista, tal i com és habitual, el secretari del grup de carto
tecaris de la LIBER, Jan Smits, presenta la cooperació establerta entre els conservadors 
de mapes a Europa. Seguidament es presenten una sèrie d'articles dins la secció de 

138 Cartografia: el primer presenta l'entrevista mantinguda amb Eila Campbell i Monique 
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Pelletier, membres de la LIBER; Maria Carme Montaner i García, llicenciada en geo
grafia i membre de l'ICC, presenta el treball que va resultar d'una estada a 
Copenhaguen amb el títol "La cartografia de Copenhaguen en el segle xrx"; en tercer 
lloc, Albert Barella i Miró exposa i analitza dues interpretacions diferents de Catalunya 
a la cartografia francesa del segle XVII, una de Sanson i l'altra de Du Val, ambdós geò
grafs de l'esmentat segle. Seguidament, el catedràtic d'anàlisi geogràfica regional de la 
Universitat de Barcelona, Agustín Hernando Rica, presenta el seu article "L' Antàrtida. 
Odissea humana en la confirmació d'una hipòtesi". El darrer article d'aquesta secció és 
sobre la cartografia geològica de Catalunya, del llicenciat en geologia, Enric Aragonès 
i Valls. 
Com és habitual, la Revista es tanca amb la secció d'Informacions sobre esdeveniments 
en l'àmbit de la geografia i la cartografia, amb la presentació crítica de quatre llibres, en 
aquest cas i en referència al tema central del número, sobre cartografia històrica i amb 
els resums en castellà i en anglès dels articles que formen el número. 

La Revista té una tirada de 3 000 exemplars, els quals són distribuïts per unes 275 lli
breries de Catalunya, en diversos quioscs de la província de Barcelona i a les botigues 
de l'ICC. El total de subscriptors a finals del1992 és de 324, i a més, participa en un 
total de 119 intercanvis amb revistes d'arreu del món. 

La publicitat ha estat present en aquests tres números, essent la mitjana de 8 anuncis per 
número. 

5.8. Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa 

5.8.1. Vols 

Els aspectes més destacats dins dels treballs desenvolupats durant l'any 1992 a la Secció 
de Vols són els següents: 

Consolidació del laboratori fotogràfic de la Secció en la seva primera fase, és a dir, 
en els aspectes relacionats amb el revelat, mitjançant la processadora en continu 
Kodak Versamat llC, de pel·lícula aèria en blanc i negre. Les tasques que es realit
zen són: 
• Control i preparació dels químics. 
• Tests sensitomètrics de les diferents pel·lícules i emulsions que s'utilitzen al llarg 

de l'any. 
• Revelat de les pel·lícules aèries i de fotogrametria terrestre. 
• Control densitomètric post-vol dels diferents projectes (vols en color i en blanc 

i negre). 
• Manteniment de les instal-lacions i maquinària. 
Instal-lació (setembre de 1992) de la cambra de nova generació Wild RC-20(30) a 
l'aeronau Cessna Citatiç.m I. Inici dels vols amb aquesta cambra (Vol de Catalunya 
1:40 000). La millora de la qualitat dels vols a mitjana i gran altura serà notable amb 
la utilització d'aquesta nova eina (millor qualitat de l'òptica, compensació del movi- 139 



Activitats i producció 

Hores de vol per treballs realitzats de l'avió Cessna Citation I 
Total hores: 233,45 

CAT 1:70 000 8,2 h (3,51%) 

Manteniment-pràctiques 10 h 

Intents de vol 24,25 h (1 

CAT 1:22 000 25,25 h (10,81%) 

Hores de vol per treballs realitzats de l'avió Partenavia P-68 
Total hores: 352,15 

Pràctiques 3er nav. 15,45 h (4,0%) Manteniment-proves 10,15 h (3,0%) 

Vols València 18,2 h (5, 

Obliqua 22,35 h (6,0%) 

MMAMB 1:5 000 27,55 h (8,0%) 

Vols ajuntaments 26,3 h (8,0%) 

Intents de vol35,2 h (10,0%) 

Vols DGC, DGU i altres organismes 
de la Generalitat 100,2 h (29,0%) 

Nuclis de Girona 59,4 h (17,0%) 



Activitats i producció 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre 

Mesos 

['21 Partenavia : 352,15 h • Cessna Citation I : 233,45 h 

ment d'imatge FMC, etiquetatge automàtic, exposició automàtica, etc.). 
- Funcionament al1 00% dels vols de la metodologia de l'exposició manual (mètode 

ITC adaptat per l'ICC). Inici dels vols amb l'exposímetre automàtic de la cambra 
Zeiss RMK Top 15. 

- Augment progressiu dels vols en color respecte als anys anteriors. Del29,4% de 1991 
(2 147 metres) s'ha passat al41,9% de 1992 (3 451 metres). Els vols en color més sig
nificatius són: 
• Vols a gran altura a escales 1:70 000 (Catalunya), 1:50 000 (Illes Canàries) i 1:40 000 

IRC (Catalunya). 
• Vol de la Regió I a escala 1:22 000. 
• Vols per a cartografia urbana; vol de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea 

Metropolitana de Barcelona i nuclis urbans de Girona a escala 1:5 000. 

Continuació del curs de formació de navegants de fotografia aèria (primavera de 
1992) per al personal de la Secció, iniciat l'any 1991. 

- Manteniment de la línia de contactes i visites amb d'altres empreses o institucions 141 



Activitats i producció 

Vols realitzats l'any 1992 

Número Nom Comarca Escala Data 

92001 Catalunya color 1:70 000 juliol-setembre 92 
92003 Torrelles de Llobregat Baix Llobregat 1:5 000 14.03.92 
92004 Nuclis de la Vall d'en Bas Garrotxa 1:5 000 23, 24.04.92 
92005 N . Palafrugell (eonr. 91062) Baix Empordà 1:5 000 1 0.3, 26.8.92 
92006 Nuclis de Meranges Cerdanya 1:5 000 14.04.92 
92007 Nuclis d'Isòvol Cerdanya 1:5 000 14.04.92 
92008 Nuclis d'Urús Cerdanya 1:5 000 14.04.92 
92009 Nuclis de Ribes de Freser Ripollès 1:5 000 14.04.92 
92010 Nuclis de Vidrà Ripollès 1:5 000 14.04.92 
62011 Nuclis d'Espinelves Osona 1:5 000 18.8, 28.9.92 
92012 N. Sant Julià de Ramis (eonr. 91084) Gironès 1:5 000 16.03.92 
92013 MMAMB Barcelonès 1:5 000 abril-setembre 92 
92014 "forats" Orto 1:22 000 juliol-setembre 92 
92015 Terrassa Barcelonès 1:3 500 maig-agost 92 
92016 I'Aibornar Baix Penedès 1:20 000 6.02.92 
92017 Variant de Vallbona d'Anoia Anoia 1:5 000 13.03.92 
92018 Nuclis de Camós Pla de l'Estany 1:5 000 16.03.92 
92019 Nuclis de Crespià Pla de l'Estany 1:5 000 10, 19.04.92 
92020 Nuclis d'Esponellà Pla de l'Estany 1:5 000 7.03.92 
92021 Nuclis de Fontcoberta Pla de l'Estany 1:5 000 22.03.92 
92022 Catalunya 1:22 000 maig-setembre 92 
92023 Nuclis de Palol de Revardit Pla de I 'Estany 1:5 000 16.03.92 
92024 N. Sant Miquel de Campmajor Pla de l'Estany 1:5 000 20.04.92 
92025 Nuclis de Serinyà Pla de l'Estany 1:5 000 16.03.92 
92026 Nuclis de Vilademuls Pla de l'Estany 1:5 000 23.08.92 
92027 Nuclis de Cornellà de Terri Pla de l'Estany 1:5 000 16.3, 26.8. 92 
92028 Nuclis de Porqueres Pla de l'Estany 1:5 000 13.4, 21.08.92 
92029 Nuclis de Massanes Selva 1:5 000 28.03.92 
92030 Nuclis de Caldes de Malavella Selva 1:5 000 11.04.92 
92031 Nuclis de la Cellera de Ter Selva 1:5 000 23.03.92 
92032 Nuclis d'Hostalric Selva 1:5 000 28.09.92 i' 
92033 Nuclis de Riudarenes Selva 1:5 000 12.04.92 
92034 Nuclis de Sils Selva 1:5 000 18.08.92 I 
92036 N. Lloret de Mar (pendent PA) Selva 1:5 000 28.09.92 
92037 Nuclis d'Avinyonet de Puigventòs Alt Empordà 1:5 000 19.03.92 
92038 Nuclis de Bàscara Alt Empordà 1:5 000 20.04.92 
92039 Nuclis de Cabanelles Alt Empordà 1:5 000 1.10.92 
92040 Nuclis de Brunyola Selva 1:5 000 30.04.92 
92041 Nuclis d'Espolla Alt Empordà 1:5 000 19.03.92 
92042 Nuclis del Far d'Empordà Alt Empordà 1:5 000 7.03.92 
92043 Nuclis de Fortià Alt Empordà 1:5 000 7.03.92 
92044 Nuclis de Navata Alt Empordà 1:5 000 22.03.92 
92045 Nuclis d'Ordis Alt Empordà 1:5 000 29.03.92 
92043 Nuclis de Rabós Alt Empordà 1:5 000 19.03.92 
92047 Nuclis de Santa Llogaia d'Alguema Alt Empordà 1:5 000 7.03.92 
92048 Nuclis de la Vajol Alt Empordà 1:5 000 13.04.92 
92049 Nuclis de Ventalló Alt Empordà 1:5 000 12, 20.04.92 
92050 Nuclis de Vilabertran Alt Empordà 1:5 000 7.03.92 
92051 Nuclis de Vilamaniscle Alt Empordà 1:5 000 19.03.92 
92052 Nuclis de Vila-sacra Alt Empordà 1:5 000 29.03.92 
92053 Adraii-Canturri Obliqua 20.02.92 
92054 Sant Cugat del Vallès: I CC Vallès Occidental 1:5 000 13.2.92 
92055 Pou del Merli Baix Llobregat 1:5 000 19.02.92 
92056 Sant Bartolomé Canàries 1:7 000 març 92 
92057 Bírem Baix Ebre 1:5 000 11-17.3.92 
92058 Alella-Cabrils-Calella Maresme 1:5 000 14.03.92 
92059 Port de Tarragona Tarragonès Obliqua març-abril 92 
92060 Sierra del Casrrill Andalusia 1:12 000 25.07.92 
92061 Sierra de las Nieves Andalusia 1:12 000 juny-juliol 92 
92062 Nuclis de la Cerdanya Cerdanya Obliqua novembre 91 
92063 Nuclis del Baix Empordà Baix Empordà Obliqua octubre 91-setembre 92 
92064 Nuclis de la Garrotxa Garrotxa Obliqua octubre 91-abril92 
92065 Canàries Canàries 1:50 000 març-maig 92 
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Activitats i producció 

ha kmeix Nuclis Fotografia Avió Destinació 

604 127 222 C-I ICC 
2 474,2 58 P-68 Direcció General d'Urbanisme 

10 62 P-68 Diputació de Girona 
5 123 P-68 Diputació de Girona 
2 8 P-68 Diputació de Girona 
3 18 P-68 Diputació de Girona 
2 4 P-68 Diputació de Girona 
2 10 P-68 Diputació de Girona 
2 12 P-68 Diputació de Girona 
2 14 P-68 Diputació de Girona 
2 10 P-68 Diputació de Girona 

60 000 2 396 P-68 MMAMB 
58 598 477 C-I ICC 

5 570 475 P-68 E GARSIS 
1 739,21 I P-68 Sr. Martínez Tomas ASS, AS 

10 20 P-68 Direcció General de Carreteres 
4 26 P-68 Diputació de Girona 
5 28 P-68 Diputació de Girona 
6 29 P-68 Diputació de Girona 
6 29 P-68 Diputació de Girona 

684 300 3 618 C-I ICC 
4 21 P-68 Diputació de Girona 
3 20 P-68 Diputació de Girona 
1 16 P-68 Diputació de Girona 

13 64 P-68 Diputació de Girona 
15 48 P-68 Diputació de Girona 
6 58 P-68 Diputació de Girona 
I 6 P-68 Diputació de Girona 
8 119 P-68 Diputació de Girona 
2 30 P-68 Diputació de Girona 
I 18 P-68 Diputació de Girona 
2 29 P-68 Diputació de Girona 
4 51 P-68 Diputació de Girona 
I 26 P-68 Diputació de Girona 
5 18 P-68 Diputació de Girona 
4 39 P-68 Diputació de Girona 
2 6 P-68 Diputació de Girona 
2 16 P-68 Diputació de Girona 
I 5 P-68 Diputació de Girona 
2 6 P-68 Diputació de Girona 
I 13 P-68 Diputació de Girona 
3 11 P-68 Diputació de Girona 
3 13 P-68 Diputació de Girona 
1 lO P-68 Diputació de Girona 
I 6 P-68 Diputació de Girona 
I 6 P-68 Diputació de Girona 
8 37 P-68 Diputació de Girona 
1 5 P-68 Diputació de Girona 

5 P-68 Diputació de Girona 
18 P-68 Diputació de Girona 
48 P-68 INARSA 

8 I P-68 ICC 
66 6 P-68 Ajuntament Sant Esteve Sesrovires 

933 29 C-I Cartografica de Canarias 
I 339,82 91 P-68 Ecotecnia S. Coop. 

33 75 P-68 Direcció General d'Urbanisme . 
48 P-68 Junta del Port de Tarragona 

12 265 142 P-68 Junta de Andalucía (AMA) 
19 567 339 P-68 Junta de Andalucía (AMA) 

20 35 P-68 ICC 
53 129 P-68 ICC 
25 56 P-68 ICC 

724 200 649 C-I Gobierno de Canarias (CPT) 
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Activitats i producció 

Vols realitzats l'any 1992 (Continuació) 

Número Nom Comarca Escala Data 

92066 Nuclis del Tarragonès Tarragonès Obliqua març-abril 92 
92067 Catalunya 1:40 000 agost-octubre 92 
92068 Urb. Mirador del Penedès Baix Penedès 1:10 000 22.04.92 
92069 Urb. Mirador del Penedès Baix Penedès 1:20 000 22.04.92 
92070 Terrassa Vallès Occidental 1:8 000 18, 23.07.92 
92071 Reus Baix Camp 1:8 000 16.07.92 
92072 Reus Baix Camp 1:3 500 juliol-agost 92 
92073 Variant Manresa-Igualada Bages-Anoia 1:5 000 maig-juliol 92 
92074 Soleràs-Granadella Garrigues 1:5 000 13, 15.05.92 
92075 Seròs-Maials Segrià 1:5 000 10.5.92 
92076 Variant de Tremp Pallars Jussà 1:5 000 6.05.92 
92077 Sanaüja Segarra 1:5 000 6.05.92 
92078 la Granada Alt Penedès 1:3.500 14.05.92 
92079 Variant de Castellterçol Vallès Occidental 1:5 000 14.05.92 
92080 Cabanabona i Vilamajor Noguera 1:5 000 13.05.92 
92081 Pla del Sas Noguera-Segrià 1:8 000 16.05.92 
92082 Algerri-Balaguer Noguera 1:8 000 maig-setembre 92 
92083 l'Hospitalet de Llobregat Barcelonès 1:3 000 12.07.92 
92084 Sant Quirze del Vallès Vallès Occidental 1:8 000 18.07.92 
92085 Sant Quirze del Vallès Vallès Occidental 1:3 500 maig-agost 92 
92086 Barcelona Barcelonès 1:20 000 26.05.92 
92087 Barcelona Barcelonès 1:80 000 15.07.92 
92088 l' Albornar (li) Baix Penedès 1:20 000 3.6.92 
92089 els Alfacs Montsià 1:10 000 2.07.92 
92090 Cassà de la Selva-Llagostera Gironès 1:5 000 29.09.92 
92091 Granollers-Mataró Vallès Oriental 1:5 000 17.06.92 
92092 Llagostera Gironès 1:5 000 28.06.92 
92093 Accés a Rajadell Bages 1:5 000 27 i 28.6.92 
92094 Igualada-Capellades Anoia 1:5 000 27.06.92 
92095 Cullera (terme municipal) 1:18 000 27.07.92 
92096 Cullera (zona urbana) 1:5 000 28.07.92 
92097 Camprodon Ripollès 1:8 000 31.07.92 
92098 Sant Cebrià de Vallalta Maresme 1:5 000 7.07.92 
92099 Eix t.: Palafolls, Lloret de Mar (ampl.) Maresme-Selva 1:5 000 3.07.92 
92100 Castellfollit de Riubregòs Anoia 1:5 000 14.07.92 
92101 Palau de Plegamans Vallès Occidental 1:8 000 17.07.92 
92102 Marges erta. Granollers-Cardedeu Vallès Oriental 1:8 000 3.07.92 
92103 Sant Pol de Mar Maresme 1:5 000 7.07.92 
92104 Catalunya 1:70 000 2.09.92 
92105 el Port de la Selva Alt Empordà 1:5 000 31.07.92 
92106 Arenys de Mar Maresme 1:5 000 23.07.92 
92107 l'Hospitalet de l'Infant Baix Camp 1:5 000 24.8, 30.9.92 
92108 Móra la Nova Ribera d'Ebre 1:5 000 6.08.92 
92109 Montroig del Camp Baix Camp 1:5 000 27.8, 30.9.92 
92110 Navata Alt Empordà 1:5 000 17.08.92 
92111 Calaf-Pinós (ampl.) Solsonès 1:5 000 14.07.92 
92112 Porqueres Pla de l'Estany 1:5 000 comptabilitzat amb el 92028 
92113 Monistrol de Montserrat Bages 1:5 000 17.07.92 
92114 MM AMB 1:80 000 15.07.92 
92115 Sant Llorenç de Morunys Maresme-Solsonès 1:5 000 7.08.92 
92116 Variant N-340. Obliqua 5.09.92 
92117 Santa Perpètua de Mogoda Vallès Occidental 1:8 000 24.8, 30.9.92 
92118 Callús Bages 1.5 000 4.08.92 
92119 Capitals comarcals de Girona Obliqua agost 92 
92120 Cullera(TM) 1:18 000 28.07.92 
92121 Manlleu-Centelles Osona 1:10 000 17.08.92 
92122 Sierra del Castri!! 1:20 000 27.07.92 
92123 Catalunya (ICC) 1:40 000 agost-octubre 92 
92124 Catalunya 1:40 000 agost-octubre 92 
92125 Benicasim 1:8 000 28.07.92 
92126 Regió I (color) 1:22 000 juliol-agost 92 
92127 Copons Anoia 1:5 000 22.09.92 
92128 Sabadell-Terrassa Vallès Occidental 1:5 000 29.09.92 
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Activitats i producció 

Vols realitzats l'any 1992 (Continuació) 

Número Nom Comarca Escala Data 

92129 Guardiola de Berguedà-la Pobla 
de Lillet Berguedà 1:5 000 29.09.92 

92130 Barcelona Barcelonès 1:20 000 26.05 .92 

92131 Barcelona Barcelonès 1:80 000 15.07.92 

92132 MMAMB 1:80 000 15.07.92 

92133 Sant Quirze Safaja Vallès Oriental 1:5 000 24.10.92 

92135 Torreblanca (Ponts) Noguera 1:5 000 27.10.92 

92136 Castell de Miravet Ribera d'Ebre 1:2 000 19.11.92 

92137 Alcalà de Xivert 1:5 000 7.11.92 

92138 Alcalà de Xivert 1:3 000 7.11.92 

92139 Alcalà de Xivert (TM) 1:18 000 12.11.92 

92140 Requena 1:3 000 13.11.92 

92143 Benicasim 1:5 000 19.11.92 

92144 Ciutat Vella Barcelonès 1:3 000 18.11.92 

Resum dels vols realitzats, 1992 

Nombre de vols Escala Hectàrees Nuclis km traça Nombre 
sobrevolades sobrevolats de fotogrames 

4 1:80 000 265 842 34 

2 1:70 000 641 627 254 

1 1:50 000 724 200 649 

3 1:40 000 3 043 379 2 240 

3 1:22 000 1 042 933 4 910 

5 1:20 000 66 952 218 

3 1:18 000 25 000 177 

2 1:12 000 31 832 481 

2 1:10 000 6 404 78 

1:10 000 28 58 

9 1:8 000 40 797 942 

1:8 000 8 18 

1 1:7 000 933 29 

43 1:5 000 149 1 093 

16 1:5 000 186 671 

26 1:5 000 73 100 3 252 

4 1:3 500 7730 810 

4 1:3 000 2 510 427 

1 1:2 000 20 
8 Vols de fotografia obliqua 476 

139 5 973 259 149 222 16 822 

relacionades amb la fotografia aèria. Cal destacar els cursos i visites a: 
• Leica, Heerbrugg (Suïssa). Curs de la cambra Wild RC-20. 
• Agfa (Industrial Communication Systems Division), Mortsel (Bèlgica). 
• Laboratori Diaprint, Grenoble (França). 

146 • Carl Zeiss, Oberkochen (Alemanya). Curs T -flight. 



Activitats i producció 

ha !uneix Nuclis Fotografia Avió Destinació 

9 37 P-68 Direcció General de Carreteres 
25 253 80 C-I ICC 
72 921 3 C-I ICC 
60 000 14 C-I ICC 

738 28 P-68 Ajuntament de Sant Quirze Safaja 
221 15 C-I Ajuntament de Ponts 
20 5 P-68 Direcció General de Cultura 

I 900 86 P-68 Sistemas y Terrirorio SL 
310 43 P-68 Sistemas y Territorio SL 

16 000 102 P-68 Sistemas y Territorio SL 
50 7 P-68 Sistemas y Terrirorio SL 

150 7 P-68 Sistemas y Terrirorio SL 
900 194 P-68 PROCIVESA 

- Ampliació de les revisions autoritzades al nostre centre de manteniment aeronàutic 
per a les aeronaus de l'ICC. Els aspectes del manteniment autoritzat es centren en 
els apartats de cèl-lula, motor, hèlice, ràdio, instruments i accessoris. Cal destacar en 
l'apartat de cèl·lula les revisions autoritzades fins a les 1 000 hores per a l'avió 
Partenavia P-68 i les revisions de línia tipus "A" i les especials El, E2, E3, E4, E6 i 
ES per a l' avió Cessna Citation I. 

Respecte a la temporada de vols de 1992, les xifres següents la resumeixen: 
- Temporada de vol: Carto Ol, de 1' 1.02.92 al 25.11.92; Carto 02, de 1'1.03.92 al 

31.10.92. 
- Hores de vol totals: 586, repartides en 352,15 hores (Partenavia P-68, Carto Ol) i 

233,45 hores (Cessna Citation I, Carto 02). 

- Realització de 139 vols de fotografia aèria: 131 vols fotogramètrics, dels quals 10 vols 
han estat realitzats amb doble cambra. La fotografia aèria obliqua ha ocupat un total 
de vuit projectes de vol. 

- Revelat de 8 225,5 metres de pel·lícula aèria: 4 774 metres (58,1 %) en blanc i negre 
revelats al laboratori de la Secció i 3 451,5 metres ( 41,9%) en color i en infraroig color 
revelats al laboratori Precision Photo Inc., Dayton, Ohio (EUA). 

- El nombre total de fotogrames útils és de 16 822 (inclou 476 fotografies obliqües). 
- La superfície coberta pels fotogrames dels vols és de 5 973 259 hectàrees. 
- Nombre de nuclis urbans fotografiats: 149. 
- Km de traça de carreteres (vials): 222 km. 

En els gràfics que acompanyen la memòria es detallen els paràmetres que defineixen la 
producció per l'any 1992: distribució d'hores de vol mensuals per a cada avió, distri
bució dels diferents tipus de vol per aeronaus, els metres revelats segons cada tipus de 
pel·lícula, la distribució dels vols segons el tipus de comandes i en relació als fotogra
mes ocupats, el llistat de tots els vols realitzats i un quadre-resum dels mateixos agru-
pats per escales de vol. 14 7 



Activitats i producció 

Metres revelats per tipus de pel-lícules en blanc i negre 

Total: 4 774 metres 

Terrestre 139 (3,0%) 
Agfa Pan 200 S 117 (2,0%) 

Kodak Panatomic 1 886 (40,0%) 

Agfa Pan 200 1 855 (39,0%) 

Metres revelats per tipus de pel-lícula en color 

Total: 3 451,5 metres 

Agfa Avi Color (15,8%) 
(543,5 m) 

Kodak IAC S0-143 (22,5%) 
(775,5 m) 

Kodak IAC 2 443 (2,4%) 
(83 m) 

Kodak Color 2 445 (59,3%) 
(2 049,5 m) 
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Metres de peHícula en blanc i negre revelats 
Total metres: 4 774 

Mesos 

Els vols que es consideren més importants són: 

Activitats i producció 

- Vol de les Illes Canàries 1:50 000 color. Destinat al Govern de Canàries, inclou els 
negatius i contactes en paper del vol i la realització de mosaics a escala 1:25 000 de 
cada illa, així com una col-lecció d'ampliacions a escala 1:10 000 de totes les illes. 

- Vol de Catalunya 1:40 000 (conveni núm. 11 ICC/IGN). Vol a realitzar al llarg de 
tres anys (1992-1994 ). La superfície volada al1992 és d'1 262 000 hectàrees. Una part 
del vol ha estat realitzada amb doble cambra amb pel·lícula en infraroig color. 

- Vol de Catalunya 1:22 000. Seguint l'actual programa d'actualització d'aquest vol 
s'han volat els següents fulls del MTN 1:50 000: 118b, 148, 180,289,290, 327, 328, 
358, 359, 360, 361, 392, 393, 394, 419, 420, 421, 447 i 448, amb una superfície de 
684 300 hectàrees. Amb doble cambra (vol en color) s'ha volat el sector de la Regió I 
(299 974 hectàrees). 

- Vol de la Mancomunitat de Municipis de l' Area Metropolitana de Barcelona 1:5 000 
en color (conveni ICC/MMAMB). De les 60 000 hectàrees a realitzar, resta pendent 
per al1993 el darrer 5% del vol. 

- Vol dels nuclis urbans de Girona 1:5 000 en color (conveni ICC/Diputació de Girona). 
En el segon any de vol per aquest conveni s'han fotografiat un total de 149 nuclis. 

- Els vols realitzats per a la Direcció General d'Urbanisme han estat 20 i 14 per a la 
Direcció General de Carreteres. El volum de treball per a ambdós organismes es 
manté en unes 100 hores de vol anuals de l'avió Partenavia P-68 (entre el25 i el30% 
del treball realitzat per aquesta aeronau). 149 



Activitats i producció 

Destinataris dels vols realitzats 
Total vols: 139 Total fotogrames: 16 822 

Percentatge 

Distribució de vols 
per tipus de client 

• Empresa privada 

OIGN 

O Administració local-comarcal 

• Diputació de Girona 

Distribució de fotogrames 
per tipus de client 

• Altres organismes de la Generalitat 

.DGU 

. DGC 

[] ICC 

Cal destacar també els vols a escala 1:3 500-1:3 000 per a la realització de cartogra
fia urbana a escala 1:500. Entre els vols realitzats durant el1992 citem els de Terrassa, 
Sant Quirze del Vallès, Reus i l'Hospitalet de Llobregat. En els casos concrets de 
Terrassa i l'Hospitalet els vols s'han dut a terme simultàniament a la presa de dades 
GPS a partir dels receptors embarcats. 
Per a cartografia d'àmbit municipal podem esmentar també els vols realitzats al 
País Valencià: Benicasim, Cullera, Requena i Alcalà de Xivert. 

5.8.2. Vendes i Distribució Cartogràfica 

a) Distribució 
150 Aquest any, coincidint amb la posada a la venda de nous productes amb bones 



Activi~ats i producció 

perspectives comercials, s'ha iniciat la reducció de dipòsits, tot centrant més l' acti
vitat comercial en la venda per facturació directa. 

Localització geogràfica dels dipòsits i vendes: 
A la fi de l'exercici, s'abastien 359llibreries a 187 poblacions, repartides de la mane
ra següent: 
54 a la ciutat de Barcelona 
274 a 165 ciutats i viles d'arreu de Catalunya 
31 a 21 ciutats de la resta d'Espanya 

L'import facturat aquest any a llibreries ha augmentat en un 77% respecte l'exerci
ci anterior. En acabar l'any s'havien generat 647 factures a 231 punts de venda, arri
bant-se a una venda superior a la pesseta per habitant a 20 comarques, així com a 
Barcelona i altres ciutats importants. 

En la taula següent s'expressen els imports facturats per a cada comarca, així com el 
nombre de llibreries facturades: 

Comarca Facturació (ptes) Punts venda 

Barcelonès 3 987 604 45 
Baix Empordà 632 835 12 
Segrià 603 270 6 
Alt Empordà 489 296 7 
Baix Llobregat 387 293 29 
Vallès Occidental 298 955 10 
Vallès Oriental 202 630 16 
Baix Camp 180 402 4 
Tarragonès 165 793 4 
Gironès 139 848 6 
Berguedà 139 608 4 
Baix Ebre 112 101 3 
Bages 89 014 6 
Maresme 85 674 2 
Montsià 84 211 8 
Noguera 76 186 4 
Pallars Sobirà 74 402 1 
Val d'Aran 69 221 3 
Osona 68 184 5 
Anoia 55 875 2 
Cerdanya 50 355 4 
Segarra 47 463 4 
Conca de Barberà 45 426 3 
Alt Penedès 40 532 2 151 
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Comarca Facturació (ptes) Punts venda 

Selva 40 141 5 
Pla d'Urgell 32 912 3 
Urgell 31 808 4 
Solsonès 21 842 2 
Garrigues 18 027 2 
Garrotxa 17 372 2 
Garraf 14 325 2 
Alta Ribagorça 13 651 2 
Alt Camp 7 431 2 
Ripollès 7123 1 
Baix Penedès 5 341 3 
Pallars Jussà 4 966 1 
Ribera d'Ebre 1 749 1 
Alt Urgell 1 013 1 

A la taula podem comprovar que destaquen les comarques de les quals s'ha comer
cialitzat el seu Mapa comarcal 1:50 000, especialment el Baix Empordà i el Baix 
Llobregat. 

- Avaluació dels dipòsits i vendes a llibreries segons productes 
En acabar l'any, aquests eren els 10 productes o sèries dels quals hi havia més exem
plars en dipòsit: 

Títol 

Fulls de l'Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000 
Fulls del Mapa de Catalunya d'imatge satèl·lit 1:100 000 
Volums de l'Inventari Cartogràfic de Catalunya 
Revista Catalana de Geografia núm. 19 
Mapa topogràfic de Catalunya 1:250 000 
Mapa comarcal de Catalunya 1 :500 000 
Mapa geològic de Catalunya 1:250 000 
Mapa comarcal de Catalunya 1:250 000 
Revista Catalana de Geografia núm. 18 
Revista Catalana de Geografia núm. 17 

Exemplars 

5 850 
1 751 
1 615 
1 529 
1 029 

846 
765 
710 
517 
468 
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Pel que fa a la facturació, aquests són els 1 O productes o sèries més venuts al llarg de 
1992: 

Títol Exemplars Valor aprox. 

Fulls de l'Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000 1 220 870 000 
Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000. 
Full de la Val d'Aran 811 580 000 
Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000. 
Full del Baix Empordà 772 550 000 
Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000. 
Full del Baix Llobregat 554 395 000 
Revista Catalana de Geografia 510 225 000 
Fulls de l'Ortoimatge de Catalunya 1:100 000 
(relleu) 465 2 975 000 
Barcelona'92 Jocs de la XXV a Olimpíada. 
Ortoimatge 377 135 000 
Mapa topogràfic de Catalunya 1:250 000 278 140 000 
Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000. 
Full del Vallès Oriental 208 150 000 
Mapa d'imatge satèHit de Catalunya 1:250 000 204 150 000 

Aquest any podem observar que els productes nous (sèrie Mapa comarcal de Catalunya 
1:50 000, Ortoimatge de Catalunya 1:100 000 (relleu), Barcelona'92 Jocs de la XXV a 
Olimpíada. Ortoimatge) suposen la part més important pel que fa tant a ítems venuts 
com a valor aproximat de les vendes, la qual cosa explica l'important augment de la fac
turació d'enguany. 

b) Xarxa d'establiments d'atenció i venda al públic 
L'esdeveniment més important dins l'activitat de distribució i vendes aquest any ha 
estat, sense dubte, l'obertura al públic dels locals a les ciutats de Girona (el 14 de 
febrer) i de Lleida (el25 de setembre). 
En acabar l'any, s'havia efectuat el següent nombre de factures a cada una de les dife
rents sèries de facturació que gestiona aquesta oficina: 
Sèrie A (venda al comptat a la botiga de Barcelona) 16 558 
Sèrie G (venda al comptat a la botiga de Girona) 3 679 
Sèrie L (venda al comptat a la botiga de Lleida) 919 
Sèrie E (venda a crèdit) 224 

Un any més, la facturació per venda de material a la botiga de Barcelona ha continuat 
creixent, aquest any en un 26% pel que fa a les vendes al comptat. 
Dins la sèrie E, que triplica la seva facturació respecte l'any anterior, cal destacar que 
13 d'aquestes factures tenen el seu origen a la botiga de la ciutat de Girona, la qual 
cosa, a nivell de facturació, significa un 8% del total d'aquesta sèrie. 153 
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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 el tipus de client: 

Barcelona Girona Lleida Total 

1. Particulars 50 66 54 52 
2. Empreses 3 317 26 31 
3. Centres d'ensenyament 6 2 7 6 
4. Generalitat 3 3 3 3 
5. Altres institucions 8 12 10 8 

Total 100 100 100 100 

Percentatges de facturació segons l'origen del producte, per sèries de facturació: 

A G L E Total 

1. ICC, mateiral d'arxiu 36 16 15 78 44 
2. ICC, material imprès 41 51 59 20 40 
3. Resta Generalitat 1 1 1 o 1 
4. Altres institucions 15 18 16 2 10 
5. Editorials privades 7 14 9 o 5 

Total 100 100 100 100 100 

Percentatges de facturació segons el tipus de producte, per sèries de facturació: 

A G L E Total 

1. Material fotogràfic 18 13 12 27 18 
2. Reproducció de plànols 17 1 2 17 17 
3. Cartografia impresa 58 79 81 22 52 
4. Publicacions bibliogràfiques 3 5 5 o 2 
5. Altres (inclou suports digitals) 4 2 34 11 

Total 100 100 100 100 100 

Segons tipus clients Origen producte Tipus producte 
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A les taules exposades es reflecteix la diversitat tant de clients com de productes, en 
funció de les diferents botigues i dels diferents tipus de facturació. 
Aquest any cal fer esment en la posada a la venda dels productes cartogràfics en 
suport digital, que incideixen de manera especial en les vendes a crèdit.També con
siderem molt interessant observar el comportament dels establiments de la ciutat de 
Girona i de Lleida, on destaquen les vendes destinades a particulars i institucions 
diverses (Administració Local), i les vendes de cartografia impresa de l'ICC (orto
fotomapa, mapes comarcals, etc.). 

Resum de les principals sèries cartogràfiques en venda: 
- Cartografia de base de Catalunya: 

Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000, 1:25 000 i 1:50 000 (ICC). 
Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 (ICC), 1:10 000 (ICC), 1:25 000 (IGNi 
SGE), 1:50 000 (SGE i IGN) i escales inferiors (SGE). 

- Cartografia de base d'altres àrees: 
Espanya: 1:50 000 i escales inferiors (SGE i IGN). 
França: 1:25 000 per a la Catalunya nord i escales inferiors per a la resta (IGN 
France). 

- Imatge de satèHit (ICC): 
Mapa de Catalunya d'imatge satèHit 1:100 000, 1:250 000 i 1:500 000, Mapa d'imat
ge de satèl·lit dels Pirineus 1:400 000, Castilla y León. Imagen Landsat-5 E. 1:250 000, 
Mapa d'imatge satèHit de les Illes Balears 1:100 000, Comunidad Autónoma del País 
Vasco. Imagen Landsat-5 E. 1:200 000, Comunidad Autónoma dels País Vasco. 
Imagen Landsat-5 E. 1:100 000 i Región de Murcia. Imagen Landsat-5 E .. 1:200 000 
(ICC). 
SPOT: 1:50 000 en blanc i negre i en color. 

- Ortoimatge de Catalunya 1:100 000 (relleu). 
- Cartes nàutiques: 

British Admiralty, Hachette, IHM, Navicarte. 
- Cartografia turística i de carreteres: 

Altaïr, Bartholomew, Cartographia, Geoprojects, Gousha-Geocart, Hallwag, 
Hildebrand, Kummerly & Frey, LAC, MBC, Michelin, MOPT, National 
Geographic, Plaza-Janés, Ravenstein, Telstar. 

- Plànols urbans: 
Almax, Bartholomew, Cartographia, Falk, Gousha-Geocart, Hallwag, LAC, MBC, 
Michelin, Pamias, Telstar. 

- Cartografia excursionista: 
Alpina, Cayetano Enríquez, Club Excursionista Pirenaic, FEEC, IGN France, 
Montblanc, Randonnées Pyrénéennes, UEC. 

- Cartografia temàtica: 
ICC (sèrie 1:250 000 i altres), Comunitat Europea, Departament d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca, Edigol, Enciclopèdia Catalana, IGN, ITGME, Ministerio de 
Agricultura, UNESCO, Vicens Vives. 

- Reproduccions de cartografia històrica: 
ICC, IGN, Montblanc, Portas, SGE. 155 
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- Guies urbanes i turístiques: 
Altaïr, Anaya, Granica, Gustavo Gili, Hachette, Insight, Lonely Planet, Michelin, 
Nouvelles Frontières, Pamias, Salvat, Telstar. 

- Ades: 
Aguilar, Bartholomew, Britannica, Emesa, Ibis, Michelin, Plaza-Janés, Rand 
McNally, Salvat, Santillana, SM, Times, Vicens Vives, Vox. 

- Llibres geocartogràfics: 
ICC, Alpina, Ariel, Cauce, CEC, IGN, Ministerio de Agricultura, Montblanc, 
Oikos-Tau, Omega, UEC, UNESCO. 

- Publicacions de la Generalitat de Catalunya. 

Pel que fa als productes cartogràfics en suports informàtics, els podem agrupar en els 
següents tipus: 
- Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 i 1:10 000 
- Base cartogràfica 1:50 000 de Catalunya 
- Límits administratius de Catalunya 
- Cartografia ortofotogràfica de Catalunya 
- Base de dades altimètrica de Catalunya 
- Geoide de Catalunya. 

Pel que fa als fulls del Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 en paper electrostàtic (sor
tida de plòter) en color, tot seguit relacionem els fulls venuts durant l'any per blocs, amb 
expressió del nombre de fulls disponibles en acabar l'any. L'asterisc indica si llur 
comercialització s'ha endegat en el decurs d'aquest any. 

Nombre de fulls Venuts a Venuts a Venuts a 
Bloc disponibles Barcelona Girona Lleida 

216* 39 22 1 
217~· 44 59 18 
218~· 35 50 9 
219 25 33 22 
220 54 69 61 
221 8 15 11 
255* 58 10 11 
256 64 166 74 
257 64 153 155 
258 64 154 109 
259 20 40 20 
291~· 15 18 2 
292 61 25 14 
293 64 113 10 
294 64 176 43 
295 . 64 188 207 
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Nombre de fulls Venuts a Venuts a Venuts a 
Bloc disponibles Barcelona Girona Lleida 

498* 9 1 
52 F 27 1 
522~· 9 10 
547" 30 

Total 2 653 4 897 1 638 152 

D 'altra banda, per a la primavera de 1993 es compta amb obrir l'establiment d'atenció 
i venda al públic a la ciutat de Tarragona. 
Al llarg d'aquest any s'ha dissenyat la utilització de l'espai; s'han iniciat les tasques per 
al condicionament, i s'han planificat els estocs de material cartogràfic que s'hi comer
cialitzarà, que s'expressen - per als productes de l'ICC- a la taula següent: 

Producte Estoc unitari 

Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000 
Tarragona 25 
Resta Catalunya 1 
Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000 
Tarragona 25 
Resta Catalunya 1 
Ortofotomapa de Catalunya 1 :50 000 
Tarragona 100 
Resta Catalunya s 
Mapa de Catalunya d'imatge satèHit 1:100 000 
Tarragona 100 
Resta Catalunya 10 
Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000 
Tarragona 1 000 
Resta Catalunya 50 
Mapa comarcal1:100 000 10 
Mapes de distribució dels fulls 
1:250 000 20 
1:500 000 20 
1:1 000 000 20 
Mapa topogràfic de Catalunya 1:250 000 40 
Mapa de Catalunya d'imatge satèHit 1:250 000 60 
Mapa comarcal de Catalunya 1 :250 000 40 
Mapa geològic de Catalunya 1:250 000 60 
Mapa d'usos del sòl de Catalunya 1:250 000 60 
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Mapa de risc d'incendi 
forestal de Catalunya 1:250 000 
Plànol-base de la infrastructura 
del transport a Catalunya 1:250 000 
Mapa oficial de carreteres 1:250 000 
Mapa aero magnètic de Catalunya 1:250 000 
Mapa de la xarxa geodèsica 
de Catalunya 1:250 000 
Mapa de la distribució de la població 
a Catalunya 1:250 000 
Mapa d'àrees hidrogeològiques 
de Catalunya 1:250 000 
Mapa de Catalunya d'imatge satèHit 1:500 000 
Mapa comarcal de Catalunya 1:500 000 
Ortoimatge de la Regió I 1:100 000 
Mapa d'imatge satèHit dels Pirineus 1:400 000 
Ortofotomapa de Catalunya 1:100 000 (color). 
Barcelona i el seu entorn 
Els microestats en el món actual 
Mapa del trànsit viari d'Europa (1985) 
Mapa de la conca Mediterrània 
Mapa de les regions mediterrànies. 
Accessibilitat a les infrastructures de transport 
Mapes Sanitari/Judicial/Ens Locals 
SatèHits de diverses regions d'Espanya 
Barcelona'92 Jocs de la XXV a Olimpíada. 
Ortoimatge 
Ortoimatge de Catalunya 1:100 000 (en relleu) 
Tarragona 
Resta Catalunya 
Inventari Cartogràfic de Catalunya 
Tarragona 
Resta Catalunya 
Diverses publicacions bibliogràfiques de l'ICC 
Revista Catalana de Geografia 
darrer número 
antigues 
Calendari 1993 

Material fotogràfic (contactes): 
Vols 1:22 000 més recents de les comarques de Tarragona 
Vols 1:70 000 més recents de la zona 
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Estoc unitari 

25 

20 
10 
10 

10 
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40 
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25 

10 
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10 
5 
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Producte 

Vols 1:5 000 dels nuclis urbans de la zona 
Vols 1:18 000 antics de la zona 

Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 (en paper electrostàtic): 
Àrea del Camp de Tarragona: 3 exemplars de cada full 
Resta de les comarques de Tarragona: 2 exemplars de cada full 

e) Arxiu fotogràfic 

Dades generals 

Vols enregistrats durant l'any 
To tal vol arxivats 
Negatius enregistrats durant l'any 
To tal negatius enregistrats 

Comandes trameses a laboratori: 

Comandes 

Usuari 1992 % 1991 

1. Vendes 1 884 38 1 570 
2. Comandes 

internes 3 032 62 1 005 

Total 4 916 100 2 575 

Comandes 

Negatius 

1992 % 1991 

10 880 19 11 372 

45 456 81 43 538 

56 336 100 54 91 0 

Negatius 

Estoc unitari 

1992 

97 
864 

8 799 
151 859 

Negs./Com. 

6 

15 

11 

Pel que fa a la gestió de l'arxiu fotogràfic, destaca aquest any la implementació del 
160 nou programa de vols per a gestió de la base de dades i confecció del Catàleg de vols. 
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d) Altres tasques 

- Reproducció de plànols: 

Destinatari Pape'r % Polièster % Total •oio 

1. Vendes 13 546 95 457 21 14 003 85 
2. Ús intern ICC 713 5 1 731 79 2 444 15 

Total 14 259 100 2 188 100 16 447 100 

Paper Polièster Total 

- Preparació, manipulació i inici del lliurament directe a cada escola de la comanda del 
Departament d'Ensenyament de 1 000 jocs de l'Ortoimatge de Catalunya 1:100 000 
(relleu), embalats en caixes de cartró, per a les escoles d'ensenyament primari i 
secundari de Catalunya. 

- Gestió del magatzem de productes acabats: emmagatzematge i moviment diari del 
material. Retractilat de llibres i enfundat de mapes per a lllur estocatge i comercia
lització. 

- Presència d'estands als següents esdeveniments: 
• Setmana del Llibre en Català, a l'edifici de les Drassanes de Barcelona, la segona 

quinzena de febrer. 
• Primer Congrés de l"' Asociación Española de Sistemas de Información Geografica 

y Territorial", a Madrid, de 1'1 al3 d' abril. 
• Dotzena Exposició del Llibre Agrícola Nacional i Estranger, organitzat per 

l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, a Barcelona, del15 al29 de maig. 
• Cinquè "Congreso Nacional de Topografía y Cartografía TOP-CART 92", a 

Madrid, del28 de setembre a 1'1 d'octubre. 
- 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 bàsica necessària al personal de l'Institut Cartogràfic de Catalunya per tal 161 
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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 3 500 

volums, la major part dels quals són obres referents a cartografia, fotogrametria, per

cepció remota, geodèsia, topografia, i també, informàtica, gràfics assistits per ordina

dor, matemàtica, etc. 
Cal destacar, dins d'aquests fons, la col-lecció de proceedings (uns 500), 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'entitats i institucions nacionals i estrangeres, les activitats de les quals 

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 publi

cada per aquest Institut a partir de l'estiu de 1985, i establert amb institucions d'arreu 

del món. 
El procés de catalogació del fons bibliogràfic està automatitzat. El programa utilitza 

com a base de la informació el format CATMARC, dut a terme per l'Institut Català de 

Bibliografia. Les notícies bibliogràfiques surten en format ISBD (Descripció 

Bibliogràfica Internacional Normalitzada), la qual cosa permet un possible intercanvi 

d'informació amb altres institucions. 

Actualment, la base de dades bibliogràfiques de la Biblioteca Tècnica s'ha incorporat 

al programa SI CAB (Sistema d'Informació per a Catàlegs Automatitzats de Biblioteca) 

del Departament de Cultura. 
Serveis: 

a. L'adquisició del fons bibliogràfic és centralitzada a la Biblioteca, la qual cosa supo

sa portar un control únic del material bibliogràfic amb què és compta, tant de 

monografies com de publicacions periòdiques. 

b. Consulta on-line del fons bibliogràfic propi així com també de les altres bases de 

dades connectades al SICAB. 

c. Amb periodicitat mensual es confecciona un "Butlletí de Sumaris" que permet 

demanar, en qualsevol moment, fotocòpies dels articles que interessin, abans de 

rebre la pròpia revista. 

d. Així mateix, es porta a terme un circuit de revistes que comporta la circulació 

periòdica de les publicacions seriades entre les persones o les seccions que ho desit

gen, per tal de mantenir-se al dia en el camp de la informació especialitzada. 

e. Per optimitzar la tasca de la biblioteca, hi ha un acord amb la British Library de 

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. 

162 f A partir de 1992la biblioteca compta amb CD-ROM de legislació. 
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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 1992, l'ICC ha realitzat les següents publicacions: 

Publicacions cartogràfiques: 
Cartografia bàsica 
- Col-lecció 1:400 000 - 1:500 000 

• Mapa d'imatge satèl·lit de Catalunya 1:500 000 (fals color simulant infraroig). 
Barcelona 1992. RGC núm. 53, any 1992. DL B-4 569-92. 60 x 71 cm. 

- Col-lecció 1 :250 000 
• Mapa d'imatge satèl-lit de Catalunya 1:250 000. Barcelona 1992. RGC núm. 52, 

any 1992. DL B-4 568-92. 113 x 121 cm. 
• Mapa en relleu d'imatge satèl·lit de Catalunya 1:250 000. Barcelona 1992. RGC 

núm. 52, any 1992. DL B-32 832-92. 119 x 114 cm. 
- Col-lecció 1:100 000 

• Ortoimatge de Catalunya 1:100 000 (vuit fulls). Barcelona 1992. 104 x 109 cm. 
- Col-lecció 1:50 000 

• Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000. Durant l'any 1992 se n'han publicat set 
fulls (Baix Llobregat, Baix Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Alt Empordà, 
Garrotxa i Selva) 

• Barcelona'92 Jocs de la XXV a Olimpíada. Ortoimatge 1:50 000. Barcelona 1991. 
RGC núm. 111, any 1991. DL B-23 262-91. 111 x 160 cm. 

- Col-lecció 1: 25 000 
• Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000. Departament d'Economia i Finances. 

Generalitat de Catalunya (304 fulls). Barcelona 1992. 49 x 77 cm. 
- Col-lecció 1:5 000 

• Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000 ( 6 331 fulls). Barcelona 1992. 79 x 60 cm. 
Durant l'any 1992 se n'han publicat 911 fulls. 167 
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• Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 ( 4 280 fulls). Barcelona 1992. 59 x 48 cm. 
Durant l'any 1992 se n'han elaborat 1 412 fulls . 

- Col-lecció 1: 2 000 
• Mapa topogràfic del territori metropolità de Barcelona 1:2 000. Mancomunitat de 

Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ( 495 fulls). Barcelona 1992. 59 x 84 cm. 

Cartografia temàtica 
- Col·lecció 1:500 000 

• Mapa d'incendis forestals de Catalunya (1986-1990) 1:500 000. Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Direcció General del Medi Natural. Barcelona 
1992. RGC núm. 217, any 1992. DL B-43 304-92.60 x 94 cm. 

- Col-lecció 1 :250 000 
• Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalunya 1:250 000. Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques. Servei Geològic de Catalunya. Barcelona 1992. 
RGC núm. 243, any 1992. DL B-43 151-92. 113 x 122 cm. 

Publicacions bibliogràfiques diverses 
- Col-lecció 1:250 000 

• Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalunya 1:250 000. Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques. Servei Geològic de Catalunya. Barcelona 1992. 
ISBN 84-393-2362-X. DL B-43 152-92. 72 pàgines. 24 x 14 cm. 

• Mapa d'usos del sòl de Catalunya 1:250 000. Barcelona 1992. ISBN 84-393-2519-3. 
DL B-43 724-92. 24 x 14 cm. 

- Col-lecció Catàlegs 
• Cartografia de Catalunya. Catàleg general de la Cartoteca de Catalunya. Anna 

Maria Casassas i M. Carme Montaner. Barcelona 1992. ISBN 84-393-2154-6. 
DL B-33 938-92. 436 pàgines. 30 x 21 cm. 

- Col-lecció Estudis 
• Inventari Cartogràfic de Catalunya. Barcelona 1992. 21 x 15 cm. Durant l'any 1992 

se n'han publicat tres volums (Introducció metodològica O; Tarragonès 15, Baix 
Camp 16, Conca de Barberà 17, Priorat 18; i Alta Ribagorça 39, Pla de l'Estany 40 
i Pla d'Urgell41). 

- Col·lecció Monografies 
• Cartografia Peninsular (s. VIII-XIX). Ignasi M. Colomer i Preses. Barcelona 1992. 

. ISBN 84-393-1930-4. DL B-5 539-92.302 pàgines. 24 x 17 cm. 
- Col·lecció Monografies Tècniques 

· • Determinació del geoide UB91 a Catalunya. M.A. Andreu i C. Simó. Barcelona 
1992. ISBN 84-393-2190-2. DL B-37143-92. 104 pàgines. 29 x 21 cm. 

Publicacions periòdiques 
- Col·lecció Calendaris 

• Calendari 1993. Europa. Barcelona 1992. DL B-33 939-92. 54 x 80 cm. 
- Col-lecció Revistes 

• Revista Catalana de Geografia. Barcelona 1992. ISSN 0210-6000. DL B-44 779-78. 
27 x 20 cm. Durant l'any 1992 se n'han publicat 3 números (núm. 17, febrer 

168 1992; núm. 18, juny 1992; i núm. 19, setembre 1992). 
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7. Convenis 

Aquests convenis s'ordenen tal i corn figuren en l'arxiu de convenis de l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya, seguint l'ordre del seu número de registre. 

169 16 de gener de 1992. Conveni amb la Societat d'Onomàstica per a l'edició con
junta del llibre Toponímia d'Albarca, d'Isabel Llapis. 

170 27 de gener de 1992. Conveni amb l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat per a 
la realització dels treballs tècnics necessaris per tal d'obtenir el sistema geodèsic i la 
cartografia digital a escala 1:500 del terme municipal de l'Hospitalet de Llobregat. 

171 31 de gener de 1992. Conveni amb l'Institute for Remate Sensing Applications 
Qoint Research Centre, European Economic Cornrnunity) per tal d'estudiar les 
àrees estimades d'usos del sòl a Catalunya. 

173 1 de febrer de 1992. Conveni amb el Departament d'Astronomia i Meteorologia 
de la Universitat de Barcelona i la Fundació Bosch i Gimpera per a reconstruir 
imatges fotograrnètriques en color. 

17 4 29 de febrer de 1992. Conveni amb l'empresa Planeamientos Insulares Canari os 
SA per tal de realitzar un vol fotograrnètric en color a escala 1:50 000 sobre 
727 300 hectàrees, confeccionar contactes en paper i ampliacions a escala 1:25 000 
del seu mosaic i muntar-les a partir del paper fotogràfic. 

175 23 de gener de 1992. Conveni amb el Departament de Teoria del Senyal i 
Comunicacions de la Universitat Politècnica de Catalunya per a la realització d'un 
sistema de classificació d'imatges de satèl·lit mitjançant mapes auto-organitzatius. 

176 14 d'abril de 1992. Conveni amb el Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria per tal d'elaborar la cartografia ortofotogràfica a escala 1:5 000 per a 
determinats municipis. 173 
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177 15 de juny de 1992. Conveni amb l'Instituta Geognífico Nacional per a la rea
lització de la cartografia numèrica de determinats fulls del Mapa Topografico 
Nacional a escala 1:25 000. 

179 7 de maig de 1992. Conveni amb el Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria, Gerència Territorial de Balears, per a la realització d'ortofotomapes. 

180 6 de juliol de 1992. Conveni amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
per tal que l'ICC cartografiï el perímetre regable de les zones del canal Algerri
Balaguer i dels plans d'Almenar i Alguaire per a obtenir fotografies a escala 1:2 000. 

181 31 d'agost de 1992. Conveni amb el Departament de Medi Ambient per a l'adqui
sició de fotografia aèria amb cobriment estereoscòpic de Catalunya. 

182 3 de juliol de 1992. Conveni amb l'Escola Universitària Politècnica de Barcelona 
de la Universitat Politècnica de Catalunya pel que l'ICC cedeix a l'EUPB l'ús, 
mantenint la propietat, de tres restituïdors fotogramètrics analògics, marca 
WILD, model B8, número 1891 i model B8S, números 6 087 i 6 092, incloent-hi 
els accessoris, el subsistema tri-axis locator, codificadors, tarjeta de connexió a PC 
i programari de comandament. 

183 15 d'agost de 1992. Conveni amb la Direcció General de Producció i Indústries 
Agroalimentàries per a la realització de l'Inventari Fructícola de Catalunya. 

184 7 de setembre de 1992. Conveni amb la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona per al subministrament, incloent la llicència d'ús, de 
75 pàgines del Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000, en dues dimensions, amb 
planimetria en sistema DXF en cinta. 

185 7 de setembre de 1992. Conveni amb la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona per tal de realitzar el vol sobre el territori de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona de 60 000 hectàrees, a escala 1:20 000. 

186 1 d'octubre de 1992. Conveni amb l'Institut Politècnic Escoles Professionals 
Salesianes de Barcelona-Sarrià pel qual l'Institut Cartogràfic de Catalunya acollirà 
dos estudiants de Formació Professional d'Arts Gràfiques de l'Institut Politècnic 
EPS de Barcelona-Sarrià en condició d'estades de pràctiques tecnològiques. 

187 1 d'octubre de 1992. Conveni amb la Direcció General de Producció i Indústries 
Agroalimentàries per a la realització del Projecte de Superfícies i Produccions 
Agrícoles initjançant tècniques de percepció remota, tant en cereals d'hivern 
com d'estiu en l'àmbit territorial de Catalunya. 

188 28 d'octubre de 1992. Conveni amb el Departament de Comerç, Consum i 
174 Turisme per a la realització de la cartografia dels Punts d'Informació Turística 
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(PIT) a escala 1:50 000 i a escala 1:30 000, així corn l'edició dels mapes per part 
de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 

189 2 de novembre de 1992. Conveni amb l'Institut d'Estudis Metropolitans de 
Barcelona pel qual l'ICC dipositarà un exemplar de cada full de la seva produc
ció cartogràfica i bibliogràfica de les obres inventariables bibliogràficarnent ja edi
tades i les que editi en endavant. 

190 28 d'octubre de 1992. Conveni amb el Departament de Geografia Humana de la 
Universitat de Barcelona pel qual es procedeix a l'ampliació d'una beca en el nom
bre total, atorgades a estudiants de Geografia, segons el Conveni Marc de 
Col-laboració signat entre l'ICC i el Departament de Geografia Humana de la 
Universitat de Barcelona. 

191 21 d'octubre de 1992. Actualització del conveni amb la Universitat de Girona pel 
qual l'Institut Cartogràfic de Catalunya dipositarà a la Cartoteca d'aquesta 
Universitat un exemplar de cada full de la seva producció cartogràfica i bibliogràfi
ca de les obres inventariables bibliogràficarnent ja editades i les que editi en endavant. 

192 4 de novembre de 1992. Conveni amb la Cornrnission of the European 
Cornrnunities per tal de publicar el Mapa CORINE - Land Cover de Catalunya. 

193 11 de novembre de 1992. Conveni amb el Programa d'Informàtica Educativa del 
Departament d'Ensenyament pel que l'I CC cedirà les bases digitals de Catalunya 
a escala 1:250 000 i de les Gavarres a escala 1 :SO 000, un catàleg actualitzat de les 
publicacions de l'ICC en suport magnètic i una ortoirnatge en relleu de Catalunya 
a escala 1:100 000 del full Baix Empordà. 

195 20 de gener de 1992. Conveni Marc amb el Departament d'Ensenyament pel que 
es regiran els corresponents convenis específics de col-laboració en l'àmbit laboral. 

196 2 de novembre de 1992. Conveni amb la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona per a la realització d'un vol fotograrnètric en color 
a escala 1:80 000 del territori de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 

197 23 de novembre de 1992. Conveni amb la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona per a la realització d'un vol fotograrnètric a escala 
1:5 000 del territori de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 

198 9 de desembre de 1992. Conveni amb el Consell Co~arcal de l'Urgell per a la rea
lització de cartografia digitalitzada en la comarca de l'Urgell. 

199 16 de novembre de 1992. Conveni amb la Direcció General de Transports per a 
la realització dels fotolits corresponents a la publicació de la Guia dels Transports 
Interurbans de l'any 1992 de la Direcció General de Transports. 175 
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200 15 de desembre de 1992. Conveni amb la Direcció General d'Arquitectura i 
Habitatge per a la realització, mitjançant tècniques de fotogrametria terrestre, dels 
projectes d'aixecament de conjunts arquitectònics que generaran un conjunt de 
parells estereoscòpics que forniran l'Arxiu Fotogramètric d'Arquitectura i d'Art 
de Catalunya (AFAAC). 

201 1 de desembre de 1992. Conveni amb el Departament de Geografia Humana de 
la Universitat de Barcelona pel qual l'Institut Cartogràfic de Catalunya acollirà 
cinc estudiants de geografia com a becaris per al període de gener a juliol i de 
setembre a desembre de 1993. 

202 22 de desembre de 1992. Conveni amb el Departament d'Indústria i Energia per 
a la utilització, transferència i manteniment de dades de natura geocartogràfica a 
escala 1:50 000, a fi d'integrar informació de la Direcció General d'Energia en les 
bases cartogràfiques i mapes de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, així com per 
integrar les esmentades bases cartogràfiques en el Sistema d'Informació 
Geogràfica de la Direcció General d'Energia. 

- 203 24 de desembre de 1992. Conveni amb el Departament de Geografia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona pel qual l'Institut Cartogràfic de Catalunya 
acollirà cinc estudiants de geografia com a becaris per al període de gener a juliol 
i de setembre a desembre de 1993. ' 

204 18 de desembre de 1992. Conveni amb el Departament de Medi Ambient i la 
Direcció General de Planificació i Acció Territorial per a actualitzar el Mapa 
d'usos del sòl de Catalunya 1:250 000. 

205 6 d'octubre de 1992. Conveni amb la Universitat de Barcelona per a la realitza
ció de mesures sobre possibles moviments de glaceres rocalloses. 





8. Viatges i assistències a conferències i simposis 

a) Gener 
1. LLOC: Andorra 

DATES: 7 de gener 

Viatges, conferències i simposis 

PERSONES: J. Miranda (Direcció), J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica i 
Administrativa) i R. Masip (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita a la Conselleria d'Obres Públiques del Govern d'Andorra. 

2. LLOC: Madrid 
DATES: 7-8 de gener 
PERSONES: J. Fernandez (Servei de Producció Cartogràfica) i I. Ticó (Servei de 
Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Visita a l'Instituto Geografico Nacional. 

3. LLOC: Andorra 
DATES: 8 de gener 
PERSONES: J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Visita a la Conselleria d'Obres Públiques del Govern d'Andorra. 

4. LLOC: Madrid 
DATES: 9-10 de gener 
PERSONES: I. Colomina, A. Térmens iJ. Talaya (Servei de Geodèsia) 
Visita a l'Instituto Geografico Nacional i a l'estació VLBI de Robledo de 
Chavela. 

S. LLOC: Guernica (País Basc) 
DATES: 10 de gener 
PERSONES: J. Mas só (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Reunió de la Comissió de Cartografia de la Comunitat dels Pirineus. 

6. LLOC: A vignon (França) 
DATES: 13 de gener 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), J.L. Colomer (Subdirecció General Tècnica) 
i D . Sànchez (Direcció) 
Reunió amb membres del Consell General de Vaucluse. 181 
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7. LLOC: Lleida (Segrià) 
DATES: 14 de gener 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica i 
Administrativa) i R. Masip (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita al president de la Diputació de Lleida. 

8. LLOC: Lleida (Segrià) 
DATES: 14 de gener 
PERSONES: J. Ponsa (Subdirecció General Tècnica) 
Lliurament de programes als Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca de Lleida. 

9. LLOC: Madrid 
DATES: 15-16 de gener 
PERSONES: I. Guillén i I. Aragonès (Servei de Secretaria Econòmica i 
Administrativa) 
Reparació de l'avió Partenavia P-68. 

10. LLOC: Lleida (Segrià) 
DATES: 20 de gener 
PERSONES: R. Masip (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita als Serveis Territorials de Cultura a Lleida. 

11. LLOC: Vielha (Val d'Aran) 
DATES: 20 de gener 
PERSONES: A. Lleonart i M. Parella (Servei de Programes d'Actuació 
Cartogràfica) 
Reunió amb el Conselh Generau dera Val d'Aran. 

12. LLOC: Manresa i Sant Fruitós de Bages (Bages) 
DATES: 20 de gener 
PERSONES: X. Pont iM. Torres (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Delimitació dels termes de Sant Fruitós de Bages i Manresa. 

13. LLOC: Illes Canàries 
DATES: 21-22 de gener 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) i J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 
i Administrativa) 
Visita a la Consejería de Obras Públicas i a l'empresa Planeamientos Canarios 
SA. 

14. LLOC: Tarragona (Tarragonès) 
DATES: 21 de gener 
PERSONES: R. Masip (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita als Serveis Territorials de Cultura a Tarragona. 

15. LLOC: Madrid 
DATES: 21 de gener 
PERSONES: R. Arbiol (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Visita a la Dirección General de Telecomunicaciones. 

16. LLOC: Madrid 
DATES: 21 de gener 

182 PERSONES: E. Camps (Servei de Programes de Producció Cartogràfica) 
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Visita a DELCAR per preparar el mapa dels Pirineus a escala 1:1 000 000. 
17. LLOC: Aarau (Suïssa) 

DATES: 26 de gener-2 de febrer 
PERSONES: I. Aragonès (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Visita a les instal-lacions de Leica. 

18. LLOC: Madrid 
DATES: 30 de gener 
PERSONES: I. Guillén (Servei de Secretaria Ec9nòmica i Administrativa) 
Reparació de l'avió Partenavia P-68. 

b) Febrer 
1. LLOC: Les Llosses i Palmerola (Ripollès) 

DATES: 2 de febrer 
PERSONES: J. Femí.ndez (Servei de Producció Cartogràfica) i I. Ticó (Servei de 
Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Agregació de les Llosses. 

2. LLOC: París (França) 
DATES: 9-11 defebrer 
PERSONES: I. Santeularia (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Revisió de l'avió Cessna Citation I. 

3. LLOC: Madrid 
DATES: 10-12 febrer 
PERSONES: C. García (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Adquisició de material cartogràfic. 

4. LLOC: Madrid 
DA TES: 11 de febrer 
PERSONES: I. Colomina i J. Talaya (Servei de Geodèsia) 
Visita a Grafinta SA per conèixer els receptors GPS i el software TRIMVEC de 
Trimble. 

5. LLOC: Madrid 
DATES: 11-12 de febrer 
PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Reunió de la LIBER'92 i preparació del congrés de Mallorca. 

6. LLOC: Montpeller (França) 
DATES: 12 de febrer 
PERSONES: J. Massó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Reunió de la Comissió de Cartografia de la Comunitat dels Pirineus. 

7. LLOC: Girona (Gironès) 
DATES: 13 de febrer 
PERSONES: A. Lleonart i E. Muns (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Assistència al Col·loqui Internacional Barcelona-Toulouse. 

8. LLOC: Ispra (Itàlia) 
DATES: 16-18 de febrer 
PERSONES: J. Romeu (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Assistència al Season Final Meeting. 183 



Viatges, conferències i simposis 

9. LLOC: Montpeller (França) 
DATES: 19 de febrer 
PERSONES: I. Colamina, A. Térmens, M. Soro iJ. Talaya (Servei de Geodèsia) 
Visita a l'empresa GEOID, reunió de coordinació del projecte PotSis. 

10. LLOC: Madrid 
DATES: 20 de febrer 
PERSONES: D. Muñoz (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Tramesa de negatius al Cuartel General del Aire. 

11. LLOC: París i Montpeller (França) 
DATES: 23-26 de febrer 
PERSONES: J. Talaya (Servei de Geodèsia) 
Canvi d'antenes GPS i visita a l'empresa SAGEM i GEOID. 

12. LLOC: Ispra (Itàlia) 
DATES: 24-27 de febrer 
PERSONES: X. Baulies (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Assistència a la reunió sobre CORINE - Land Cover. 

13. LLOC: Madrid 
DATES: 25 de febrer 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) 
Entrevista amb el secretari general tècnic del Ministerio de Defensa. Assistència 
a la Junta Ordinària de la Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y 
T eledetección. 

14. LLOC: Madrid 
DATES: 25 de febrer 
PERSONES: J. Massó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Assistència a la Junta Ordinària de la Sociedad Española de Cartografía, Foto
grametría y T eledetección. 

15. LLOC: Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) 
DATES: 25 de febrer 
PERSONES: I. Colomina iJ.A. Navarro (Servei de Geodèsia) 
Visita al professor Benseny: Entorns de desenvolupament científic. 

16. LLOC: Madrid 
DATES: 25-26 de febrer 
PERSONES: I. Ticó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Visita a l'Instituta Geografico Nacional. 

17. LLOC: Palma de Mallorca 
DATES: 26 de febrer-2 de març 
PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Assistència a la conferència El nostre patrimoni cultural: La defensa del Fons 
Bibliogràfic, Documental i Gràfic. 

e) Març 
1. LLOC: Badalona (Barcelonès) i Tiana (Maresme) 

DATES: 3 de març 
184 PERSONES: X. Pont iM. Torres (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 



Delimitació dels termes de Badalona i Tiana. 
2. LLOC: Montpeller (França) 

DATES: 4 de març 

Viatges, conferències i simposis 

PERSONES: A. Lleonart i I. Ticó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Assistència a la reunió de l'Euroregió. 

3. LLOC: Illes Canàries 
DATES: 6 de març-8 d'abril 
PERSONES: J. Ventura, J. Martí i S. Santeularia (Servei de Secretaria Econòmica 
i Administrativa) 
Realització de vols sobre les Illes Canàries. 

4. LLOC: Anglaterra 
DATES: 7-15 de març 
PERSONES: C. García (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Adquisició de material per a la Cartoteca de Catalunya. 

S. LLOC: Caracas (Veneçuela) 
DATES: 8-22 de març 
PERSONES: R. Arbiol (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Estudi de l'ús de la teledetecció en zones humides. 

6. LLOC: Stuttgart i Albstadt (Alemanya) 
DATES: 15-21 de març 
PERSONES: A. Térmens (Servei de Geodèsia) 
Visita a l'Institut für Anwendungen der Geodasie im Bauwesen per conèixer el 
tipus de documentació emprada per a xarxes de control de deformacions i treball 
de camp a Albstadt. 

7. LLOC: Columbus, Ohio (Estats Units d'Amèrica) 
DATES: 16-20 de març 
PERSONES: I. Colomina iJ. Talaya (Servei de Geodèsia) 
Assistència a la reunió International Geodynamics Service i al VI International 
Geodetic Symposium on Satellite Positioning. 

8. LLOC: Amsterdam i Leiden (Holanda) 
DATES: 16-19 de març 
PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Entrevista amb el senyor Dirk de Vries i amb el senyor Rudolf Muller. 
Realització de tasques d'investigació. 

9. LLOC: Madrid 
DATES: 17 de març 
PERSONES: M. Torres (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Visita l'Instituto Geografico Nacional. 

1 O. LLOC: Madrid 
DATES: 18 de març 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) i J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 
i Administrativa) 
Visita a la Dirección General de Política Comercial del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo. 
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11. LLOC: No va York (Estats U nits d'Amèrica) 
DATES: 19-23 de març 
PERSONES: R. Roset (Servei de Sistemes i Centre de Càlcul) 
Adquisició de software. 

12. LLOC: Lleida (Segrià) 
DATES: 20 de març 
PERSONES: J. Romeu i A.M. Tardà (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Visita als equips de camp de l'àrea de Lleida. 

13. LLOC: Munic (Alemanya) 
DATES: 23-26 de març 
PERSONES: J.L. Colomer, A.M. Lleopart i M. Pla (Subdirecció General 
Tècnica) 
Assistència a la tercera reunió europea sobre Sistemes d'Informació Geogràfica 
EGIS'92. 

14. LLOC: Madrid 
DATES: 24 de març 
PERSONES: J. Massó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) i R. Masip 
(Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita a l'Instituta Geognífico Nacional. 

15. LLOC: Madrid 
DATES: 24-27 de març 
PERSONES: J.A. Navarro (Servei de Geodèsia) 
Assistència al curs Software Testing (Technology Transfer/OPL). 

16. LLOC: Santiago de Xile (Xile) 
DATES: 31 de març-S d'abril 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) i J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 
i Administrativa) 
Estudi del projecte de col-laboració entre l'Instituta Geografico Militar de Xile 
i l'ICC. 

17. LLOC: Madrid 
DATES: 31 de març 
PERSONES: I. Colomina (Servei de Geodèsia) 
Conferència al Curso de familiarización practica GPS (Grafinta SA). 

18. LLOC: Madrid 
DATES: 31 de març-4 d'abril 
PERSONES: J.I. Augé (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Assistència al primer Congrés AESIGT. 

19. LLOC: Taradell i Santa Eugènia de Berga (Osona) 
DATES: 31 de març 
PERSONES: J. Fernandez (Servei de Producció Cartogràfica) i I. Ticó (Servei de 
Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Treballs de delimitació entre Taradell i Santa Eugènia de Berga. 



d) Abril 
1. LLOC: Madrid 

DATES: 1-3 d'abril 

Viatges, conferències i simposis 

PERSONES: A. Lleopart, C. Serra, A. Trèmols (Subdirecció General Tècnica) 
iX. Baulies (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Assistència al primer Congrés AESIGT. 

2. LLOC: Madrid 
DATES: 6 d'abril 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica i 
Administrativa) i R. Masip (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita al director general de l'Instituto Geografico Nacional. 

3. LLOC: Madrid 
DATES: 9 d'abril 
PERSONES: A. Lleopart (Subdirecció General Tècnica) 
Assistència a una reunió a l'empresa Digital. 

4. LLOC: Girona (Gironès) 
DATES: 10 d'abril 
PERSONES: J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Visita a la Diputació de Girona. 

5. LLOC: Illes Canàries 
DATES: 13 d'abril-14 de maig 
PERSONES: J. Martí i S. Santeularia (Servei de Secretaria Econòmica i Admi
nistrativa) 
Realització de vols. 

6. LLOC: Madrid 
DATES: 21-23 d'abril 
PERSONES: I. Ticó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Visita a l'Instituto Geografico Nacional. 

7. LLOC: L'Ampolla i el Perelló (Baix Ebre) 
DATES: 23 d'abril 
PERSONES: X. Pont iM. Torres (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Delimitació dels termes de l'Ampolla i el Perelló. 

8. LLOC: Madrid 
DATES: 27 d'abril 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) i J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 
i Administrativa) 
Entrevista en la Direcció General de Poütica Territorial. 

9. LLOC: Madrid 
DATES: 27-28 d'abril 
PERSONES: A. Lleopart, C. Serra i J. Pons a (Subdirecció General Tècnica) 
Assistència a la primera Conferència Nacional d'Usuaris d' ARC/INFO. 

10. LLOC: Terrassa (Vallès Occidental) 
DATES: 27 d'abril 
PERSONES: D. Barrot (Subdirecció General Tècnica) 
Preparació del seminari La cartografía desde y para los municipios. 187 
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11. LLOC: L'Ampolla i el Perelló (Baix Ebre) 
DATES: 28 d'abril 
PERSONES: J. Fernandez (Servei de Producció Cartogràfica), I. Ticó iX. Pont 
(Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Tasques de delimitació dels municipis de l'Ampolla i Perelló. 

12. LLOC: Lleida (Segrià) 
DATES: 29 d'abril 
PERSONES: M. Joaniquet (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Realització de treballs de camp. 

13. LLOC: Huntsville, Alabama (Estats Units d'Amèrica) 
DATES: 30 d'abril-8 de maig 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) iJ.L. Colomer, M. Pla iM. Torre (Subdirecció 
General Tècnica) 
Assistència a l'Intergraph Graphics Users Group. 

e) Maig 
1. LLOC: Montgat i Tiana (Maresme) i Salou i Vila-seca i Salou (Tarragonès) 

DATES: 4 de maig 
PERSONES: X. Pont iM. Torres (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Delimitació dels termes de Montgat i Tiana i de Vila-seca i Salou. 

2. LLOC: Huntsville, Alabama (Estats Units d'Amèrica) 
DATES: 4-8 de maig 
PERSONES: M. Pla iM. Torre (Subdirecció General Tècnica) 
Assistència a la reunió general d'usuaris d'Intergraph. 

3. LLOC: Jaca (Osca) 
DATES: 7 de maig 
PERSONES: J. Massó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Assistència a la reunió de la Subcomissió de la Comunitat de Treball dels 
Pirineus. 

4. LLOC: Girona (Gironès) 
DATES: 8 de maig 
PERSONES: J. Romeu iL. Pineda (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Realització de tasques de camp. 

S. LLOC: Tarragona (Tarragonès) 
DATES: 12 de maig 
PERSONES: J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Visita a la Diputació de Tarragona. 

6. LLOC: Madrid 
DATES: 13-14 de maig 
PERSONES: J. Romeu (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Visita al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

7. LLOC: Tarragona (Tarragonès) 
DATES: 14 de maig 
PERSONES: R. Masip (Servei de Producció Cartogràfica) 
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Visita al Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, Delegació 
Terri to rial de Tarragona. 

8. LLOC: Madrid 
DATES: 14 de maig 
PERSONES: D. Muñoz (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Tramesa de negatius al Cuartel General del Aire. 

9. LLOC: Terrassa (Vallès Occidental) 
DA TES: 15 de maig 
PERSONES: D. Barrot (Subdirecció General Tècnica) 
Visita a l'Ajuntament de Terrassa amb motiu del seminari La cartografía des de 
y para los municipios. 

10. LLOC: Madrid 
DATES: 18 de maig 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) i J. Mas só (Servei de Programes d'Actuació 
Cartogràfica) 
Assistència a la reunió de la Comissió d'Atles Nacionals i Regionals celebrada a 
l'Instituto Geognifico Nacional. 

11. LLOC: Brossel-les i Anvers (Bèlgica) 
DATES: 18-22 de maig 
PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Visita al Museu Plantin i entrevista amb la senyora Lisette Danckaert. 

12. LLOC: Madrid 
DATES: 18 de maig 
PERSONES: A. Muñoz (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Seguiment del projecte del mapa en relleu. . 

13. LLOC: Madrid 
DATES: 19-22 de maig 
PERSONES: I. Ticó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Assistència a la reunió de la Comissió d'Atles Nacionals i Regionals celebrada a 
l'Instituto Geogr:Hico Nacional. 

14. LLOC: Madrid 
DATES: 19 de maig 
PERSONES: J. Ventura (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Assistència a una reunió al Consejo Superior Geografico. 

15. LLOC: Montpeller (França) 
DATES: 20-21 de maig 
PERSONES: M.À. Ortiz i J. Fernandez (Servei de Producció Cartogràfica) 
Obtenció de vèrtexs geodèsics i senyals complementaris al Pirineu francès. 

16. LLOC: Madrid 
DATES: 22-23 de maig 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) 
Planificació per a una exposició cartogràfica. 

17. LLOC: París (França) 
DATES: 22 de maig 
PERSONES: C. García (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 189 
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Adquisició de material per a la Cartoteca de Catalunya. 
18. LLOC: Houston, Texas (Estats Units d'Amèrica) 

DATES: 23-31 de maig 
PERSONES: V. Palà (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Assistència a l'IGARSS'92. 

19. LLOC: Lleida (Segrià) 
DATES: 23 de maig 
PERSONES: J. Romeu (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Realització de treballs de camp. 

20. LLOC: Girona (Gironès) 
DATES: 26-27 de maig 
PERSONES: J. Romeu iL. Pineda (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Realització de treballs de camp. 

21. LLOC: Andorra 
DATES: 26 de maig 
PERSONES: M. Joaniquet (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Realització de treballs de camp. 

22. LLOC: Paraguai i Argentina 
DATES: 27 de maig-4 de juny 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) i J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 
i Administrativa) 
Presentació de la documentació per al concurs per tal de poder realitzar el pro
jecte de cartografia de satèHit al Paraguai i seguiment dels contactes amb 
l'Instituta Geografico Militar de l'Argentina. 

f) juny 
1. LLOC: Madrid 

DATES: 3 de juny 
PERSONES: J. Ventura (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Visita al Centro Cartografico y Fotografico del Ejército del Aire. 

2. LLOC: Madrid 
DATES: 4 de juny 
PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Reunió amb la comissió organitzadora del congrés de la LIBER'92. 

3. LLOC: Granada · 
DATES: 4-17 de juny 
PERSONES: I. Aragonès i M.I. Guillén (Servei de Secretaria Económica i Admi
nistrativa) 
Campanya de vols a Andalusia. 

4. LLOC: Palm Springs, Califòrnia (Estats Units d'Amèrica) 
DATES: 6-13 de juny 
PERSONES: A. Lleopart i C. Serra (Subdirecció General Tècnica) 
Assistència a l'ESRI U ser Conference. 

5. LLOC: Tarragona (Tarragonès) 
190 DATES: 10-11 de juny 
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PERSONES: J. Romeu iL. Pineda (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Realització de treballs de camp. 

6. LLOC: Alpicat, Gimenells i el Pla de la Font (Segrià) 
DATES: 10-11 de juny 
PERSONES: M. Torres (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Delimitació dels termes de Gimenells i d'altres municipis. 

7. LLOC: Alpicat, Gimenells i el Pla de la Font (Segrià) 
DATES: 11-12 de juny 
PERSONES: J. Massó, X. Pont i I. Ticó (Servei de Programes d'Actuació 
Cartogràfica) 
Delimitació dels termes de Gimenells i d'altres municipis. 

8. LLOC: Montpeller (França) 
DATES: 12 de juny 
PERSONES: I. Colamina, A. Térmens, M. Soro iJ. Talaya (Servei de Geodèsia) 
Reunió de coordinació del Projecte PotSis, visita a l'empresa GEOID. 

9. LLOC: Amsterdam (Holanda), París (França) i Zuric (Suïssa) 
DATES: 15-18 de juny 
PERSONES: J.L. Colomer i M. Pla (Subdirecció General Tècnica) 
Visites a l'IGR, IGN France, Computervision i PRIME. 

10. LLOC: Londres (Anglaterra) 
DATES: 15 juny 
PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Assistència a l'IM COS. 

11. LLOC: Amsterdam (Holanda) 
DATES: 15-16 de juny . 
PERSONES: B. Baella (Subdirecció General Tècnica) 
Assistència a la reunió europea d'usuaris d'Intergraph sobre Sistemes d'Infor
mació Geogràfica. 

12. LLOC: París (França) i Zuric (Suïssa) 
DATES: 16-18 de juny 
PERSONES: R. Masip (Servei de Producció Cartogràfica) i A. Lleopart 
(Subdirecció General Tècnica) 
Visita a l'IGN France i a l'empresa Computervision. 

13. LLOC: Tolosa de Llenguadoc (França) 
DATES: 16-17 de juny 
PERSONES: D. Barrot, M.À. Trèmols i M.T. Condal (Subdirecció General 
Tècnica) 
Visita al GDTA. 

14. LLOC: Madrid 
DATES: 16 de juny 
PERSONES: C. Montaner (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Valoració de fotografies aèries a l'empresa Geocarto. 

15. LLOC: París (França) 
DATES: 17 de juny 
PERSONES: M. Pla (Subdirecció General Tècnica) 191 
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Visita a l'Institut Géographique National de França. 
16. LLOC: Sevilla 

DA TES: 19-22 de juny 
PERSONES: J. Massó i I. Ticó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Preparació de l'exposició cartogràfica al Pavelló de Catalunya de l'Expo'92. 

17. LLOC: Sevilla i Cadis 
DATES: 20-24 de juny 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) 
Inauguració de l'exposició cartogràfica realitzada al Pavelló de Catalunya de 
l'Expo'92. Visita al director d'operacions de l'Expo'92. Entrevista amb el sub
director general de l'Instituta Hidrografico de la Marina. 

18. LLOC: Tenerife i las Palmas de Gran Canària (Illes Canàries) 
DATES: 26 de juny 
PERSONES: J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Visita al conseller de Política Territorial de Canàries. 

19. LLOC: Budapest (Hongria) 
DATES: 28 de juny-S de juliol 
PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Assistència al congrés de la LIBER'92. 

20. LLOC: Madrid 
DATES: 29 de juny 
PERSONES: J. Massó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Assistència a la reunió de la Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y 
T eledetección. 

g) juliol 
1. LLOC: Mollerussa (Pla d'Urgell) 

DATES: 1 de juliol 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) i J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 
i Administrativa) 
Reunió amb el president de la Comunitat de Regants del Canal d'Urgell. 

2. LLOC: Grenoble (França) i Anvers (Bèlgica) 
DATES: 6-9 de juliol 
PERSONES: J. Ventura i E. Martínez (Servei de Secretaria Econòmica i 
Administrativa) 
Visita a les empreses Diaprint (Grenoble) i Agfa Gevaert (Anvers). 

3. LLOC: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) 
DATES: 6-7 de juliol 
PERSONES: M.À. Ortiz i M.D. Cabré (Servei de Producció Cartogràfica) 
Realització de treballs de camp. 

4. LLOC: Madrid 
DATES: 7 de juliol 
PERSONES: A. Lleonart (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Reunió de la Comissió de Noms Geogràfics. 



Viatges, conferències i simposis 

5. LLOC: Olot (Garrotxa), Ripoll (Ripollès) i Lleida (Segrià) 
DATES: 7 de juliol 
PERSONES: M. Joaniquet iL. Pineda (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Realització de treballs de camp. 

6. LLOC: Argentina i Xile 
DATES: 12-18 de juliol 
PERSONES: J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Negociacions amb els instituts geogràfics militars de les repúbliques de l' Argen
tina i de Xile. 

7. LLOC: Oberkochen i Stuttgart (Alemanya) 
DATES: 13-19 de juliol 
PERSONES: J.L. Colomer, M. Pla, M. Torre (Subdirecció General Tècnica) i I. 
Colomina (Servei de Geodèsia) 
Visita a l'empresa Carl Zeiss per a avaluar el sistema orientat a objecte Phocus i 
els processos automàtics de generació Change. 

8. LLOC: Alt Empordà, Cerdanya, Garrotxa, Osona, Ripollès 
DATES: 13-19 de juliol 
PERSONES: A. Térmens 

. Campanya de mesures PotSis. 
9. LLOC: Madrid 

DATES: 14 de juliol 
PERSONES: R. Arbiol (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Visita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

10. LLOC: Vielha e Mijaran (Val d'Aran) 
DATES: 14 de juliol 
PERSONES: E. Camps iM. Parella (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Visita al Conselh Generau dera Val d'Aran. 

11. LLOC: Lleida (Segrià) 
DATES: 15 de juliol 
PERSONES: J. Romeu iL. Pineda (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Realització de treballs de camp. 

12. LLOC: Ripoll (Ripollès) 
DATES: 21 de juliol 
PERSONES: F.X. Alvaro i J. Marimon (Servei de Producció Cartogràfica) 
Treball de camp al monestir de Ripoll. 

13. LLOC: Sant Hilari Sacalm i Santa Coloma de Farners (Selva) 
DATES: 21 de juliol 
PERSONES: J. Fernandez (Servei de Producció Cartogràfica) 
Realització de treballs de camp. 

14. LLOC: Nova York (Estats Units d'Amèrica) 
DATES: 23-26 de juliol 
PERSONES: R. Roset (Servei de Sistemes i Centre de Càlcul) 
Adquisició de software. 

15. LLOC: Granada 
DATES: 24-28 de juliol 193 
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PERSONES: I. Aragonès i I. Guillén (Servei de Secretaria Econòmica i Admi
nistrativa) 
Campanya de vols. 

16. LLOC: Ispra (Itàlia) 
DATES: 27-28 de juliol 
PERSONES: R. Arbiol i J. Romeu (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Lliurament d'informes per al Projecte Estadístiques Agràries. 

17. LLOC: Sant Julià del Llor i Bonmatí (Selva) 
DATES: 28 de juliol 
PERSONES: X. Pont iM. Torres (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Delimitació dels termes de Sant Julià de Llor i Bonmatí. 

18. LLOC: Tarragona (Tarragonès) 
DATES: 29 de juliol 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) i J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 
i Administrativa) 
Visita al Centro de,Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, Delegació 
Territorial de Tarragona. 

19. LLOC: Madrid 
DATES: 29 de juliol 
PERSONES: R. Roset (Servei de Sistemes i Centre de Càlcul) 
Recollida de material a l'Instituta Geografico Nacional. 

20. LLOC: Sant Julià del Llor i Bonmatí (Selva) 
DATES: 30 de juliol 
PERSONES: X. Pont iM. Torres (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Delimitació dels termes de Sant Julià de Llor i Bonmatí. 

h) Agost 
1. LLOC: Washington DC (Estats Units d'Amèrica) 

DATES: 1-15 d'agost 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), J.L. Colomer (Subdirecció General Tècnica), 
R. Masip (Servei de Producció Cartogràfica), R. Arbiol (Servei de Teledetecció 
i Procés d'Imatge), I. Colamina (Servei de Geodèsia) i D. Sànchez (Direcció). 
Assistència al XVII Congrés Internacional de la ISPRS'92. 

2. LLOC: Washington DC (Estats Units d'Amèrica) 
DATES: 8-15 d'agost 
PERSONES: J. Massó i I. Ticó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Assistència al congrés de la UGI. 

3. LLOC: Santiago de Xile (Xife) 
DATES: 17-22 d'agost 
PERSONES: V. Palà iJ. Romeu (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Assistència al II Congrés de Ciències de la Terra. 

i) Setembre 
1. LLOC: Madrid 

194 DATES: 6-11 de setembre 
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PERSONES: R. Arbiol (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Reunió amb el Comité Americano de Remote Sensing (CARS). 

2. LLOC: L'Ampolla i el Perelló (Baix Ebre) 
DATES: 7-10 de setembre 
PERSONES: X. Pont iM. Torres (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Delimitació dels termes de l'Ampolla i el Perelló. 

3. LLOC: L'Ampolla i el Perelló (Baix Ebre) 
DATES: 14-16 de setembre 
PERSONES: X. Pont iM. Torres (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Delimitació dels termes de l'Ampolla i el Perelló. 

4. LLOC: Hamburg (Alemanya) 
DATES: 16-19 de setembre 
PERSONES: A. Térmens (Servei de Geodèsia) 
Assistència al setanta-sisè Deutscher Geodatentag. 

S. LLOC: Biarritz (França) 
DATES: 17-19 de setembre 
PERSONES: X. Baulies (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Assistència al III Colloque International de Botanique Pyrénéo-Cantabrique. 

6. LLOC: Buenos Aires (Argentina) 
DATES: 20-26 de setembre 
PERSONES: J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Negociacions amb l'Instituta Geografico Militar de la República d'Argentina. 

7. LLOC: Rapperswill (Suïssa) 
DATES: 21 -26 de setembre 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) i J.L. Colomer (Subdirecció General Tècnica) 
Assistència a la reunió de la Standing Commission on Map Production 
Technology de la ICA/ACI. 

8. LLOC: Madrid 
DATES: 22 de setembre 
PERSONES: M.D. Muñoz (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Tramesa de fotografies aèries. 

9. LLOC: Madrid 
DATES: 27 de setembre-2 d'octubre 
PERSONES: I. Ticó, A. Güell (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica), 
J.I. Augé, J. Calderon (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) i J. 
Fernandez (Servei de Producció Cartogràfica) 
Assistència al V Congrés T op-Cart'92. 

10. LLOC: Tolosa de Llenguadoc (França) 
DATES: 27 de setembre 
PERSONES: X. Baulies (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Assistència al curs Suivi de ressources végétales par télédétection spatiale à basse 
et hau te résolution. 

11 . LLOC: Pirineu 
DATES: 28 de setembre-2 d'octubre 
PERSONES: I. Colomina, J.A. Navarro, D . Barrot, A. Térmens, C. Parareda, 195 
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P. Rios, A. Ruiz, M. Soro iJ. Talaya (Servei de Geodèsia) 
Projecte Viella'92. 

12. LLOC: Girona (Gironès) 
DATES: 30 de setembre 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica i 
Administrativa), J. Massó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) i R. Masip 
(Servei de Producció Cartogràfica) 
Reunió a la Diputació de Girona. 

j) Octubre 
1. LLOC: Milà (Itàlia) 

DATES: 1-2 d'octubre 
PERSONES: J. Romeu (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 1 I 
Assistència a la reunió CORINE - Land Cover. 

2. LLOC: Tolosa de Llenguadoc (França) 
DATES: 4-10 d'octubre 
PERSONES: X. Baulies (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Assistència al curs'Suivi de ressources végétales par télédétection spatiale à basse 
et hau te résolution. 

3. LLOC: Girona (Gironès) 
DATES: 7 d'octubre '. 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) i J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 
i Administrativa) 
Reunió amb membres de la Diputació de Girona. 

4. LLOC: Miravet (Ribera d'Ebre) 
DATES: 7 d'octubre 
PERSONES: R. Masip i F.X. Alvaro (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita als Serveis Territorials de Cultura de Tarragona. 

5. LLOC: Madrid 
DATES: 8 d'octubre 
PERSONES: M.D. Muñoz (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Recollir material fotogràfic en el Centro Cartografico y Fotografico del Ejército 
del Aire. 

6. LLOC: Frascati (Itàlia) 
DATES: 9-12 d'octubre 
PERSONES: R. Arbiol (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 
Visita a ESRIN. 

7. LLOC: Madrid 
DATES: 9 d'octubre 
PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Assistència al congrés IMCoS. 

8. LLOC: Madrid 
DATES: 14 d'octubre 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) i J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 
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Visita al director general de Política Comercial. 
9. LLOC: Palma de Mallorca 

DATES: 14 d'octubre 

Viatges, conferències i simposis , . 

PERSONES: R. Masip (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita al Govern Balear i al Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tribu
taria, Gerència Terri to rial de Balears. 

10. LLOC: Reus (Baix Camp) 
DATES: 16 d'octubre 
PERSONES: J. Ventura (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Lliurament dels vols del municipi de Reus a l'Ajuntament. 

11. LLOC: Girona (Gironès) 
DATES: 16 d'octubre 
PERSONES: F.X. Giménez (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita al Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, Delegació 
Terri to rial de Girona. 

12. LLOC: Oberkochen (Alemanya) 
DATES: 17-23 d'octubre 
PERSONES: J. Martí (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) iJ. Talaya 
(Servei de Geodèsia). 
Assistència al curs T-F light a Cari Zeiss. 

13. LLOC: Buenos Aires (Argentina) 
DATES: 18-23 d'octubre 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) i J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 
i Administrativa) 
Negociació del conveni sobre cartografia d'imatge de satèl·lit a tres escales. 

14. LLOC: Bonn (Alemanya) 
DATES: 18-25 d'octubre 
PERSONES: A. Ruiz (Subdirecció General Tècnica) 
Assistència al curs First Course on Digital Photogrammetry organitzat per 
l'Institut für Photogrammetrie de la Univesitat Bonn i pel Landesvermessung
samt N ordrhein-W estfalen. 

15. LLOC: Madrid 
DATES: 19-20 d'octubre 
PERSONES: I. Colamina i A. Térmens (Servei de Geodèsia) 
Assistència a la reunió de treball de GEOMED (Geoide del Mediterrani). 

16. LLOC: Palma de Mallorca (Balears) 
DATES: 19 d'octubre 
PERSONES: F.X. Giménez (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita al Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, Delegació 
Territorial de Balears. 

17. LLOC: Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) 
DATES: 20 d'octubre 
PERSONES: R. Masip (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
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18. LLOC: Salamanca 
DATES: 22-23 d'octubre 
PERSONES: R. Arbiol (Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge) 

I 
Ponència al màster sobre Ciències Ambientals de la Universitat de Salamanca. 

19. LLOC: París (França) 
DATES: 25-28 d'octubre 
PERSONES: M. Galera (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Entrevistes amb M. Pelletier i P.Y. Duchemin (LIBER/IFLA). 

20. LLOC: Madrid 
DATES: 28 d'octubre 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) i J. Mas só (Servei de Programes d'Actuació 
Cartogràfica) r 

Assistència a l'Assemblea General Ordinària de la Sociedad Española de Carto
grafía, Fotogrametría y Teledetección. 

21. LLOC: Sevilla 
DATES: 28 d'octubre 
PERSONES: }.Ventura (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Visita a l' Agéncia del Medioambiente de la Junta de Andalucía. 

22. LLOC: 'Badalona (Barcelonès) i Tiana (Maresme) 
DATES: 29 d'octubre 
PERSONES: X. Pont iM. Torres (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Delimitació dels termes de Badalona i Tiana. 

l) Novembre 
1. LLOC: Girona (Gironès) 

DATES: 1 de novembre 
PERSONES: C. García (Secció de la Cartoteca de Catalunya) 
Visita a la fira d'antiquaris i a l'exposició del Col·legi Oficial d'Arquitectes de 
Girona. 

2. LLOC: París (França) 
DATES: 1-5 de novembre 
PERSONES: S. Santeularia (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Curset Flight Safety. 

3. LLOC: Madrid 
DATES: 2 de novembre 
PERSONES: J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Reunió per al projecte Argentina. 

4. LLOC: Olost i Oristà (Osona) 
DATES: 2 de novembre 
PERSONES: X. Pont iM. Torres (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Delimitació dels termes d'Olost i Oristà. 

5. LLOC: Lleida (Segrià) 
DATES: 3 de novembre 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) iJ. Sendra (Servei de· Secretaria Econòmica 
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Visita a la botiga de Lleida. 
6. LLOC: Olost i Oristà (Osona) 

DATES: 4 de novembre 

Viatges, conferències i simposis 

PERSONES: I. Ticó, X. Pont iM. Torres (Servei de Programes d'Actuació 
Cartogràfica) 
Delimitació dels termes d'Olost i Oristà. 

7. LLOC: València 
DATES: 6 de novembre 
PERSONES: I. Aragonès i I. Guillén (Servei de Secretaria Econòmica i Admi
nistrativa) 
Realització de treballs fotogramètrics. 

8. LLOC: Figueres 
I 
PA TES: 11 de novembr-e 
PERSONES: I. Colamina, M. Soro, J. Talaya i A. Térmens (Servei de Geodèsia) 
Reunió de coordinació del projectes PotSis. 

9. LLOC: Lleida (Segrià) 
DATES: 17 de novembre 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), J. Sendra i J.I. Augé (Servei de Secretaria 
Econòmica i Administrativa) 
Inauguració de la botiga de Lleida. 

10. LLOC: Madrid 
DATES: 19-20 de novembre 
PERSONES: F. Conforto iJ. Talló (Servei de Sistemes i Centre de Càlcul) 
Assistència al SIG VAX. 

11. LLOC: Girona (Gironès) 
DATES: 20 de novembre 
PERSONES: J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) i R. Masip 
(Servei de Producció Cartogràfica) 
Reunió amb el director de la Compañía T elefónica de Girona. 

12. LLOC: Lleida (Segrià) 
DATES: 26 de novembre 
PERSONES: F.X. Alvaro (Servei de Producció Cartogràfica) 
Realització de treballs de fotogrametria terrestre a la Seu Vella. 

13. LLOC: Madrid 
DATES: 30 de novembre 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) i J. Massó (Servei de Programes d'Actuació 
Cartogràfica) 
Visita a l'Instituta Geografico Nacional i assistència a la reunió de la Sociedad 
Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección. 

14. LLOC: Tolosa de Llenguadoc (França) 
DATES: 30 de novembre-11 de,des.embre 
PERSONES: M. Joaniquet (Servei de Teledetecció i Procé~ d'Imatge) 
Assistència al curs GDTA. 

15. LLOC: L'Ampolla i el Perelló (Baix Ebre) 
DATES: 30 de novembre-2 de desembre 199 
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PERSONES: X. Pont iM. Torres (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Delimitació dels termes de l'Ampolla i el Perelló. 

m) Desembre 
1. LLOC: Girona (Gironès) 

DATES: 1 de desembre 
PERSONES: J. Miranda (Direcció), J. Sendra (Servei de Secretaria Econò 
Administrativa) i R. Masip (Servei de Producció Cartogràfica) 
Reunió a la Diputació de Girona. 

2. LLOC: Saragossa 
DATES: 1 de desembre 
PERSONES: J. Massó (Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica) 
Assistència a la reunió de la Subcomissió de Cartografia 1:25·000 de la C issió 
de Treball dels Pirineus. 

3. LLOC: Lleida (Segrià) 
DATES: 2 de desembre 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) i J. Sendra (Servei de Secretaria Econòmica 
i Administrativa) 
Reunió a la Diputació de Lleida. 

4. LLOC: Amsterdam (Holanda) 
DATES: 3-5 de desembre 
PERSONES: J.L. Colomer (Subdirecció General Tècnica) 
Visita a les instal-lacions d'Intergraph Europe. 

5. LLOC: Madrid 
DATES: 3 de desembre 
PERSONES: J. Ventura (Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa) 
Visita al Centro Cartografico y Fotografico del Ejército del Aire i Consejo Su
perior Geografico. 

6. LLOC: París (França) 
DATES: 7 de desembre 
PERSONES: J.L. Colomer (Subdirecció General Tècnica) 
Assistència a la reunió de Generalització. 

7. LLOC: Pujalt i Sant Martí Sesgueioles (Anoia) 
DATES: 11 de desembre 
PERSONES: I. Ticó, X. Pont i M. Torres (Servei de Programes d'Actuació 
Cartogràfica) 
Delimitació dels termes Pujalt i Sant Martí Sesgueioles. 

8. LLOC: Madrid 
DATES: 15 de desembre 
PERSONES: J. Miranda (Direcció) 
Visita al Ministerio de Defensa. 

9. LLOC: Pujalt i Sant Martí Sesgueioles (Anoia) 
DATES: 17 de desembre 
PERSONES: I. Ticó, X. Pont i M. Torres (Servei de Programes d'Actuació 
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Delimitació dels termes de Pujalt i Sant Martí Sesgueioles. 
1 O. LLOC: Madrid 

DATES: 17 de desembre 
PERSONES: J. Ventura i D . Muñoz (Servei de Secretaria Econòmica i Ad
ministrativa) 
Tramesa de negatius al Ministerio de Defensa. 

11. LLOC: Figueres (Alt Empordà) 
DATES: 22 de desembre . 
PERSONES: J. Fernandez (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita a la delegació del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de Figueres. 

12. LLOC: Girona (Gironès) 
DATES: 28 de desembre 
PERSONES: R. Masip (Servei de Producció Cartogràfica) 
Visita al Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, Delegació 
Terri to rial de Girona. 
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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 la institució. Per tant, l'exercici 1992 es desenvolupa com el 
quart i darrer 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 podrà veure, la planificació de l'ICC es mou en tres àmbits: 

- el Pla Anyal (aprovat cada exercici pel Consell Rector de l'Institut), 
- el Pla Plurianyal del quadrienni 1989-1992 (aprovat pel Consell Rector de l'Institut), 
- el Pla Estratègic vigent durant el període 1989-2000. 

El compliment de la planificació, però, no depèn només de les actuacions concretes i 
dels objectius, sinó també dels criteris marcats pels seus òrgans institucionals i execu
tius que el comanden, a més de les col-laboracions concretes que s'estableixen amb 
d'altres òrgans i institucions. Això comporta que hi hagi variacions significatives que 
entenem que són sempre de caire positiu entre allò que s'ha planificat i les accions dutes 
a terme en realitat. 

L'anàlisi del compliment del Pla pel que fa a l'exercici 1992 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. 205 
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Activitats de desenvolupament i suport tècnic 

L'informe sobre el compliment del Pla de Treball per al1992 cal situar-lo en el context 
del Pla Plurianyal del quadrienni 1989-1992. Per tant, s'anirà repassant punt per punt 
els paràgrafs d'aquest Pla, tot indicant les accions realitzades. En aquest informe de 
compliment no s'esmenten les activitats no previstes en el Pla. Hom pot tm bar-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 i temàtiques. S'han desenvolupat els programes 
de conversió de dades per als formats suportats per l'ICC (MicroStation, Arc/Info 
i AutoCad) i els programes de captura de dades sobre ortofoto digital per a la Base 
Cartogràfica Numèrica 1:50 000 del projecte del Mapa comarcal de Catalunya. 

- Elaboració de cartografia temàtica 
Realització del Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalunya 1:250 000. Proves 
d'ombrejat automàtic per a la sèrie Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000 i per al 
Mapa topogràfic de Catalunya 1:250 000. 

- Generació de cartografia de satèl-lit 
Generació d'una imatge de la Regió I a escala 1:100 000 amb SPOT i Thematic 
Mapper per combinació de cinc imatges captades pel satèl-lit SPOT i de dues cap
tades pel satèl-lit LANDSAT durant el juliol del1992. La seva combinació ha gene
rat un producte cartogràfic de 10 metres de resolució, adient per a l'escala 1:100 000. 

- Interpretació d'imatges de satèl-lit 
S'ha enllestit el Mapa d'incendis forestals de Catalunya (1986-1990) 1:500 000 segons 
el conveni de 1991 amb la Direcció General del Medi Natural. En relació al projec
te d'estadístiques agràries signat amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
Pesca, s'ha realitzat la digitalització de la informació corresponent a la campanya de 
camp del 1992, així com l'establiment de les signatures espectrals de les cobertes 
d'estudi a partir de dades multitemporals del satèl-lit LANDSAT. 

- Dibuix automàtic 
Han continuat els desenvolupaments per a automatitzar i optimitzar al màxim els 
processos de dibuix, especialment en l'entorn del plòter làser Optronics. 

- Generació automàtica de marcs, caràtules, llegendes, etc. 
Continua el suport als projectes dels Serveis de Producció i Programes d'Actuació 
Cartogràfica quant al tema de l'automatització dels processos de formació de fulls 
de mapa, molt especialment per al projecte del Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000. 

- Disseny i càlcul de xarxes geodèsiques per a projectes fotogramètrics 
Es continua donant suport als projectes d'establiment de cartografia topogràfica del 
Servei de Producció Cartogràfica, especialment als que incideixen sobre la Xarxa 
Utilitària de Catalunya (XU). 

- Tecnologia cartogràfica. Manteniment de sistemes digitals 
Continuació del suport de manteniment de sistemes digitals en tots els entorns de 
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Línies de desenvolupament 
- Càlcul general 
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Completada totalment la conversió d'entorns de les àrees de procés cartogràfic i el 
desplegament d'eines d'autoedició per a cartografia. S'han realitzat les feines normals 
de manteniment dels Sistemes Operatius i dels productes d'aquest entorn de treball. 

- Emmagatzematge i control de dades 
Continuen les feines de control i emmagatzematge de dades en diferents suports, ja 
sigui per control intern ja per a donar servei a la distribució de dades digitals (nova 
activitat). El control de dades es fa mitjançant una aplicació de cintoteca, ja que enca
ra no s'han · desenvolupat índexs gràfics de cartografia digital a partir d'explota
cions d'un Sistema d'Informació Geogràfica. 

- Oficina electrònica 
No s'ha realitzat cap acció concreta. 

- Càlcul personal 
S'ha finalitzat el desplegament d'eines personals. Continuen les tasques de manteni
ment afegint nous paquets de software, actualitzant els vells o integrant nous equips. 

- Sistema d'impressió electrònica de publicacions 
No s'ha fet cap nova acció concreta, ja que l'entorn de treball es considera estabilitzat. 
S'ha abandonat el projecte de les publicacions de tirada no massiva en blanc/negre. 

- Sistemes d'Informació Geogràfica. Un entorn únic 
Es pretén establir una Base de Dades completa d'informació geogràfica. El contin
gut de la Base de Dades constaria d'informació topogràfica de l'ICC i de dades temà
tiques i alfanumèriques d'altres departaments. Els convenis de transferència d'infor
mació temàtica d'altres departaments i direccions generals encara no s'han concretat, 
malgrat l'existència de nombrosos contactes a nivell tècnic. Des del punt de vista 
d"' entorn únic" per a emmagatzemar dades georeferenciades rellevants als proces
sos cartogràfics de l'ICC, no s'ha realitzat cap acció addicional a la de l'any 1991 
(interconnexió i transferència de dades entre entorns). 
• Sistemes d'Informació Geogràfica orientats a objectes 

No s'ha fet cap acció concreta a causa dels canvis d'estratègia de vendes de les dues 
cases comercials que ofereixen aquest tipus de producte. Avaluació de sistemes 
alternatius durant l'any 1993. 

• Sistemes experts com a eina cartogràfica 
No s'ha realitzat cap acció, excepte en l'àrea de generalització cartogràfica on s'han 
mantingut contactes tècnics de cara a l'adquisició de dos paquets de software 
(malgrat que s'utilitzin eines expertes). 

- Mecanització d'informació textual 
És acabada la recollida de dades de les Actes de Delimitació Terri to rial. El nou 
entorn de treball per a aquesta aplicació es podrà definir un cop es realitzin les pri
meres experiències pràctiques d'integració d'informació. 

- Preparació de fotolits amb tecnologia raster (fotomecànica digital) 
Estan consolidades completament les línies de producció, incloent la simbolització 
raster, així com noves millores en l'aspecte de qualitat de la tipografia raster. 

- Generació de cartografia temàtica. Disseny de mapes 
S'han consolidat les metodologies i eines de traspàs dels dissenys cartogràfics rea- 207 
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litzats en l'entorn de sistemes personals cap a l'entorn de producció basat en estacions 
cartogràfiques UNIX. Consolidades també les eines i metodologies per a la realit
zació de "Cartografia de sobretaula" basades en software en l'entorn Apple. Nous 
productes en avaluació. 

- Estacions de tractament d'imatges d'altes prestacions 
• Estacions de tractament de dades multispectrals 

S'ha començat a adaptar el nostre software de tractament d'imatges a estacions de 
treball de 24 bits. S'han iniciat les primeres proves d'aplicació de xarxes neuronals 
per a la classificació automàtica d'imatges. 

• Estació fotogramètrica digital. Harware i software 
Primeres proves de l'estació lntergraph comprada a finals del1991. Aquesta esta
ció resol el tema de la superposició de gràfics, la generació automàtica de Models 
d'Elevacions del Terreny i el seu control de qualitat i la generació de corbes de 
nivell. Està en desenvolupament la nova versió de la Base de Dades d'Elevacions. 
S'ha abandonat el tema 'monoplotting' 3D per no ser adient a les nostres neces
sitats. 

- Sensors fotogramètrics no convencionals 
S'han realitzat els informes finals durant l'any 1992 i ha estat presentada i concedi
da una sol· licitud de finançament al CIRIT per a l'adquisició d'un sensor d'aquest 
tipus. Primeres proves amb imatges Radar (ERS-1). 

- Escànners de foto aèria 
S'ha acceptat el nou escànner fotogramètric de 7.5 11m de resolució després de les 
proves corresponents. S'integrarà en les noves versions de la cadena de producció 
d'ortofoto digital i serà l'element bàsic d'entrada d'informació per a les estacions 
fotogramètriques digitals. 

- Ortofotos digitals 
En producció la cadena per a ortofotos en color. Manteniment de la cadena d' explo
tac-ió per a blanc/negre. S'ha iniciat el tema de la reconstrucció d'imatges. 

- Còpies fotogràfiques digitals 
La idea fóra substituir el procés fotogràfic de les còpies de contacte que es demanen 
a través de la botiga per sortides sobre paper a partir de la BD de fotos . S'està a l'espe
ra de productes de mercat. 

- Escànners de cartografia 
S'abandona el tema de la conversió automàtica raster-vector perquè els resultats no 
són satisfactoris. 

- Geodèsia. Sistemes de posicionament 
• Determinació del geoide 

S'han acabat les comprovacions amb observacions astronòmiques de deflexió de 
la vertical. Les dades del Geoide UB91 s'han començat a distribuir. . 

• Projecte GPS/CCNS 
L'objectiu d'aquesta tecnologia és reduir el nombre de punts de recolzament 
necessaris per als projectes fotogramètrics. S'han obtingut bons resultats en el Test 
Urgell de viabilitat d'aquesta tecnologia. Selecció d'un equip GPS per a l'avió 
Cessna Citation I. Tot el sistema (incloent el software d'aerotriangulació i d'ajuda 
a la navegació aèria) serà operacional per a la campanya de vols del1993. 
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• Sistema de càlcul geodèsic 
Observació de 109 punts de la xarxa de posicionament 3-dimensional de 
Catalunya a l'àrea centrada a l'Hospitalet de Llobregat. En fase de redacció 
d'especificacions tècniques exhaustives. 

Activitats de producció cartogràfica 

Cartografia topogràfica 
En la taula adjunta es resumeix l'activitat quant a restitució fotogramètrica mesurada 
en hectàrees de terreny comparada amb la planificació. 

Escala Pla Plurianyal (ha) Realitzat (ha) % 

1:500 4 620 263 5,6 
1:1 000 (urbà) 7 260 10 521 144,9 
1:1 000 (vialitat) 11 385 2 580 22,6 
1:2 000 (urbà) 4 950 15 136 305,7 
1:2 000 (territorial) 11 550 12 311 106,6 
1:5 000 (territorial) 462 000 613 766 132,8 

1:25 000 (IGN) 222 556 

A més de la restitució fotogramètrica i com a elements consti tu toris del procés global de 
producció de cartografia topogràfica, s'han aerotriangulat 6 192 models a diverses esca
les, s'han aixecat 1 688 punts de recolzament de camp, compilat 883 models d'elevació 
del terreny i format un total de 2 533 fulls incorporant revisió de camp i toponímia. 

Cartografia ortofotogràfica 
Aquest any ha estat el de la finalització de la rectificació d'imatges per a l'obtenció de 
l'Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000 (blanc i negre). La producció d'ortofotomapes 
ha estat: 

Programa Pla Plurianyal (ha) Realitzat (ha) % 

Ortofoto 1 :S 000 700 000 766 800 109,5 

Ortofoto 1:25 000 1 600 000 1 650 000 103,1 

Per altra banda, i per cinquè 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 les darreres 269 023 hectàrees de 
Catalunya amb ortofotomapes a escala 1:5 000. 209 
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Activitats de programes d'actuació cartogràfica 

Cartografia bàsica 
El grau de compliment de l'exercici 1992 quant a les publicacions, es resumeix a la taula 
següent: 

Escala Pla Plurianyal (fulls) Fulls realitzats % 

Ortofotomapa 
de Catalunya (b/n) 1:5 000 1 000 1 000 100 

Mapa topogràfic 
de Catalunya 1 :5 000 660 1 274 192 

Ortofotomapa 
de Catalunya (b/n) 1:25 000 59 74 125 

Mapa d'imatge satèl-lit 
de Catalunya 1:250 000 (2a ed.) 1 1 100 

Ortoimatge 
de Catalunya 1:100 000 (2a ed.) 8 8 100 

Mapa comarcal 
de Catalunya 1:50 000 (~-) 10 7 70 

(*)Aquest projecte ha passat de cartografia derivada a cartografia bàsica amb la corresponent creació d'una 
base cartogràfica digital pròpia. 

D'aquestes xifres cal destacar que s'han finalitzat les sèries següents: Ortofotomapa de 
Catalunya 1:5 000 (6 331 fulls), Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000 (304 fulls) i la 
segona edició de l'Ortoimatge de Catalunya a 1:100 000 (8 fulls) . 

Un fet remarcable tant pel seu pes institucional com per la demanda externa és l'inici 
del disseny de la Base Cartogràfica Numèrica 1:250 000. Aquesta base serà el suport de 
mapes tan importants com el Mapa topogràfic de Catalunya 1:250 000 o el Mapa ofi
cial de carreteres de Catalunya 1:250 000, entre d'altres. 

A més, s'han elaborat molts altres productes considerats cartografia bàsica que poden 
consultar-se a l'apartat corresponent de la memòria. 

Cartografia temàtica 
Pel que fa a la col-lecció 1:250 000, s'han treballat 6 fulls i se n'ha publicat un. Fora del 
Pla i atenent diferents sol·licituds s'han treballat diversos fulls cartogràfics a diferents esca
les; de tots cal fer especial menció de l'inici del projecte de Punts d'Informació Turística 
a escala 1:30 000 i 1:50 000, de la realització del Mapa d'incendis forestals de Catalunya 
(1986-1990) 1:500 000 i de Barcelona'92 Jocs de la XXVa Olimpíada. Ortoimatge 
1:50 000. A part, també s'ha de destacar els treballs que s'han dut a terme a diferents esca-

210 les de la cartografia de vegetació i de la cartografia d'espais naturals. 
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Fotointerpretació i actualització cartogràfica 
S'ha consolidat la línia de treball amb estacions digitals per a l'actualització cartogrà
fica a escala 1:50 000; això ha permès de disposar d'una eina cartogràficament avança
da, i alhora donar sortida a les previsions de realització dels projectes Base Cartogràfica 
Numèrica i Mapa comarcal de Catalunya a escala 1:50 000. Aquest projecte és la base, 
també, per al correcte compliment dels requeriments dels 90-100 fulls diferents dels 
Punts d'Informació Turística a escala 1:30 000 i 1:50 000. 

Atles 
S'ha treballat en dos atles comarcals: Val d'Aran i Baix Llobregat, encara que les prioritats 
han estat dirigides cap a la presentació al Pavelló de Catalunya de l'Expo'92 del CD-Atles 
de Catalunya, tant en versió Apple Macintosh com amb PC Windows; això ha compor
tat que les sortides impreses dels dos atles comarcals es realitzin dins de l'any 1993. 
D'altra banda, s'ha preparat la compaginació de l'Atles climàtic de Catalunya, apartat de 
T ermopluviometria. A més, s'ha realitzat tot el treball de fotocomposició, fotomecànica, 
compaginació i filmació de l'Estadística anual del Departament de Poütica Terri to rial i 
Obres Públiques de l'any 1990 que, encara que no es tracti d'un veritable atles, la quanti
tat de mapes, gràfics i taules estadístiques que duu fa que es tracti d'un document semblant. 

Publicacions 
L'any 1992 ha estat un any de consolidació de les publicacions treballades en entorns 
informàtics propis de l'ICC. Les previsions de publicació de 9llibres s'han aconseguit 
malgrat les petites divergències sobre els títols inicials. Del conjunt, cal destacar-ne 
l'inici de la coHecció de monografies tècniques. Pel que fa a les publicacions periòdi
ques s'han aconseguit tots els objectius previstos en principi, tot i que dues publicacions 
(Catàleg de vols i Catàleg de publicacions) estaran impreses dins de l'any 1993. 

Delimitació municipal de Catalunya 
S'ha iniciat l'anàlisi de la informació recollida, els anys anteriors, als arxius de l'IGN de 
Madrid. Aquesta tasca és de vital importància per reconstruir les línies d'atermenament 
dels municipis i donar suport a les bases cartogràfiques a escala 1:50 000 i més grans. 
D'altra banda, s'ha finalitzat el treball de recuperació fotogràfica dels plànols i mapes 
que acompanyen als expedients municipals; així, podem afirmar, per primera vegada, 
que es disposa de la informació bàsica existent per a la reconstrucció de la xarxa de les 
línies de límit dels municipis de Catalunya. 

En relació a les tasques coordinades amb la Direcció General d' Admistració Local, s'ha 
continuat donant el suport tècnic necessari per a la realització dels expedients de deli
mitació municipal. Per a més informació, vegeu l'apartat corresponent de la memòria. 

Activitats generals, vols i cartoteca 

Gestió econòmica 
Com a resum, en termes econòmics, de l'activitat portada a terme per l'ICC durant 211 
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l'any 1992, 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 198 704 807 pessetes, en funció de més ingressos realit
zats durant l'any 1992. 

Les vendes i ingressos propis han assolit un import de 660 512 153 pessetes, la qual cosa 
ha representat un percentatge d'autofinançament corrent d'un 53,58%. 

La seva distribució ha estat la següent: 
Vendes a les botigues de l'ICC: 
Barcelona, Girona i Lleida ........................ ............................ ...... .. 
Vendes per projectes ........... ................................. ......................... . 
Taxes i altres ingressos ................................................................ .. 

Distribució i vendes 

46 471 045 pessetes 
599 258 377 pessetes 

14 782 731 pessetes 

S'ha assolit els objectius relatius a l'apertura d'establiments d'atenció i venda al públic 
a comarques amb la posada en marxa de la botiga de Lleida. D'altra banda, s'ha posat 
a la venda diversos productes cartogràfics en suport informàtic. 
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Cartoteca 
Els diferents fons de la Cartoteca han continuat experimentant un augment paral-lel al 
previst. 
Cartografia anterior al segle XX ... . .. ....... ... ..... .. ........ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . ..... 1 700 peces 
Cartografia del segle XX, fulls solts ....... ................ .. .. .. .... .... .. .. .. .... .. .. .. .. ... 650 peces 
Cartografia del segle XX, sèries ... ..... .. ................... .... .... ... ..... ... .... .... ......... 23 860 peces 
Total ....... ... ............. .............. ........ ...... ...... ..... ............ ........................... .... .... 26 210 peces 

Cal informar que el nombre d'usuaris especialistes que han visitat les sales de consul
ta de la Cartoteca de Catalunya ha estat 766. 

Conclusió 
Com en anys anteriors, també en aquest exercici es constata un elevat nivell de com
pliment de les previsions establertes en el Pla Plurianyal 1989-1992. Les desviacions 
produïdes en alguns casos són conseqüència directa de sol·licituds concretes o bé de la 
necessitat de donar el suport adequat als requeriments del Departament i/o d'altres ins
titucions; d'aquesta manera en el decurs de l'any s'han inclòs projectes inicialment no 
contemplats en el Pla. 

Aquest exercici, amb la finalització del Pla Plurianyal1989-1992, permet d'analitzar i 
valorar no només les previsions de l'any, sinó també l'activitat, i en conseqüència, el seu 
compliment durant els darrers quatre anys de l'Institut. Així doncs, els resultats globals 
d'aquest quadrienni cal qualificar-los de positius, considerant també que .en molts 
casos fins i tot s'ha superat la planificació inicial. 
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10. 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 presenten 

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. 217 
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- Integrar les activitats tecnològiques. 
- Incrementar la sinergia de les accions. 

Ordenar les decisions i les accions. 
[5] Aquest Pla Estratègic s'ha gestat per a ésser sotmès, enriquit i coordinat per les 

següents instàncies i organismes: 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques del Govern de la 
Generalitat de Catalunya (DPTOP). 
Consell Rector i Comissió Tècnica de l'ICC. 
Intervenció General i Sindicatura de Comptes de la Generalitat. 
Consejo Superior Geognifico 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. 

[10] 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' esquecla 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 recerqu"es, 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 línia estratègica. 

[13] L'esquema explicatiu del Pla és a la pàgina 219. 
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Configuració del Pla Estratègic Tecnològic i Productiu de l'ICC 1989-2000 
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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 coJ.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 
crear un Servei Geogràfic o Cartogràfic. La darrera recuperació nacional amb 

li 

I 
I 

1: 

I 



,, 

¡: 

~ · I 

l' 

Pla estratègic de l'Institut Cartogràfic de Catalu nya 1989-2000 

l'Estatut de 1979 va produir la creació d'un Servei Cartogràfic l'any 1979 i la de 
l'Institut Cartogràfic de Catalunya l'any 1982 per Llei 11/82 del Parlament de 
Catalunya. 

[23] La recuperació del dèficit acumulat és el nord que guià el Parlament de 
Catalunya en dotar-se de la Institució cartogràfica necessària perquè fos l'eina 
que emprés el Govern de la Generalitat per a l'esmentada recuperació, l'hi 
donà una fórmula jurídica moderna de caràcter comercial, industrial i financer 
la qualli permet llibertat d'acció i capacitat d'autofinançament. 

[24] Les línies estratègiques estan ordenades segons les prioritats encara que formen 
un tot que conforma el Pla. Les línies números 1 i 2 s'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 1:1 00 000 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 instaHació 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 cartogr:àfica produïda a entorns de sis
temes d'informació geogràfica. 

[32] Es potenciarà la sinergia fotogrametria digital - procés d'imatge amb l'horitzó 221 
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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 

1 
- Objectiu específic número 4: Geodèsia cartogràfica 

! 
I 

- Subobjectiu número 7: Sistemes de posicionament 

7.1. Xarxes geodèsiques 
7.2. Càlcul geodèsic 

I 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 
1 0.1. Fotomecànica digital sèries 1:5 000 
1 0.2. Fotomecànica digit\11 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 223 
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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 
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: Map~ base d'ús econòmic, multidisciplinari 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. Sèrie 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 serie 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 t?pogràfic 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. 225 
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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 satèl·lit 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 ~tnyals. 

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. 

226 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. 227 
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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 càlcul 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~lt 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 8-10 fulls diaris. 
Terminis realització: Operacional1992, en desenvolupament continuat. 
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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 rendim nt. 
Connexió amb l'Objectiu: Producció massiva de 8-10 fulls diaris. / 
Terminis realització: Operacional 1993, en desenvolupament continuat. 1 
Projecte 11.1 Sistemes de simbolització automàtica 1 

Descripció: Desenvolupament del software per a la generació de mapes a pa~ir de 
BCN f · 
Justificació: Ús de bases cartogràfiques numèriques comunes per a sèries divei)SeS. 
Connexió amb l'Objectiu: Publicació de les sèries nacionals impreses. J 

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 orientadesrvers el SIG. 
Justificació: C~mpilar 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 projectes específics. 1 
Terminis realització: Al llarg del Pla. 
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Projecte 14.1 Revista Catalana de Geografia 
De1cripció: Publicació relativa a les ciències geocartogràfiques. 
Justificació: Òrgan d'expressió tècnica de l'ICC i d'altres autors. 
Comexió amb l'Objectiu: Fòrum de difusió del coneixement cartogeogràfic. 
Terninis realització: Tres números per any. 

Proje:te 14.2 Atles i microatles 
Desc~pció: Publicació de monografies en forma de llibre i digital de les comarques. 
Justif'x:ació: Donar unitats d'informació cartogeogràfica en format comarcal. 
Conmxió amb l'Objectiu: Servei Institucional a les comarques. 
Termilis realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 15.1 Sèries ortoimatges espacials 
Descri{ció: Desenvolupament de sistemes de producció d' ortocartografia a partir de 
sensors d'observació espacials. 
J ustific:ció: Generació ràpida d' ortoimatges multispectrals. 
Conne~ó amb l'Objectiu: Complement de -les sèries cartogràfiques nacionals. 
Termini: realització: Al llarg del Pla. 

Projectel5.2 Sèries temàtiques 
Descripcb: Desenvolupament de sistemes d'anàlisi i classificació d'imatges espacials. 
Justificaaó: Possibilitar l'anàlisi sinòptica i estadística d'alt rendiment. 
Connexil amb l'Objectiu: Generació de sèries temàtiques de cobertura global. 
Terminisrealització: Al llarg del Pla. 

Projecte ñ.3 Sèries experimentals 
Descripcil: Estudi de sensors experimentals. 
Justificaci•: Mantenir el desenvolupament i l'estudi de nous sensors. 
Connexió~mb l'Objectiu: Desenvolupament tecnològic mantingut. 
Terminis nalització: Al llarg del Pla. 

Projecte 161 Sistemes electroòptics aeris 
Descripció:Desenvolupament de sistemes electroòptics. 
Justificació Ús sobre plataformes aèries amb rendiments superiors als espacials. 
Connexió anb l'Objectiu: Aplicació a pFüjectes de grans escales i seguiment ràpid. 
Terminis ralització: Experimentació 1991, implantació al. llarg del Pla. 

Projecte 16.1 Sistemes actius 
Descripció: l.studi de sensors actius aeronàutics i espacials. 
Justificació:R.ecerca de n<Dves possibilitats d'anàlisi territorial. 
Connexió anb l'Objectiu: Desenvolupament tecnològic mantingut. 
Terminis rdització: 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 19.1: Programa d'adquisicions 
Descripció: Promoure les donacions i adquisicions de cartografia històrica. 1 

Justificació: Formar un fons de cartografia històrica i fons documentals comex. 
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 Catalur:ya. 
Terminis realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 20.1 Horitzó 500 000 
Descripció: Promoure l'intercanvi, donació i adquisició de cartografia conemporània. 
Justificació: ,Crear un fons documental que serveixi per a l'estudi i consula. 
Connexió amb l'Objectiu: Servei Institucional de la Cartoteca de CatalU1ya. 
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 à 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. 



Pla estratègic de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 1989-2000 

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 

desenvolupament de la informació cartogràfica en l'àmbit de les competències 

de la Generalitat de Catalunya. 

Article 2. 
L'Institut Cartogràfic de Catalunya gaudirà de personalitat jurídica pròpia, 

autonomia administrativa i econòmica i plena capacitat d'obrar per al compliment 

de les seves finalitats. 

Article 3. 
1) Són funcions de l'Institut Cartogràfic de Catalunya: 

a) L'elaboració, reproducció i difusió de treballs cartogràfics de base. 
b) La creació, estructuració i organització de la Cartoteca de Catalunya, la 

qual coordinarà la recollida i l'estudi de la documentació geogràfica i 

cartogràfica existent, i s'encarregarà de la seva conservació i difusió 
directament o en col-laboració amb altres entitats públiques o privades. 

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

sistemes automàtics en el traçat de la cartografia. 
d) La coordinació tècnica dels treballs cartogràfics que facin entitats públiques 

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

privades d'anàloga finalitat. 237 
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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
tat!; 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 cie 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 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. 239 
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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 cóordinar els treballs cartogràfics. 
e) Proposar les mesures necessàries per evitar que es produeixin repeti

cions de treballs o duplicat de tasques. 
d) Vetllar per la posada al dia i la conservació dels treballs cartogràfics 

d'importància general i permanent per a Catalunya. 
e) Proposar les mesures precises i necessàries perquè la nomenclatura i la 

simbologia utilitzades per l'Institut siguin les mateixes en les entitats 
cartogràfiques que coordina. 

f) En general, estudiar i proposar les normes necessàries per impulsar i 
coordinar tots els treballs i estudis encaminats a l'execució de la carto
grafia d'interès per a Catalunya. 

Article 12. 
1) Els recursos de l'Institut Cartogràfic de Catalunya seran els següents: 

a) Tots els que són actualment adscrits al Servei Cartogràfic del Depar
tament de Política Territorial i Obres Públiques. 

b) Els rendiments dels béns compresos en l'apartat anterior. 
e) L'assignació que es fixarà al pressupost de la Generalitat per al compli

ment de les finalitats de l'Institut i els crèdits que aquest utilitzi dels 
previstos en aquest pressupost per a l'execució de treballs cartogràfics. 

d) Els ingressos que obtingui pels estudis o treballs que realitzi en el desen
volupament de les seves funcions o per la venda de les seves produccions 
a organismes diferents de la Generalitat. 

e) Les participacions o els ingressos que procedeixin dels consorcis o socie
tats en què intervingui, segons el que preveu l'article 4. 

f) Les subvencions, les aportacions o les dotacions que concedeixin al seu 
favor entitats o particulars. 

g) Tots els recursos no previstos en els apartats anteriors que puguin ésser
li atribuïts per disposició legal o reglamentària. 



Annex. Llei de creació 11/1982 

2) El pressupost de l'Institut serà anual i se subjectarà a les disposicions legals 
sobre els pressupostos dels organismes autònoms. 

3) L'Institut gaudirà de les exempcions i beneficis fiscals de què gaudeix 
l'Administració de la Generalitat. 

Article 13. 
La contractació d'obres, serveis i subministraments per l'Institut Cartogràfic de 
Catalunya en el desplegament de les seves funcions s'acomodarà a la legislació 
que serà aplicable en virtut del que disposa l'Estatut de Catalunya. 

Article 14. 
1) Contra els actes administratius de l'Institut Cartogràfic de Catalunya seran 

procedents els recursos previstos en les normes de procediment administra
tiu aplicables a Catalunya, amb les peculiaritats que s'estableixen tot seguit. 

2) Tots els actes administratius de l'Institut podran ésser objecte de recurs 
d'alçada davant el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, excep
te els extraordinaris de revisió, els quals s'interposaran sempre davant el 
Consell Executiu de la Generalitat. 

3) La interposició del recurs contenciós administratiu serà procedent segons el 
que estableix la Llei d'aquesta jurisdicció. 

4) L'exercici d'accions civils i laborals es regirà per les normes de general apli
cació i la reclamació prèvia s'adreçarà sempre al Consell Rector. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
1. S'incorporen a l'Institut Cartogràfic de Catalunya el personal i el material del 

Servei Cartogràfic actualment dependent del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques. 

2. El Consell Executiu i el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, 
dins de l'àmbit de les seves respectives competències, dictaran les disposi
cions necessàries per portar a terme en un termini de tres mesos la incorpo
ració a què es refereix l'apartat anterior. 

DISPOSICIONS FINALS 
Primera. El que estableix aquesta Llei s'entendrà sens perjudici de les com

petències que puguin correspondre a l'Administració central de l'Estat i, en 
especial, al Consejo Superior Geogrdfico, a !'Instituta Geogrdfico Nacional, al 
Servicio Geogrdfico del Ejército de Tierra, a !'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. 241 
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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'experiència 
obtinguda durant aquests cinc anys de funcionament de l'Institut aconsella 
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. 247 
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DISPOSICIÓ FINAL 
Es faculta al conseller de Política Territorial i Obres Públiques per dictar les 
normes necessàries per al desenvolupament i l'execució d'aquest Reglament. 

ANNEX 

CAPÍTOL 1 

Barcelona, 28 de març de 1988 

JORDI PUJOL 
President de la Generalitat de Catalunya 

XAVIER BIGATÀ I RIBÉ 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 

Naturalesa,finalitats i funcions de l'Institut 

Article 1 
1.1 L'Institut Cartogràfic de Catalunya és un organisme autònom comercial, 

industrial i financer, adscrit al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, amb la finalitat de portar a terme les tasques tècniques de desen
volupament de la informació cartogràfica en l'àmbit de les competències de 
la Generalitat de Catalunya. 

1.2 L'Institut Cartogràfic de Catalunya és subjecte a l'Estatut de l'empresa 
pública catalana, de conformitat amb el que disposa l'article l.a) de la Llei 
4/1985, de 29 de març. 

Article 2 
2.1 Per al compliment de les seves finalitats l'Institut gaudirà de personalitat 

jurídica pròpia, autonomia administrativa i econòmica i capacitat plena 
d'obrar. 

2.2 En conseqüència, l'Institut podrà adquirir, posseir, reivindicar, gravar o alie
nar tota mena de béns, concertar crèdits, celebrar contractes, obligar-se, 
interposar els recursos establerts i executar les accions previstes a les lleis. 

2.3 El que disposen els paràgrafs anteriors s'entén sens perjudici de l'observança 
de les Lleis 11/1981, de 7 de desembre, de patrimoni de la Generalitat; 
10/1982, de 12 de juliol, de finances públiques; 4/1985, de 29 de març, de 
l'estatut de l'empresa pública catalana, i les altres lleis d'aplicació a 
Catalunya. 

2.4 L'Institut Cartogràfic de Catalunya actuarà d'acord amb els criteris i prin-
248 cipis següents: 
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a) Rendiment, economia i productivitat, aplicats d'acord amb els objectius 
fixats pels òrgans corresponents. 

b) No-discriminació respecte al sector privat. 
e) Contribució al foment de l'ocupació i al desenvolupament tecnològic. 

Article 3 
Són funcions de l'Institut Cartogràfic de Catalunya: 
a) L'elaboració, la reproducció i la difusió de treballs cartogràfics de base. 
b) La creació, l'estructuració i l'organització de la Cartoteca de Catalunya, 

que coordinarà la recollida i l'estudi de la documentació geogràfica i car
togràfica existent, i s'encarregarà de la seva conservació i difusió directament 
o en col-laboració amb altres entitats públiques o privades. 

e) La formació d'un banc de dades cartogràfiques amb la finalitat d'utilitzar sis
temes automàtics en el traçat de la cartografia. 

d) La coordinació tècnica dels treballs cartogràfics que facin entitats públiques 
i privades, si s'escau, i la col-laboració amb organismes públics i entitats 
privades de finalitat anàloga. 

e) La coordinació dels seus treballs cartogràfics amb els organismes de finali
tat anàloga a nivell d'Estat. 

f) La publicació i la difusió dels treballs realitzats per l'Institut que es jutgi con
venient pel seu interès públic, científic o d'una altra naturalesa. 

Article 4 
4.1 L'Institut realitzarà, amb caràcter preferent, els serveis cartogràfics de 

caràcter oficial i d'interès general per a la Generalitat. 
4.2 Sens perjudici de l'actuació prevista al paràgraf anterior, l'Institut podrà 

realitzar estudis i treballs encomanats o sol· licitats per entitats públiques 
o particulars. 

Article 5 
5.1 Per a l'exercici de les seves funcions, l'Institut podrà: 

a) Fer convenis de cooperació amb els organismes competents, especialment 
amb les entitats locals que coadjuvin en l'exercici de les seves funcions . 

b) Formar consorcis amb altres entitats públiques per al desenvolupament 
de les finalitats pròpies de l'activitat cartogràfica. 

e) Crear societats anònimes, així com participar en qualssevol altres socie
tats constituïdes, amb limitació de les responsabilitats, per ens públics o 
particulars, per al desplegament de finalitats de naturalesa cartogràfica. 

5.2 La creació de consorcis o societats anònimes o la participació o integració 
de l'Institut a les ja constituïdes haurà de .ser autoritzada pel Consell 
Executiu, d'acord amb el que estableix la Llei 4/1985, de 29 de març, de 

l'Estatut de l'empresa pública catalana. 

Article 6 
6.1 Amb periodicitat la Direcció de l'Institut donarà coneixement de l'estat de 

les seves actuacions en curs a la Secretaria General del Departament de 249 
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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 

SECCIÓ 1 
Òrgans rectors 

Article 7 
7.1 L'Institut es regirà pels òrgans següents: 

a) Consell rector. 
b) Direcció. 
e) Comissió tècnica. 

7.2 L'Institut disposarà, a més, dels serveis interiors que es determinen en 
aquest Reglament. 

SECCIÓ 2 
Consell rector 

Article 8 
8.1 El Consell rector serà format pel president, el vice-president, els vocals i el 

secretari. 
8.2 En serà president el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques. El 

vice-president serà designat pel Conseller d'entre els representants que 
s'esmentaran al punt 3.a) d'aquest mateix article. 

8.3 Els vocals del Consell seran els següents: 
a) Un representant de cadascun dels departaments d'Economia i Finances, 

d'Indústria i Energia, d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i de Governació, 
el Director General d'Estadística, el Director General d'Urbanisme, el 
Director General de Política Territorial i el Director General de 
Carreteres. 

b) Quatre vocals representants de les corporacions locals. 
e) Dos vocals de lliure designació pel Consell Executiu entre persones de 

competència acreditada en el camp de la Cartografia. 
d) El Director de l'Institut. 

8.4 El secretari serà designat pel Consell rector a proposta del seu 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 àmplies en l'actuació, la gestió i la 

representació de l'Institut. 
10.2 Particularment, correspon al Consell rector: 

a) Elaborar i proposar el pla anual de treb_all i gestió i l'avantprojecte de 
pressupost de l'Institut. 

b) Conèixer els recursos que integren el patrimoni de l'Institut i informar
ne l'Administració. 

e) Atorgar poders al director per al desenvolupament de l'activitat comer
cial, industrial i financera de l'Institut. 

d) Resoldre tots els afers relacionats amb la competència de l'Institut no 
atribuïts a la direcció. 

Article 11 
El president del Consell rector tindrà les atribucions següents: 
a) Representar el Consell. 
b) Convocar-ne les reunions, assenyalant lloc, dia i hora de celebració i ordre 

del dia d'aquestes. 
e) Presidir i dirigir les deliberacions i dirimir amb el seu vot de qualitat els 

empats. 
d) Autoritzar amb la seva signatura l' acta de les sessions i les certificacions. 
e) Mantenir, per si mateix o per delegació en el director, contactes amb els 

òrgans de l'Administració de l'Estat competents en la matèria. 
f) Proporcionar a les altres administracions públiques, per si mateix o mitjançant 

el director, informació sobre la cartografia realitzada o en curs d'execució. 
g) Presidir reunions, i dirimir amb el seu vot els empats. 
h) Qualsevol altra funció atribuïda per aquest Reglament. 

Article 12 
El vice-president auxiliarà el president en les seves funcions i el substituirà en 
els casos d'absència o d'impossibilitat. 

Article 13 
El secretari aixecarà l'acta de les sessions i estendrà certificacions dels acords que 
s'hi hauran adoptat, autoritzant amb la seva firma les unes i les altres. 

SECCIÓ 3 
Direcció 

Article 14 
El director de l'Institut és nomenat pel Consell Executiu a proposta del 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques i li correspon el nivell orgà-
nic de director general. 251 
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Article 15 
15.1 Correspon al director de l'Institut la direcció d'aquest, l' execucíó 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 1' 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: 
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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) Vetllar per la posada al dia i la conservació dels treballs cartogràfics 

d'importància general i permanent per a Catalunya. 
e) Proposar les mesures precises i necessàries perquè la nomenclatura i la 

simbologia utilitzades per l'Institut sigu{n 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. 

17.2 Els acords de la Comissió tècnica tenen el caràcter d'informes facultatius 
i no vinculants. 

SECCIÓ 5 
Serveis interiors 

Article 18 
18.1 La direcció de l'Institut realitzarà les seves funcions mitjançant els serveis 

següents: 
a) Desenvolupament i Sistemes. 
b) Producció Cartogràfica. 
e) Programes d'Actuació Cartogràfica. 
d) Secretaria Econòmica i Administrativa. 

18.2 Depèn directament del director la Cartoteca de Catalunya. 

Article 19 
19.1 Són comeses del Servei de Desenvolupament i Sistemes la realització d'estu

dis, la definició de les metodologies, l'anàlisi de les aplicacions i la posada en 
marxa i el desenvolupament dels diferents sistemes d'informació geogràfica, 
cartografia numèrica, càlcul, bases de dades alfanumèriques, percepció remo
ta i d'ajut a la gestió dins els diferents àmbits de la realització cartogràfica. 

19.2 A més a més, el Servei de 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 253 
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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 instal-lacions, 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 col-laboració amb altres entitats públiques o 
privades. 

CAPÍTOL 3 
Funcionament del Consell rector i de la Comissió tècnica 

Article 25 
25.1 La convocatòria del Consell rector i·de la Comissió tècnica correspondrà 

als seus presidents respectius i haurà de ser acordada i notificada amb una 
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antelació mínima de quaranta-vuit hores, llevat dels casos d'urgència, i s'hi 
adjuntarà l'ordre del dia. 

25.2 L'ordre del dia serà fixat pel president respectiu, tenint en compte, si escau, 
les peticions dels altres membres formulades amb l'antelació suficient. 

25.3 Això no obstant, tant el Consell rector com la Comissió tècnica quedaran 
constituïts vàlidament, encara que no s'haguessin complert els requisits de 
la convocatòria, quan es trobin reunits tots els seus membres respectius i 
ho acordin així per unanimitat. -

Article 26 
26.1 Les deliberacions del Consell rector i de la Comissió tècnica seran presi

dides i dirigides pel seus presidents respectius. Perquè les deliberacions o 
els acords siguin vàlids calla presència, si més no, de la meitat més un dels 
seus membres. 

26.2 Si no hi ha quòrum, l'òrgan es constituirà en segona convocatòria una hora 
després de l'assenyalada per a la primera. Per això n'hi haurà prou amb 
l'assistència de la tercera part dels seus membres i, en tot cas, en nombre 
no inferior a tres. 

Article 27 
27.1 Els acords dels òrgans col-legiats de l'Institut seran adoptats per majoria 

absoluta d'assistents i els empats seran dirimits pel vot del president. 
27.2 Els membres del Consell rector podran fer constar en acta el seu vot con

trari a l'acord adoptat i els motius que el justifiquin. 
27.3 No podrà ser objecte d'acord cap assumpte que no estigui inclòs a l'ordre 

del dia, llevat que siguin presents tots els membres de l'òrgan coHegiat i que 
sigui declarada la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria. 

27.4 Els acords es registraran en el llibre d'actes amb la firma del president i del 
secretan. 

CAPÍTOL4 
Règim econòmica-financer 

Article 28 
28.1 Els recursos de l'Institut seran els següents: 

a) Tots els que estaven adscrits al Servei Cartogràfic del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques. 

b) Els rendiments dels béns compresos en l'apartat anterior i dels altres 
adscrits a l'Institut. 

e) Els béns traspassats de la Diputació segons Decret 198/1983, de 21 
d'abril. 

d) L'assignació que es fixarà al pressupost de la Generalitat per a com
pliment de les finalitats de l'Institut i els crèdits que aquest utilitzi 
dels previstos en aquest pressupost per a l'execució de treballs car-
togràfics. 255 
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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 Canogràfic 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 es finançarà mitjançant la contraprestació que a aquest efecte es 
concerti. 

29.3 Els contractes que se celebrin per a la realització de treballs per a entitats 
públiques tindran caràcter administratiu, tret que les normes de contrac
tació de l'entitat contractant disposin el contrari. 

29.4 La direcció elaborarà un balanç de situació i un compte d'explotació que 
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. 
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Article 31 
Les adquisicions patrimonials, les relacions jurídiques externes i el règim de con
tractació de l'Institut que estiguin directament relacionats amb l'objecte de la 
seva activitat són subjectes al dret civil i mercantil, i no se sotmeten als proce
diments administratius de selecció de contractistes i, en general, a les normes 
administratives sobre contractació. El Consell rector, però, acordarà els siste
mes de publicitat i de concurrència per a l'adjudicació dels contractes que pel seu 
import o per la seva naturalesa es cregui adients. -

CAPÍTOL 5 
Règim jurídic 

Article 32 
32.1 Contra els actes administratius de l'Institut seran procedents els recursos 

previstos a les normes de procediment administratiu aplicables a 
Catalunya, amb les peculiaritats que s'estableixen tot seguit. 

32.2 Tots els actes administratius de l'Institut podran ser objecte de recurs 
d'alçada davant el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques. 

32.3 El recurs extraordinari de revisió, si s'escau, s'ha d'interposar sempre 
davant el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques. 

Article 33 
La interposició de recurs contenciós administratiu serà procedent d'acord amb 
el que estableix la Llei d'aquesta jurisdicció. 

Article 34 
L'exercici d'accions civils i laborals es regirà per les normes d'aplicació general 
i la reclamació prèvia s'adreçarà sempre al Consell rector i es presentarà a la 
direcció de l'Institut. 

CORRECCIÓ D'ERRADA al Decret n° 88, 28 març 1988. CARTOGRAFIA. Aprovació del 
Reglament de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (Política Territorial i Obres 
Públiques) (Ref. 261). 

Havent observat una errada al text del Decret esmentat, se'n detalla l'oportuna 
correcció: 

A l'Annex, article 22.2, on diu: 
" ... la Secció d'Organització Econòmica i Assumptes Generals", 

ha de dir 
" .. . la Secció d'Organització Administrativa i Assumptes Generals". 257 
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