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Presentació del conseller de PTOP 

L'acció governamental s'havia basat històricament en una burocràcia generalista i 
especialista ordenada en rígids ministeris i cossos. Aquesta aproximació napoleò
nica és avui en crisi. L'informe Gore on es propugna una organització composta 
per unitats petites (per comparació), mòbils (no estàtiques) i intel·ligents (dotades 
de capacitat pensant i tecnològica) na estat el punt de cristal·lització de moltes 
iniciatives de reforma administrativa actualment en formulació i aplicació. 

Aquest és el model que aquest Institut Cartogràfic de Catalunya pot tractar 
de seguir. Planificació estratègica, autonomia administrativa i d'acció i alta tec
nologia són els tres fronts que permeten produir els productes cartogràfics que el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques i d'altres departaments 
necessiten. Aquesta veritable Memòria ens descriu exhaustivament què es fa, 
com es fa i quines desviacions tenim respecte a l'horitzó planificat. Això vol dir 
transparència pública i capacitat d'adaptació a les situacions canviants. 

Ens apropem a un sistema social on el canvi serà una base de partida per a 
qualsevol acció i l'Administració Pública no en serà una excepció; unitats petites, 
mòbils i intel·ligents amb capacitat d'adaptació són bones fórmules per endin
sar-nos en el futur. 

Voldria recomanar al personal i direcció de l'Institut Cartogràfic de 
Catalunya l'actitud de la perseverança. En el servei al Govern de Catalunya i en 
la seva capacitat de generar productes intel·ligents per a l'acció de Govern, el seu 
treball és útil per a tot el país. 

Artur Mas i Gavarró 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 



11 

Introducció del director de l'ICC 

Aquest exercici del 1994 és el sisè del Pla Estratègic 1989-2000 que guia l'activitat 
d'aquest Institut. Això vol dir que estem a mig camí de la realització de la tasca 
planificada. Aquest exercici, específicament, pot considerar-se de concentració i 
treball, semblant a l'anterior tot i preparant el proper 1995, on amb l'organitza
ció a Barcelona de la International Ç<;~rtographic Conference'95, el trasllat a la 
nova seu i d'altres activitats donaran notorietat a la nostra tasca. 

Però d'aquest 1994 voldria subratllar els següents punts: 
- Finalització de la sèrie Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000, composta d'un 
total de 4 269 fulls sóbre les 3 189 530 hectàrees del Principat. Fita històrica en 
la cartografia catalana. 
- Aerotriangulació estable de tots els projectes fotogramètrics amb dades GPS. 
Aquesta tecnologia, de desenvolupament propi i original de l'Institut Cartogràfic 
de Catalunya, genera un enorme estalvi de topografia de recolzament i també en 
l'aspecte econòmic i de temps. 
- S'han incorporat a la producció nous procediments de millora dels ortofoto
mapes en color. 
- S~han iniciat projectes a l'Amèrica Llatina: Veneçuela i Argentina, que denoten 
la maduresa de les tecnologies desenvolupades per l'Institut Cartogràfic de 
Catalunya. 
- Creixement progressiu de la demanda del Mapa topogràfic de Catalunya 
1:50 000, amb la venda de 42 060 fulls d_urant aqu~st exercici. 
- Incorporació a la Cartoteca de Catalunya de la col·lecció de mapes i plànols de 
la Fundació de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona composta per 212 
mapes i S atles, la majoria, dels segles xv11 i XVIII. 

Aquest i molts d'altres punts determinen l'activitat d'un ric exercici en treballs i 
resultats. Aquesta direcció vol reconèixer el treball laboral i intel·lectual dels tre
balladors de l'Institut Cartogràfic de Catalunya que, conjuntament amb els nos
tres productes, és el nostre veritable actiu. 

Tempus fugit 

Jaume Miranda i Canals 
Director general de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 
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Director 
Jaume Miranda i Canals 
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i Procés d 'Imatge 
Romà Arbiol i Bertran 
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Ismael Colamina 
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Cap de la Secció 
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Joan Romeu i Ripoll 
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Consell Rector 

En el decurs de 1994 s'han produït canvis en el si del Consell Rector. Cal desta
car la incorporació com a president de l'Hble. Sr. jaume Roma i Rodríguez en 
substitució de l'Hble. Sr. josep M. Cullell i Nadal. La segona variació ha estat la 
substitució del Sr. Miguel Chaves López pel senyor joan Capdevila i Subirana, 
com a director del Servei Regional de Catalunya de l'Instituta Geogràfica 
Nacional. 

Composició del Consell Rector a 31 de desembre de 1994 

PRESIDENT 
Hble. Sr. Jaume Roma 
i Rodríguez 

VICE-PRESIDENT 
Sr. joan A. Solans i Huguet 

VOCALS 
Sr. Eduard Alabem i Valentí 

Sr. Agustí d'Aran a i Sagni er 

Sr. Antoni Gurgui i Ferrer 

Sr. Pere Feliu i Mir 

Sr. Jordi Oliveras i Prats 

Sr. joan Capdevila i Subirana 

ll -Im. Sr. joan Payola i Riera . 

Sr. josep Bernis i Calatayud 

Sr. Salvador Milà i Solsona 

Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques 
Membre nat 

Director general d'Urbanisme 
Membre nat 

Director general de Carreteres 
Membre nat 
Director general de Planificació i Acció 
Territorial 
Membre nat 
Sots-director general de Coordinació 
del Departament d'Indústria i Energia 
Membre nomenat 
Coordinador tècnic en Matèria Pressupostària 
del Departament d'Economia i Finances 
Membre nomenat 
Director de l'Institut d'Estadística de Catalunya 
Membre nomenat 
Director del Servicio Regional de Catalunya 
de l'IGN 
Membre nomenat 
Regidor de l'Ajuntament 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 de l'Àrea 
de Serveis Territorials de l'Ajuntament 
de Mataró 
Membre nomenat 

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

Sr. Ernest Maragall i Mira 

de Manresa 
Membre nomenat 
Coordinador de Serveis d'Informació de Base 
i Organitzativa de l'Ajuntament de Barcelona 
Membre nomenat 
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Sr. Albert Serratosa i Palet 

Sr. Francesc Vall-llosera 
i Vilaplana 

Sr. ] aum e Miranda i Canals 

SECRETÀRIA 
Sra. Glòria Bardají i Pascual 

Assessor del conseller de PTOP 
Membre nomenat 
Sots-director general d'Obres del Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
Membre nomenat 
Director de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 
Membre nat 

Cap de l'Assessoria Jurídica del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques 
Membre nomenat 

Sessions convocades durant l'any 1994 

Sessió de 26 d'abril 
Es presentà l'avanç de la Memòria d'activitats de l'Institut corresponent a l'exer
cici 1993 així com la Memòria financera del mateix exercici. També s'exposà l'a
valuació econòmica de l'any 1993 juntament amb la producció-retorn del 
DPTOP. Tot seguit, el director es va referir a la configuració de l'ICC com a orga
nisme autònom adscrit a la Generalitat i manifestà el seu interès a conèixer el 
criteri del Consell Rector respecte que l'Institut es converteixi en un ens públic 
subjecte al dret priva,t. Es presentà el programa de vols 1994 i el full informatiu 
de l'any 1993 de la secció de la Cartoteca de Catalunya. S'adoptà l'acord d'apro
var la signatura del protocol entre la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar
celona i l'ICC, de cessió de material cartogràfic a l'Institut Cartogràfic de Cata
lunya. A continuació es presentà el conveni marc amb la Diputació de Barcelona. 
Es va comentar l'operació d'endeutament segons la Llei de Pressupostos de 1994. 
Finalment es donà compte de la signatura dels convenis amb el Servicio 
Autónomo de Geografía y Cartografia Nacional de la República de Veneçuela. 

Sessió de 29 de novembre 
La Direcció mostrà la Memòria de l'Institut de l'any 1993 i l'auditoria econòmi
co-financera de l'ICC i de la societat SYSIGSA corresponent a l'exercici 1993 duta 
a terme pel Departament d'Economia i Finances. Es comentà el Pla Anyal 1995 i 
l'avantprojecte de pressupost per al proper exercici. També s'informà de l'estat 
de la preparació de la Conferència de l'Associació Cartogràfica Internacional. Es 
presentà el Mapa topogràfic de Catalunya E 1:50 000 i es comentà l'estat en què 
es troben altres sèries. Finalment, s'autoritzà l'alienació de determinat material 
de l'Institut. 
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Personal 

DISTRIBUCIÓ PER SERVEIS 

FUNCIONARIS 

GENERALITAT ESTAT TRANSFERITS LABORALS TOTAL 

Direcció 5 9 15 

Subdirecció 30 47 77 

Secretaria Econòmica i Administrativa 6 29 36 

Producció Cartogràfica 33 33 

Programes d'Actuació Cartogràfica 8 30 40 

Total 49 3 148 201 

PLANTILLA ICC 

T ITULACIÓ 

TOTAL A B e D HOMES DONES 

Personal laboral 148 41 8 97 2 84 64 

Funcionaris de la Generalitat 49 45 26 23 

Funcionaris de l'Estat 

Funcionaris transferits de la Diputació 3 2 3 

Total 201 86 11 100 3 114 87 

Edat mitjana: 32,04 
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Gestió econòmica i administrativa 

L'activitat de l'any 1994 s'ha dut a terme en el marc de les competències esmen
tades a la Llei 11/82 de creació de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i al 
Reglament 88/1988 que desenvolupa aquesta Llei, i a partir de les directrius del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 

El Consell Rector, màxim òrgan de gestió de la Institució, va aprovar el Pla 
Anyal d'actuació i el pressupost corresponent, a partir del Pla Estratègic que 
comprèn el període 1988-2000, i va establir, d'aquesta manera, el marc d'actuació. 

Aquest apartat consta de les següents parts: 
a) Consideracions i~icials 
b) Presentació dels resultats de la comptabilitat general 
e) Gràfics comparatius 
d) Conclusions 

a) Consideracions inicials 
L'any 1994 s'ha caracteritzat a nivell econòmic per l'inici d'una determinada 
recuperació, marcada pel fet que la demanda interna de l'economia espanyola ha 
anat guanyant força. L'ampliació de la Unió Europea a 15 membres, I ~ posada en 
marxa de l'Organització Mundial del Comerç, institució que substitueix a 
l'Acord General sobre Aranzels i Comerç (GATT), així com del Mercat Comú del 
Sud (Mercosur), una unió duanera entre Argentina, Brasil, Paraguai i Uruguai, 
han definit una via d'expansió comercial que ha afavorit a nivell mundial la 
situació econòmica. 

Pel que fa a l'oferta, els indicadors d'activitat disponibles mostren una millo
ra sensible del sector industrial. Hi ha hagut un petit rellançament de l'activitat 
constructora. En el sector dels serveis, el balanç turístic de l'any mostra un rècord 
en el nombre de visitants i d'ingressos. 

La inflació s'ha mostrat prudent; s'ha tancat l'any amb un 4,3%. El mercat 
laboral ha mostrat també una millora, d'acord amb l'evolució del nombre d'atu
rats registrats a les oficines de l'Institut Nacional d'Ocupació. 

Cal analitzar la repercussió en el sector públic d'aquesta situació econòmica 
favorable referida a l'any 1994 per tenir finalment un dibuix del marc econòmic 
on s'ha desenvolupat l'activitat, en termes de la seva incidència en l'actuació de 
l'Institut. En aquest sentit, la inèrcia en el comportament de les variables que 
componen els ingressos dels diferents pressupostos de l'Administració treballa 
de forma negativa. És per això que un fet econòmic favorable incideix molt len
tament i amb retard en l'actuació pública. 

L'activitat de l'Institut s'emmarca clarament en el sector públic i, per tant, és 
afectada per la situació abans comentada. En el transcurs d'aquest any s'ha recu
perat el nivell d'ingressos assolit a l'any 1992, i s'ha superat la situació que es va 
crear l'any 1993. 

b) Presentació dels resultats de la comptabilitat general 
L'exercici de 1994 ve recolzat per un pressupost de 2 992 033 706 de pessetes. 
Referent a les inversions, els fets a tenir en compte són, bàsicament, dos: 
- La inversió de gairebé la totalitat de les transferències rebudes per aquests con
ceptes, el 99,98% del pressupost a liquidar, atès que el diferencial pendent d'in
vertir a final d'any" és de 282 431 pessetes. 
- L'Institut ha continuat les inversions en Fons Cartogràfic, que comprèn els 
valors de constitució de les diferents bases cartogràfiques que desenvolupa la 
Institució d'acord amb els programes de treball en l'àmbit de Catalunya pel que 
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fa al període analitzat. També s'han materialitzat les inversions en edificis i en 
equips cartogràfics. 

En relació al pressupost corrent, la xifra assolida, tant per ingressos propis 
com per transferències de la Generalitat, ha permès compensar amb un petit 
escreix la despesa corrent de l'exercici. 

- El balanç a 31 de de.sembre de 1994 
El balanç de l'ICC, tancat a 31 de desembre de 1994, té l'estructura següent: 

COMPOSICIÓ DEL BALANÇ 

ACTIU 

Immobilitzat 4 562 670 935 71,65% 

Existències 249 772 512 3,92% 

Deutors 1 499 560 401 23,55% 

Comptes financers 54867612 0,86% 

Ajustaments per periodificació 358 842 0,01% 

Total 6 367 230 302 100% 

PASSIU 

Finançament bàsic 4 949103 521 77,73% 

Creditors a curt termini 1 416 265 607 22,24% 

Ajustaments per periodificació 1 861174 0,03% 

Total 6 367 230 302 100% 

Aquests percentatges mostren la composició de les principals partides del 
balanç de l'Institut. · 

L'immobilitzat incorpora les inversions de l'any i, respecte a les mateixes, cal 
destacar: 

En el Fons Cartogràfic, l'increment de 388 533 001 pessetes ha estat causat 
per la materialització en les diferents partides que componen aquest fons: recerca 
i desenvolupament, fons cartogràfic digital, cartografia topogràfica, ortofotoma
pes, cartografia bàsica, cartografia derivada, cartografia temàtica, monografies, 
publicacions i atles. 
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COMPARACIÓ DE BALANÇOS 1993/ 1994 
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La xifra de 616 836 358 pessetes d'inversió durant l'any en el compte de 
Construccions en curs recull les obres que s'estan fent a la nova seu de l'Institut i 
que es preveuen de finalitzar durant el primer semestre de 1995. 

El compte d'Aplicacions Informàtiques recull per primera vegada, i en com
pliment del que disposa el Pla General Comptable, les adquisicions en programa
ri tant de l'any en curs com aquelles que s'havien realitzat en anys anteriors i 
que eren incloses dins del compte d'Equips Cartogràfics. 

Per partides separades trobem els valors de les amortitzacions de l'immobilit
zat material i immaterial. Aquestes amortitzacions s'han realitzat segons criteris 
acceptats per la Subdirecció de Control Financer del Departament d'Economia i 
Finances. 

Referent a les existències, cal diferenciar el tractament rebut per les matèries 
primeres i les auxiliars del rebut per les existències de productes acabats. Les pri
meres han estat valorades pel seu preu de cost; les segones, segons la imputació 
dels costos directes de cada producte en la seva elaboració a partir del fons car
togràfic, bàsicament són costos relatius al suport estable de paper i la seva 
impressió, atès que els productes impresos són només una sortida de les bases de 
dades cartogràfiques de l'Institut. 

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 637 955 315 pessetes, 
xifra que comparada amb la de final de l'any passat presenta un increment del 
3,41%. 

A final d'any mancaven per cobrar de les transferències de la Generalitat de 
Catalunya un total de 668 033 913 pessetes, saldo que es reflecteix en el compte 
de pressupost pendent de rebre. Aquesta xifra és el resultat de la política de paga
ment de les esmentades transferències. La xifra total de deute representa el 
32,21% del total de transferències que hauria d'haver rebut l'Institut d'acord 
amb la Llei de Pressupostos dins de l'exercici. 

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 167 665 337 pessetes, 
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BALANÇ A 31 DE DESEMBRE DE 1994 

ACTIU PASSIU 

B) IMMOBILITZAT A) FONS PROPIS 

Immobilitzacions immaterials Capital 

212 Patents i marques 58 200 100 Fons patrimonial 5 146 973 888 

215 Aplicacions informàtiques 136 214 468 121 Resu ltats negatius de l'exercici -553 073 761 

215 Aplicacions informàtiques cedides 19 558 557 Total A 4 593 900 127 

216 Fons cartogràfic 2 903 776145 D) CREDITORS A LLARG TERM INI 

217 Drets béns arrendament financer 136 500 000 Deutes amb entitats de crèdit 

281 Amortitzacions -1112 343 279 170 Préstecs a llarg termini 200 000 000 

Immobilitzacions materials 174 Compromès per leasing 155 203 394 

221 Edificis 41 227 861 Total D 355 203 394 

223 Maquinària 402 791 646 E) CREDITORS A CURT TERMINI 

224 Utilla tge 12 723 460 Creditors comercials 

225 JnstaJ.Jacions 208 052 147 400 Proveïdors 845 050 023 

226 Mobiliari i equips d 'oficina 126 354 402 405 Contractes adjudicats en curs de realització 439 544 829 

227 Equips cartogràfics 1168143764 408 Proveïdors factures pendents de rebre 43 892197 

228 Elements d e transport 173 280 467 409 Proveïdors per ràpels -6 427 389 

229 Fons biblioteca i cartoteca 278 521 544 410 Creditors diversos 13 794 308 

230 Adaplaàó de terrenys i béns naturals 75185 669 418 Creditors factures pendents de rebre 2 615 

231 Construc.cions en OliS 1 164 609 546 437 Bestretes a clients 104 452 

282 Amortit:zaòons -1 245 352 471 Altres deutes no comercials 

lmmobilïtzociom IÏinllnCefi!S 465 Remuneracions pendents de pagament 1 343 013 

241 Accions empreses associades 18 000 735 475 HP Creditora per conceptes fiscals 56 133 836 

250 Acàons allres EmJJliR3E5 12 000 000 476 Organismes de la Seguretat Social creditors 21 729 380 

294 Provisió depreóació accions -239 906 555 Partides pendents d'aplicació 1 098 343 

T,o1aJ IB 4 519 062 955 Ajustaments de periodificació 

C) DESPESES A DISTRIIIUD EN DIFERENTS EXERCICIS 526 Interessos a pagar no carregats en compte 1 861 174 

272 Despeses per- inleressos diferits 43 607 980 Total E 1 418 126 781 

To1:aJ < 4 3 607 980 

D) ACTIU CIRCUlANT 

Existències 

300 Existències comercials 8 485 523 

31 0 Existències primeres m atèries 12 858 784 

320 Existències matèries auxiliars 3 699 075 

350 Existències productes acabats 224 729 130 

Deutors 

407 Bestretes provéidors 819 758 

417 Bestretes creditors 55 000 

430 Clients 637 955 315 

435 Deutors per moratòria 15 070 794 

460 Bestretes al personal 315 000 

470 HP deutora per IVA 167 665 337 

472 HP IVA suportat, diferit i intracom. 24 716 078 

559 Pressupost pendent de rebre 668 033 913 

490 Provisions per insolvència -15 .070 794 

Inversions financeres temporals 

565 Fiances a curt termini 119 420 

Tresoreria 

570 Caixa, pessetes 1 298 094 

571 Caixa, divises 959 398 

572 Bancs 52 490 700 

Ajustament per periodificació 

442 Cobraments diferits 138 911 

581 Interessos a cobrar no abonats en compte 219 931 

Total D 1 804 559 367 

Total actiu (B+C+D) 6 367 230 302 Total passiu (A+D+E) 6 367 230 302 
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COMPTE D'EXPLOTACIÓ 

(A) DESPESES (B) INGRESSOS 

(7 ) Reducció d 'existències: (7) Import net xifra de negocis: 

610 Variació d'existències mercaderies 2 43B 194 700 Vendes 108157 570 

611 Variació d'existències matèries primeres (3 928 567) 705 Prestació de serveis 528 594 487 

61 2 Variació d'existències altres aprovis. (1 789 91 1) Subtota l Bl 636 752 057 

Subtota l Al (3 280 284) (2) Augment existències 

(2) Aprovisionament: 712 Variació existències productes acabats -4 202 590 

600 Compres mercaderies 4 810 979 Subtotal B2 -4 202 590 

601 Compres primeres matèries 58 345 830 (4) Altres ingressos de l 'explatació: 

602 Compres altres aprovisionaments 10 104 688 759 Altres ingressos 4 322 402 

609 Ràpels compres (4 471 835) 740 Subvencions-transf. corrents Generalitat 764 364 901 

607 Treballs realitzats per altres empreses 94 781 043 794 Moratòria coberta amb provisions 1 974 507 

Subtotal A2 163 570 705 Subtotal B4 770 661 810 

(3) Despeses de personal: 

640 Sous i salaris 698 394 396 

642 Seguretat Social a càrrec de l'empresa 196 274 929 

649 Altres despeses socials 7 025 424 

Subtotai A3 901 694 749 

(4) Dotacions o l 'amortització: 

681 Dotació amort. immobilitzat immaterial 275 241 379 

682 Dotació amort. immobilitzat material 268 524 358 

Subtotal A4 543 765 737 

(5) Variació provisions tràfic: 

694 Dotació a la prov. per moratòries 9 779 780 

Subtota l AS 9 779 780 

(6) Altres despeses de l 'explotació: 

621 Arrendaments i cànons 34 796 848 

622 Reparacions i conservacions 100 573 393 

623 Serveis prof. independents 49 271 549 

624 Transports 10 213 792 

625 Primes assegurances 8 263 942 

626 Serveis bancaris i similars 2 089 977 

627 Publicitat i propaganda 3 540 278 

628 Subministraments 34 767 069 

629 Altres serveis 61 224 378 PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ 

631 Tributs 6 282 170 (A 1 +A2+A3+A4+A5+A6-B 1 -B2-B4) 523 342 806 

Subtotal A6 311 023 396 (7) Ingressos financers: 

(7) Despeses financeres per deutes a llarg termini: 769 Altres ingressos financers 3 004 749 

662 Interessos de deutes a llarg termini 28 325 842 Subtotal B7 3 004 749 

Subt otal A7 28 325 842 (8) Diferències positives de canvi: 

(8) Altres despeses financeres: 768 Diferències positives de canvi 1 433103 

663 Interessos negatius de comptes bancaris 79 581 Subtotal B8 1 433 103 

Subtotal AS 79 581 11. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS 

(70) Diferències negatives de canvi: (A7+A 1 O-B7-B8) 28 890 891 

668 Diferències negatives de canvi 4 923 320 11 1. PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES 

Subtotal A 1 O 4 923 320 (BI+BII) 552 233 697 

(11) Variació de les prov. de l'immobilitzat (7 2) Guanys de l'immobilitzat: 

696 Dotació provisió accions emp. asociades 239 906 771 Beneficis procedents de l' immobilitzat 34 537 

Subtotal A 11 239 906 Subtotal B 12 34 537 

(7 2) Pèrdues de l 'immobilitzat: IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS 

670 Pèrdues procedents de l'immobilitzat 634 695 (A 11 +A 1 2-Bl 2) 840 064 

Subtot al A 12 634 695 VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUES) (BIII+BIV) 553 073 761 
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quantitat motivada, sobretot, pel volum d'operacions d'inversions materialitza
des durant l'any. 

La xifra de 1~4 838 028 pessetes, que Hisenda adeutava a l'Institut a final de 

l'any 1993 per concepte de la liquidació d'IVA, ha estat cobrada d'ofici en la seva 

totalitat durant l'exercici de 1994. 
Seguint la normativa del Pla General Comptable, els deutors per moratòria, amb 

un total de 15 070 794 pessetes, tenen la seva contrapartida de provisió corresponent. 
El total líquid que contemplen els comptes financers a final d'exercici és de 

54 748 192 pessetes, però cal tenir en compte que, en part, reflecteixen la part 

no utilitzada de la pòlissa de crèdit que va ésser subscrita durant l'any 1994, per 
import de 200 000 000 pessetes. La pòlissa que l'Institut havia signat a l'any 

1990 amb una duració de 4 anys va ser cancel·lada en la seva totalitat durant el 
mes de setembre, data del seu venciment. 

Del Passiu cal comentar l'increment de 879 831 351 pessetes en el compte 
de fons patrimonial degut a la incorporació de les transferències de capital de l'e
xercici i de les pèrdues de l'exercici anterior. 

Dins del grup Creditors i deutors per operacions de tràfic, cal comentar el 

deute de proveïdors per un total de 845 050 023 pessetes. Respecte de l'any ante
rior, el percentatge comparatiu és d'un 91,46% d'increment, la qual cosa ha estat 

motivada per l'augment del termini de cobrament de les transferències de la 

Generalitat i també per la situació de la tresoreria de les diferents hisendes públi
ques, principals clients de l'Institut. Aquest endarreriment en el termini de 

cobrament s'ha traduït en un augment del termini de pagament als proveïdors. 
A continuació s'exposen els deutes de l'entitat amb la Seguretat Social i amb 

Hisenda per concepte de l'IRPF, donat que el pagament per aquests conceptes es 
realitza el mes de gener 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 553 785 423 PTA 

Beneficis d'explotació 711 662 PTA 

Total 553 073 761 PTA 
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S'han realitzat a final de l'exercici les periodificacions corresponents per tal 
d 'ajustar la comptabilització a la temporalitat pertinent. 

Com a xifres que no consten en el balanç de Ja Institució i atesa la seva 
importància, cal comentar les següents: 
- L'import dels avals, constituïts com a garantia per a realitzacions cartogràfi
ques i que restaven pendents de devolució a la data de tancament, el qual puja Ja 
quantitat de 22 620 910 pessetes. 
- Les existències en dipòsit a les botigues de l'Institut per part de diferents edito
rials totalitzen la quantitat de 3 000 428 pessetes. 
- L'immobilitzat cedit, constituït pel total de les xifres peritades dels béns que 
van ésser cedits en ús a l'ICC, que totalitza la quantitat de 209 119 484 pessetes. 

- El compte d'explotació a 31 de desembre de 1993 
Segons la normativa del Pla General Comptable, es presenten els diversos comp
tes de despesa i d'ingressos amb les corresponents explicacions sobre les partides 
que els componen. 

Les diferències entre la disminució d'existències i el seu increment donen 
una minoració de 922 306 pessetes. 

COMPOSICIÓ DE LA DESPESA DE PERSONAL 

Personal laboral 433 435 917 48,49% 

Personal funcionari 227 013 201 25,40% 

Incentius al rendiment 37155188 4,16% 

Assegurances socials 196 274 929 21,95% 

Tot al 893 879 235 100% 

En el compte 662 hi consten els interessos del préstec que l'Institut té subs
crit i que a final d'any totalitzen 14 852 362 pessetes. La taxa teòrica d'interès al 
llarg d'aquest període ha estat d'un 7,42% anyal. La diferència respecte de la taxa 
nominal dels interessos a pagar de la pòlissa de crèdit, és conseqüència de la no 
utilització o, dit d'una altra manera, de 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 pel que fa a la tresoreria durant l'any 1994 és 
el següent: 



34 GESTIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRATIVA 

Ingressos financers 3 004 749 PTA 

Interessos de préstec 14 852 362 PTA 

Diferència 11 847 613 PTA 

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 nor
mals i les dels equips aeronàutics destinats a realitzar la fotografia aèria. 

Els treballs duts a terme per altres empreses responen, en una gran majoria, 
als treballs d'impressió de les diferents sèries cartogràfiques i publicacions. 
S'inclouen també en aquesta partida els treballs de camp o tasques relatives a 
projectes realitzats fora de Catalunya. 

Com a despesa, figuren també les diverses dotacions per amortització i pro
visió realitzades durant l'exercici. 

D'altra banda, a la partida 696 s'inclou la dotació que, com a provisió, s'ha 
fet per adequar el valor comptable de les accions de les empreses associades, al 
seu valor real. 

S'ha realitzat durant l'exercici una nova provisió per moratòria per un total 
de 9 779 780 pessetes que correspon a diferents saldos que per la seva antiguitat 
no es poden considerar deutes normals. 

En l'apartat d'ingressos, cal fer consideracions al volum aconseguit per les 
vendes per prestació de serveis i productes acabats, que juntament amb els altres 
ingressos totalitz;en 651 993 190 pessetes, import que representa un 43,03% d'in
crement sobre la xifra assolida l'any 1993. 

La distribució d'aquests ingressos és la següent: 

DESCRIPCIÓ IMPORT % 

Vendes de cartografia 108157570 16,59 

Projectes cartogràfics 528 594 487 81,07 

Altres ingressos 15 241133 2,34 

Total ingressos 651 993 190 100,00 

Les sèries de facturació més importants pel nombre d'operacions són les que 
corresponen als establiments d'atenció i venda al públic. Tanmateix, destaca 

COMPOSICIÓ DELS INGRESSOS PROPIS (en PTA) 

Altres 15 241 133 

Vendes cartografia 108 157 570 

Projectes cartogràfics 528 594 487 
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amb el 81,07% de la facturació l'activitat desenvolupada per l'Institut en conve
nis i projectes cartogràfics atenent a demandes rebudes i oonvenis signats amb 
diverses institucions. 

- Finançament propi/finançament extern 
Donat que l'Institut Cartogràfic de Catalunya és un organisme autònom, comer
cial, industrial i financer, que rep subvencions d'explotació que financen parcial
ment la seva despesa corrent, és d'un gran interès analitzar amb profunditat 
quina és la composició del finançament de l'Institut any darrera any. 
Per aquest motiu, al gràfic corresponent podem observar l'evolució de l'autofi
nançament corrent. 

Mesurat com a percentatge, podem veure que es manté dins d'una banda 
que té per mitjana el SO%. En aquest darrer any, s'ha assolit el percentatge del 
45,95% i s'observa, per tant, una recuperació important respecte de l'any 1993 
en què era del 32,65%. 

e) Gràfics comparatius 
En els gràfics comparatius es pot observar l'evolució de les magnituds econòmi
ques més importants en el darrers anys de l'activitat de l'Institut Cartogràfic de 
Catalunya. 

La comparació de balanços entre els anys 1993 i 1994 il·lustra l'evolució de 
les principals magnituds i masses financeres. 

La distribució dels ingressos en funció de les vendes de cartografia i de les 
realitzacions de projectes i convenis es mostra ben polaritzada en termes econò
mics, encara que cal tenir en compte el gran nivell d'atenció al públic en general 
que s'ha aconseguit. 

S'adjunten els següents gràfics: 
- Autofinançament 
- Comparació de balanços 1993/1994 
- Origen i aplicació del fons 
- Valor de l'actiu segons balanç: evolució 
- Composició dels ingressos propis 
- Evolució dels ingressos propis 

d) Conclusions 
L'anàlisi que s'ha fet de l'evolució pressupostària s'ha d'emmarcar dins de les 
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directrius del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i mostra un 
pressupost suficient i adequat a la realitat comptable de l'entitat. Així mateix cal 
esmentar els percentatges de realització pressupostària pel que fa a la inversió de 
l'exercici. 

Sense exhaurir el nivell pressupostat, la despesa s'ha mantingut en xifres 
acotades en plena correspondència amb els ingressos propis. 

L'Institut, a través del seu equip humà, ha continuat incrementant el seu 
fons cartogràfic, compost per les diferents bases de dades cartogràfiques, les quals 
són el veritable patrimoni cartogràfic del país. Això ha estat una realitat en fun
ció de l'execució de les diferents directrius rebudes, les quals es concreten a 
nivell del Pla Anyal per a l'exercici de referència. 

Com a conclusió final, podem dir que els estats comptables referits a l'any 
1994 i que han estat presentats en aquesta memòria, reflecteixen la situació 
patrimonial de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i comporten una evolució 
favorable en relació als anys anteriors. 
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Activitats de Direcció 

Les actuacions més destacades de la Direcció durant l'any 1994 han estat les 
següents: · 
- Despatx amb el president del Consell Rector. 
- Direcció i seguiment de les activitats dels serveis de l'Institut. 
- Reunió setmanal del Consell de Direcció de l'Institut. 
- Despatx setmanal amb el secretari general del Departament. 
- Preparació i realització dels dossiers i reunions del Consell Rector de l'Institut. 
- Preparació i realització dels dossiers i reunions de la Comissió Tècnica de 
l' Institut. 
- Reunions amb la Comissió Informàtica del DPTOP, de la qual el director de 
l'Institut Cartogràfic de Catalunya és vice-president. 
- Reunió amb altres directors generals del Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques. 
- Reunions amb diferents serveis del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques. 
- Seguiment de les obres de la futura seu de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 
- Entrevistes amb diversos organismes de la Generalitat de Catalunya: Secretaria 
General de la Presidència, Departament de Cultura, Departament d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca, Departament de Medi Ambient, Comitè Director per a l'Orga
nització de l'Administració de la Generalitat, Direcció General de 
Telecomunicacions, Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i 
Salvaments de Catalunya, Gerència de Protecció Civil, Direcció General de 
Patrimoni Cultural, Direcció General del Medi Natural, Direcció General 
d'Energia, Centre Divulgador de la Informàtica, Institut de les Terres de l'Ebre, 
junta de Sanejament, Pla Territorial Metropolità, Sindicatura de Comptes, Centre 
Informàtic de la Generalitat, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 
Fundació Catalana per a la Recerca, GISA, etc. 
- Reunions amb membres de les quatre diputacions provincials catalanes. 
- Reunions amb membres de diversos consells comarcals: Anoia, Segrià, 
Maresme, Consell General de la Val d'Aran, etc. 
- Contactes amb membres de diversos ajuntaments: Barcelona, Lleida, Tivissa, 
Mont-roig del Camp, Granollers, l'Hospitalet de Llobregat, etc. 
- Reunions amb membres de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
- Contactes amb membres del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, el 
Col·legi Oficial d'Enginyers Topògrafs de Catalunya i la Societat Catalana 
de Geografia de l'Institut d'Estudis Catalans. 
- Reunions amb universitats catalanes o organismes que en depenen: Centre 
de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, Laboratori d'Investigacions 
Marítimes de la Universitat Politècnica de Catalunya. 
- Contactes amb d'altres comunitats autònomes de l'Estat espanyol: València, 
Illes Balears, Canàries, Navarra, etc. 
- Manteniment de contactes amb d'altres institucions a nivell estatal: Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, Ministerio de Economía 
y Hacienda, Ministerio de Defensa, Instituta de Crédito Oficial, etc. 
- Contactes amb les institucions productores de cartografia de l'Estat espanyol: 
Instituta Geogratico Nacional, Servicio Geogratico del Ejército, Instituta 
Hidrogratico de la Marina, Centro Nacional de lnformación Geografica, Instituta 
Nacional de Técnica~ Aeroespaciales, etc. 
- Contactes amb institucions productores de cartografia de Veneçuela, 
Argentina i Mèxic. 
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- Inspeccions de les seus de distribució i venda de l'Institut Cartogràfic de 
Catalunya a Girona, Lleida i Tarragona. 
- Entrevistes amb diverses empreses: Areo, Aurensa, Compañía Telefónica 
Nacional de España, Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, Crack SA, CRESA, 
Enciclopèdia Catalana SA, EOF Gràfics, EPTISA, ESRI, Fomento de 
Construcciones y Contratas, Iberia, 2I Ingeniería Informàtica, Institut del Medi 
Ambient i Ciències Socials, Intergraph, Jeulin, ].G. Asociados, Leyca, Parc 
Tecnològic del Vallès, RENFE, SINCA SA, Teleatlas, Trabajos Catastrales SA, 
Trimble, etc. 
- Assistència a les reunions del Consell de Direcció de l'empresa de l'ICC, 
SYSIGSA. 
- Presidència de les comissions de Sistemes d'Informació Geogràfica amb el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
- Assistència als plens de l'Institut d'Estadística de Catalunya, del qual el direc
tor de l'Institut Cartogràfic de Catalunya és membre. 
- Assistència a les reunions de la Comunitat de Treball dels Pirineus, com a 
representant de la Generalitat de Catalunya a la Comissió de Cartografia. 
- Assistència als plens de l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona, del 
qual el director de l'Institut Cartogràfic de Catalunya és membre. 
- Reunions amb la Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y 
Teledetección, com a vice-president de Fotogrametría. 
- Reunions amb el Comitè Executiu de l'Associació Cartogràfica Internacional, 
de la qual el director de l'ICC és vice-president. 
- Assistència a rèunions o congressos internacionals: 1993 IGUG, III Congreso 
Internacional de Ciencias de la Tierra, AESIG. 
- Preparació de la Conferència Cartogràfica Internacional que se celebrarà a 
Barcelona l'any 1995. 
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1.1 Objectiu: 
Cartografia bàsica 

1. Línia estratègica: Producció cartogràfica 

Objectius 
- Finalització de la primera edició del Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 
i començament de la seva actualització. 
- Continuació de la publicació de fu lls del Mapa topogràfic de Catalunya 
1:50 000 en format comarcal per a finalitzar la sèrie durant 1995. 
- Començament de la segona versió de l'ortofotomapa de Catalunya 1:5 000 
(tall 8x8) que s'ha de realitzar en un període de sis anys. 
- Continuació de la producció de les sèries carta-topogràfiques específiques. 

Fites assolides el 7 994 
- Finalització de la sèÍie Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 (4 269 fulls). 
- Publicació de 17 fulls del Mapa topogràfic de Catalunya 1:50 000. 
- Publicació del Mapa topogràfic de Catalunya 1:250 000 (un full). 
- Acabament de l'ortofoto digital en color a escala 1:25 000 i publicació 
de 91 fulls. 
- Realització d'un projecte ortofotogràfic en color a escala 1:25 000 a Veneçuela. 
- Inici del projecte de cartografia de satèl·lit a la República Argentina. 
- Continuació de la producció de sèries carta-topogràfiques: 

OBJECTIU RESTITUCIÓ 1994 FORMACIÓ 
(HECTÀREES) DE FULLS 

Viària 1 :1 000 (DGC i GI SA) 3 700 212 

Urbanisme 1 :500 (DGU) 2 

Urbanisme 1 :1 000 (DGU) 1 884 134 

Urbanisme 1 :2 000 (DGU) 1 408 14 

Urbana 1 :500 763 84 

Urbana 1 :1 000 5 082 362 

Urbana 1 :2 000 871 9 

Metropolitana 8 082 146 

Cartografia 1 :5 000-1 :1 O 000 
(sèries externes) 27 646 5 

Específics 1 :500, 1:1 000 i 1 :2 000 2 265 145 

Terrestre (arquitectònica) 4 monuments 

1.1. 1 Subobjectiu: Sèries de cartografia topogràfica 

l_l_l.l Sèrie topogràfica 1 :5 000 
Cal destacar la finalització de la primera implantació del Mapa topogràfic de 
Catalunya 1:5 000 que consta de 4 269 fulls i que cobreix una superfície de 
3 189 530 ha. Aquest projecte s'ha desenvolupat durant els anys 1988-1994. 
Els paràmetres més significatius del projecte han estat els següents: 

VOLS FOTOGRAMÈTRICS 

AVIONS I CÀMERES FOTOGRAMES ESCALA FOTOS 

Cessna Citation I 18 000 fotos blanc/ negre 1:22 000 

- W ild RC lO 

Partenavia P68 

- Zeiss RMK TOP-15 i Wi ld RClO 
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AEROTRIANGULACIÓ 

APARELLS MODELS ESTEREOSCÒPICS PUNTS 

Wild ACl/BCl 8 190 m odels 2 172 de camp 

Wild PUG-4 43 859 triangulació 

RESTITUCIÓ 

APARELLS HECTÀREES RESTITUÏDES 

Wild A7, A8, B8, AM H 3 189 530 hect àrees 

lntergraph 6887 (digitals) 

FORMACIÓ DE FULLS 

ESTACIONS CARTOGRÀFIQUES FULLS FORMATS TOPÒNIMS 

lntergraph 6240 i 6450 4 269 fulls > 300 000 

INFORMACIÓ NUMÈRICA 

ARXIUS INFORMÀTICS GRANDÀRIA FORMATS DADES 

4 269 arx ius 8 538 MB MicroStati on , 
MOSS, AutoCad 

INFORMACIÓ DERIVADA 

BASE D'ALTIMETRIA 

Altimetria de Catalunya amb una elevació cada 15m x 15m 

Pel que fa a les activitats realitzades en aquest projecte durant 1994, han estat les 
següents: 

Actualització del Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000: homogeneïtzació 
Un cop revisats tots i cada un dels fulls de la sèrie, s'ha fet palès que alguns dels 
criteris de captura de les dades i de generació i formació dels fulls havien anat 
canviant al llarg del temps. En conseqüència, i com a pas previ a l'actualització, 
s'ha iniciat l'homogeneïtzació de la sèrie per assolir una col-lecció de dades abso
lutament homogènia i depurada. En el mateix procés s'incorpora la caràtula defi
nitiva i s'estandarditza la informació numèrica per poder dur a terme fàcilment 
la traducció de les dades a altres formats gràfics (per exemple AutoCad) i per 
poder dibuixar amb qualsevol tipus de plòter. 

Actualització del Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000: restitució 
En paral-lel, s'ha analitzat la problemàtica de l'actualització de la sèrie. Això 
inclou l'estudi i el desenvolupament de processos que permeten l'aprofitament 
de les dades existents, el nou disseny de l'estructura de dades i l'adaptació a 
noves plataformes de treball (estacions fotogramètriques digitals). Per començar, 
s'han digitalitzat els blocs 392, 393 i 394 del vol 1:22 000 amb l'escànner foto
gramètric PS-1, a 15 pm de resolució. Les activitats esmentades i la comparació 
amb les previsions es recullen en la taula següent: 

MAPA TOPOGRÀFIC DE CATALUNYA 1:5 000 

IMPLANTACIÓ DE LA SÈRIE PREVISIÓ 94 REALITZACIÓ 94 ACUMULAT 

Restitució 128 400 ha 193 398 ha 3 189 530 ha (finali tzat) 

Selecció de toponímia 600 fulls 420 fulls 4 269 fulls (finalitzat) 

Formació de fulls 977 fulls 4 269 fulls (finali tzat) 

ACTUALITZACIÓ DE LA SÈRIE 

Homogeneïtzació 3 850 fulls 800 fulls 1 219 fulls 

Escanneig de fotogrames 864 fotogrames 864 fotogrames 

Restitució 150 000 ha Disseny i proves 

Selecció de toponímia 400 fulls 
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1.1.1.3 Sèries comarcals 1 :25 000 i 1 :50 000 
Mapa topogràfic nacional 1:25 000 (IGN) 
El Mapa topogràfic nacional 1:25 000 és un producte de l'Instituta Geografico 
Nacional (IGN) que realitza l'ICC dins del marc del conveni de col-laboració sig
nat el 15 de juny de 1992. Es tracta de la restitució d'1 545 000 hectàrees a partir 
d'un vol fotogramètric a escala 1:40 000. En paral-lel a la restitució, es porten a 
terme l'anàlisi i la valoració de les tasques de simbolització i l'edició del mapa. 
També s'ha treballat en la selecció i la situació de la toponímia de sis fulls. 

MAPA TOPOGRÀFIC DE CATALUNYA 1:25 000 (IGN) 

PREVISIÓ 1994 REALITZACIÓ 1994 

Restitució 863 709 ha 1 125 000 ha 

Toponímia 8 fulls 6 fulls 

Simboli tzació 
i edició digital En estudi 

Mapa topogràfic de Catalunya 1:50 000 

FULLS 

289- 11 , 289-IV, 291-1, 
291-11, 291-111, 291-IV 

ACUMULAT 

1 200 000 ha 

Les finalitats d'aquest projecte són diverses. En primer terme, l'elaboració de la 
base numèrica digital 1:50 000 (vegeu 1.2.1.2) i la publicació de la sèrie, que 
consta de 41 fulls. En segon lloc, disposar d'una base per a utilitzar-la en la publi
cació de cartografia temàtica. Cal destacar que el Mapa topogràfic de Catalunya 
utilitza intensament la informació de diferents bases de l'ICC (vegeu 1.2.1.0 i 
1.4.2.1). Així, cal esmentar les de toponímia, vèrtexs geodèsics, límits adminis
tratius, usos del sòl i, per últim, la base d'elevacions de Catalunya, de la qual 
s'han derivat les corbes de nivell i les ombres. Les principals activitats realitzades 
durant 1994 són les següents: 
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MAPA COMARCAL DE CATALUNYA E 1:50 000 31 / 12/ 1994 

- FULLS PUBLICATS 

(1) Publicada la 2a edició 

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

- Normativa i disseny cartogràfic: s'han analitzat i redactat especificacions per tal 
de millorar el procés d'edició digital, així com la representació cartogràfica d'al
guns elements, la qual cosa ha significat una millora en la llegibilitat del mapa. 
- Elaboració de la base: la base cartogràfica numèrica s'elabora partir de la 
fotointerpretació d'ortofotos digitals en color a escala 1:25 000 (vegeu 1.1.2.2) 
amb l'ajut de parells estereoscòpics ~n el cas d'elements en què l'observació del 
relleu sigui determinant per a la interpretació. La unitat de treball del projecte 
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són els fulls del Mapa Topogrélfico Nacional (MTN) 1:50 000. A continuació s'a
fegeix informació de les bases de l'ICC, d'altres organismes oficials (carreteres, 
espais protegits, senders de gran recorregut, etc.) i del treball de camp. Tot seguit 
es passen processos per tal de tenir els elements correctament connectats i s'ajus
ta la capa de vegetació a la planimetria. La capa de vegetació es treballa junta
ment amb l'ombra de muntanya: s'extreuen les zones de bosc, bosquina i prat 
alpí de la base d'usos del sòl i se'ls assigna color, el qual es modula amb l'ombre
jat dels pendents i de les orientacions calculats de la base d'elevacions. 
- Edició i fotomecànica digital: a continuació s'executen processos semiautomà
tics de simbolització, que converteixen la informació de la base en la representa
ció cartogràfica. El resultat s'edita, tant en els fulls 1: 50 000 estàndards com en 
els fulls comarcals, per tal de millorar-ne l'estètica, la representació i la lectura 
del document definitiu (bàsicament es tracta de generalitzar i evitar el solapa
ment entre elements). Finalment, es munta digitalment la toponímia. El detall 
de la producció de 1994 és el següent: 

MAPA TOPOGRÀFIC DE CATALUNYA 1:50 000 

PREVISIÓ REALITZACIÓ FULLS ACUMULATS 

· Elaboració i compilació 
de la base numèrica 
(fulls MTN 1 :50 000) 

Edició digital i formació del mapa 
(fulls MTN 1 :50 000) 

Toponímia 
(fu lls MTN 1 :50 000) 

Publicació 

21 

21 

1.1.1.4 Sèrie topogràfica 1:100 000 

31 253, 289, 290, 291 , 326, 327, 328, 
329, 359, 360, 361, 387, 388, 389, 
390,415,416,417,418,443,444, 
445, 446, 470, 471 , 472, 473,496, 

497,521,522 

27 253,289,290,291,326,327,328, 

21 

17 

329, 359, 360, 361' 387, 388, 389, 
390,415,416,417,418,443,444, 

445,446,470,471,472,473 

Barcelonès, Baix Llobregat 
(2a edició), Cerdanya, Berguedà, 

Val d'Aran (2a edició), 
Baix Penedès, Alt Penedès, Anoia, 

Tarragonès, Segarra,Ait Camp, 
Conca de Barberà, Urgell, 

Pla d' Urgell, Solsonès, Noguera 
i Garrigues 

Un cop realitzades les proves de disseny i reducció fotogràfica durant 1993, el 
1994 s'han provat tècniques de generalització cartogràfica (vegeu 2.2.2.2) amb 
l'objectiu de reduir el temps de realització d'aquesta sèrie. Els resultats inicials 
demostren que el temps es pot reduir en 200 hores de treball per full. 

1.1.1 .5 Mapa topogràfic 1:250 000 

66 

61 

30 

L'objectiu del projecte és la creació d'una base digital 1:250 000 (vegeu 1.2.1.0) i 
la publicació del Mapa topogràfic de Catalunya, la qual cosa s'ha produït durant 
l'any 1994. Com en el cas del Mapa comarcal1:50 000, aquest document gau
deix, en bona part, de l'existència de les bases cartogràfiques numèriques de 
l'ICC que es desenvolupen en altres línies d'actuació. El 1994 s'han realitzat les 
feines següents: 
- Normativa i disseny cartogràfic: s'han elaborat especificacions per a la realitza
ció de la base digital, per a la simbolització, per a l'edició i per a la filmació defi
nitiva del mapa. S'han efectuat proves per tal d'establir els colors de representa-
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ció dels elements, tant de la simbologia del document com de la coberta vegetal i 
l'ombra de muntanya . Així mateix, s'ha dissenyat la caràtula del mapa i tots els 
elements que la formen. 
- Compilació de la base cartogràfica: s'ha compilat la base planimètrica a partir 
de la generalització manual de la base 1:50 000 i de la selecció i interpretació de 
documentació cartogràfica de l'ICC, ja siguin imatges de satèl·lit, ortofotomapes 
i fotogrames aeris. La informació s'ha treballat per les capes d'hidrografia, comu
nicacions, construccions i límits administratius, a més de la de toponímia. Les 
corbes de nivell han estat generades a partir de la base de dades d'elevacions de 
Catalunya. Finalment, s'han passat processos per tal de tenir els elements correc
tament connectats i s'ha ajustat la capa de vegetació a la planimetria elaborada. 
La capa de vegetació s'ha treballat conjuntament amb l'ombra de muntanya: 
s'han extret les zones de bosc, bosquina i prat alpí de la base de CORINE Land 
Cover i se'ls ha ass ignat color, el qual s'ha modulat aplicant-hi un ombrejat a 
partir dels pendents i de les orientacions calculats de la base d'elevacions de 
Catalunya. 
- Edició i fotomecànica digital: s'han dut a terme els processos semiautomàtics 
de simbolització, és a dir, els processos que converteixen la infonnació gràfica de 
la base numèrica en la representació cartogràfica que s'ha dissenyat per a la 
publicació. Així mateix, s'ha realitzat l'edició cartogràfica, procés manual que té 
com ·a objectiu millorar l'estètica, la representació i la llegibilitat dels elements 
representats en el document cartogràfic definitiu. 
- Toponímia: la ':1-ova edició d'aquest document ha implicat la creació d'un pro
cés especial de tractament de la toponímia. S'ha constituït la base toponímica de 
tot el full a partir de la selecció i situació de 6 000 topònims, que s'han represen
tat en diferents tipografies i cossos i, a més, en diferents colors (negre, grisos i 
blau) per a facilitar-ne la lectura i no enfosquir la informació topogràfica . El 
muntatge de la toponímia es realitza sobre la base planimètrica. Als topònims 
se'ls dóna la forma adient, adaptant-los als elements planimètrics a què fan 
referència. D'altra banda, s'han preparat i redactat les especificacions per poder 
dur a terme la generació automàtica d'un índex toponímic; en relació amb això, 
s'han dissenyat els camps d'informació i s'han fixat els criteris d'alfabetització i 
d 'ordenació. 

1.1.2 Subobjectiu: Sèries de cartografia ortofot ogràfica 

1.1.2.1 Ortofotomapa 1 :5 000 

La segona edició de l'Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000 (tall 8 x 8) es du a 
terme a partir d'un vol específic a escala 1:32 000, que permet realitzar una orto
imatge econòmica i ràpida amb els mitjans actuals (càmeres de darrera generació, 
escànners fotogramètrics, procés d'imatge intensiu). S'ha iniciat la digitalització 
de fotogrames i s'ha fet el disseny de la nova caràtula. Pel que fa a la toponímia, 
s'ha continuat la segona fase del recull de camp, destinada a densificar la infor
mació de determinades àrees. 

1.1.2.2 Ortofotomapa 1 :25 000 

S'han completat els treballs de rectificació i de mosaic dels 296 fulls de 
l'Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000 en color que es publicaran i dels 37 addicio
nals per a complir les necessitats d'informació per a l'elaboració del Mapa topogràfic 
de Catalunya 1:50 000. Els pro_cediments per a la realització de mosaics en color han 
estat plenament provats i han mantingut una fiabilitat del 100%. D'altra banda, 
s'han continuat desenvolupant millores pel que fa al control del color, amb la incor-
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Ortofotomapa de Cata lunya 1 :25 000 (en color). Full de l'Hospitalet de Llobregat 

poració de nous algoritmes i solucions per a la presentació final d'ortoirnatges de 
costa i d'embassaments. Quant a la situació toponímica s'ha fet una actualització 
dels fitxers dels fulls editats en la primera edició de la sèrie en blanc i negre i s'ha dut 
a terme el muntatge. 

Fruit del projecte, s'ha creat la base d'ortoimatges digitals que consta de 296 
fitxers d'imatges a 2,5 metres/pixe! i 24 bits de resolució radiomètrica, i 333 fit
xers d'imatges a 1,8 metres/pixe! i 8 bits de resolució radiomètrica. Aquests 
darrers s'utilitzen com a font primària d'informació per al Mapa topogràfic de 
Catalunya 1:50 000. El detall de la producció de Cartografia Ortofotogràfica 
1:5 000 i 1:25 000 de 1994 és el següènt: 

CARTOGRAFIA ORTOFOTOGRÀFICA 1:5 000 I 1:25 000 

CODI OBJECTIU PREVISIÓ 94 REALITZACIÓ 94 ACUMULAT 

1.1.2.1 Ortofotomapa 1 :5 000 

(segona versió) 

Escanneig Blocs MTN 445, 446, 472, 473 

Ortofotos acabades 1 000 fulls 

Toponímia 111 fulls 111 fulls 

Publicació 

1.1.2.2 Ortofotomapa 1 :25 000 

(en color) 

Escanneig 834 fotogrames (760 joyce i 74 PS1) Final itzat 

Rectificació 787 fotogrames Finalitzat 

Mbsaics 334 fulls Finalitzat 

Ortofotos acabades 250 fulls 333 fulls (296 de la sèrie i 37 d'addicionals) Finalitzat 

Toponímia/ Fotomecànica 296 fulls 296 fulls Finalitzat 

Publicació 296 fulls 91 fulls (73 a impremta) 91 fulls 
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1.1.2.5. Ortofotografies i ortofotoimatges per a projectes específics 
Ortofotomapa en color de Veneçuela 1:25 000 
Cal destacar la signatura del conveni amb el Servicio Autónomo de Cartografía 
Nacional de Veneçuela per a la realització de l'ortofotomapa en color 1:25 000 
de la zona de Caracas, que consta de 93 ortofotomapes, amb alguns trets fona
mentals que fan que sigui tecnològicament diferent al de Catalunya: 
- Totes les imatges han estat digitalitzades amb l'escànner PS-1 a 30 pm en 
color per a la confecció de l'ortofoto, i també en blanc i negre a 15 pm per a 
la realització i control del model numèric d 'elevació (MNE) obtingut en una 
estació fotogramètrica digital emprant tècniques de correlació automàtica 
(vegeu 2.1.2.4). En les proves realitzades s'ha assolit un guany de cinc vega
des en la captura del MNE per correlació en comparació amb una captura 
manual. 
- Per a la rectificació, s'ha creat la base de dades d'elevacions corresponent, que 
abraça una extensió d'aproximadament 12 000 km2

, a la zona de Caracas. El pas 
de malla és de 30 m. 
- El total d'ortoimatges fetes durant l'any 1994 ha estat de 72. Cal afegir que 
s'han incorporat nous procediments per a censurar àrees d'interès militar i per 
a la reparació de defectes radiomètrics de manera interactiva mitjançant eines de 
retoc propis de la indústria de les arts gràfiques. 
- S'ha dut a terme el disseny de la caràtula de la sèrie i s'ha elaborat tota la infor- . 
mació complementària que la compon. S'ha iniciat el muntatge digital de la 
toponímia i s 'est~ realitzant el disseny tipogràfic per a la toponímia i el redactat 
de les especificacions tècniques per a la publicació de la sèrie. 

Cartografia d'imatge de satèf.fit de la República Argentina 
El setembre de 1994 s'inicià el projecte amb l'Instituta Geografico Militar 
d'Argentina (IGMA) per a la realització de 717 fulls a diferents escales (1:50 000, 
1:100 000 i 1:250 000) que cobreixen un territori d'1 000 000 km2 a partir d'imatges 
de satèl·lit, i la transferència de la tecnologia necessària per a l'elaboració d'aquesta 
cartografia. La durada màxima del projecte és de quatre anys. Les tasques desenvolu
pades des de setembre a desembre del 1994 s'han adreçat a la realització dels mapes 
definits en les prioritats 1 i 2. 
- Obtenció de 20 imatges LANDSAT-TM de l'Instituta Nacional das Pesquisas 
Espaciais (INPE) de Brasil i programació de les imatges SPOT per tal de cobrir les 
zones a fer a escala 1:50 000, així com obtenir una cobertura de la Tierra del 
Fuego, a escala 1:100 000, fins a un total de 36 imatges que s'han d'adquirir. 
- Definició i programació de la campanya de camp per a mesurar punts de con
trol amb receptors GPS que permetin ajustar els models de deformació de les 
imatges, per a la qual cosa s'han generat les proves de color necessàries. 
- Digitalització de les corbes de nivell dels mapes topogràfics 1:250 000 de 
l'Instituta Geografico Militar d'Argentina, i a escala 1:50 000 de la zona de 
Mendoza, per tal de crear una base de dades d'elevacions a partir de la qual es 
rectificaran les imatges de satèl·lit de zones de muntanya. S'està investigant la 
necessitat de dades d'elevacions en les zones de relleu abrupte de les quals caldrà 
realitzar cartografia 1:50 000, com és el cas dels mapes de la província de 
Misiones. Durant l'any 1995 es preveu de construir la base de dades que contin
gui el model numèric d'elevació (MNE) de tot Argentina. 
- Finalització de l'aplicació de sistemes d'informació geogràfica de selecció d'i
matges a partir dels diferents catàlegs existents (vegeu 2.3.3.2), cosa que facilita 
la selecció de les imatges necessàries per cobrir un territori. Aquesta aplicació 
permet també generar mapes d'estat del projecte. 
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- S'ha dissenyat la caràtula dels fulls, s'han elaborat les informacions que la 
componen i s'han redactat les especificacions tècniques per a la filmació i la 
publicació del mapa. S'ha situat, codificat i imformatitzat la toponímia correspo
nent a 28 fulls 1:50 000 i dos fulls 1:100 000, dels quals també s'ha efectuat el 
muntatge digital en les estacions de treball. 

Ortofotoimatges del País Basc 
El 1994 va finalitzar l'edició d'aquesta sèrie, que consta de 87 fulls. 

El resum de les ac~ivitats de 1994 és el següent: 

ORTOFOTOGRAFIES I ORTOFOTOIMATGES PER A PROJECTES ESPECÍFICS 

CODI OBJECTIU PREVISIÓ 94 REALITZACIÓ 94 

1.1.2.5 Ortofotomapa 1 :25 000 

en color a Veneçuela 

Escanneig 278 fotos en color i 374 en blanc i negre 

Càlcu l d'elevacions i base de dades Base d'elevacions 12 000 km' a partir 

del procés de 283 parells estereoscòpics 

Ortofotos acabades 93 fulls 72 fulls 

Toponímia/Fotomecànica 93 fulls 

Publicació 93 fu lls 

1.1 .2.5 Ortoimatge de satèl-lit 87 fulls 87 fulls (finalitzada l'edició) 

1 :25 000 País Basc 

1.1.2.5 Ortoimatge de satèl-lit 117 fulls 

República Argentina {9/94-9/ 95) 

Rectificació d' imatges 11 7 fulls 30 fulls (9/ 94-1/ 95) 

Toponímia/Fotomecànica 117 fulls 30 fu lls (9/ 94-1/95) 

Publicació 117 fu lls 

1.1.3 Subobjectiu: Sèries carta-topogràfiques 
Restitució 

ACUMULAT 

Finalitzat 

Finalitzat 

Finalitzat 

Finalitzat 

30 fulls 

30 fulls 

L'any 1994 s'ha continuat combinant la millora dels processos productius amb 
la consolidació de la producció amb estacions fotogramètriques digitals (vegeu 
2.1.2.5), la qual cosa ha permès treballar amb imatges digitals i sobreimposició 
gràfica tridimensional (imatge i vector) . Cal destacar la finalització de la carto
grafia urbana 1:500 de l'Hospitalet de Llobregat, aixecada en planta per taquime
tria electrònica; la finalització de la cartografia urbana a escala 1:1 000 de les 
1 300 hectàrees restituïdes a Sant Feliu de Guíxols, per encàrrec de la Diputació 
de Girona; la finalització de la cartografia a escala 1:1 000 de les 2 213 hectàrees 
restituïdes a les rodalies del llac de Sant Antoni, per encàrrec del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, i la restitució de 8 082 hectàrees del projecte amb la 
MMAMB. A continuació es detallen per escales i tipus de cartografia, especificant 
l'organisme que va fer l'encàrrec, els pro jectes restituïts durant l'any 1994: 

SUPERFÍCIE RESTITUÏDA EL 1994, PER PROJECTES 

PROJ ECTES ha dm' 

1.1.3.1 VIALS 1:1 000 (DGC). 

Bot-Horta de Sant Joan 641 

Xerta-Prat de Comte 420 
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Condicionament la Pera-Serra de Daró 

Vulpellac-Serra de Daró 

Condicionament Badalona-Mollet 

Ampliació Valls-Picamoixons 

Variant de Sant Quirze-Montesquiu 

Variant de Flaçà-Sant )ordi Desvalls 

Condicionament Sant Sadurní d'Anoia
Vi lafranca del Penedès 

Castellar del Vallès-Sant Llorenç Savall 

Prats de Rei-Calaf 

Ampliació variant d 'Anglès 

Ampliació variant d'Amer 

Total (1 dm'= 1 ha) 

1.1.3.1 VIALS 1:1 000 (GI SA) 

Ampliació Sant Hilari de SacalrA 

Mollet-Parets-la Garriga 

Total (1 dm'= 1 ha) 

320 

264 

240 

182 

160 

160 

152 

150 

149 

66 

6 

3 305 

248 

147 

395 

1 .1.3 .2 CARTOGRAFIA) :500 PER A URBANISME (DGU) 

Fígols d'Organyà (DGU) 2 

Total (1 dm' = 0,25 ha) 2 

1 .1.3.2 CARTOGRAFIA 1 :1 000 PER A URBANISME (DGU) 

Torelló 482 

Alfara de Carles-Roquetes-Tortosa 330 

Callús 313 

el Pont de Vilomara 276 

Ampliació de Cabanabona i Vilamajor 265 

Sant Iscle de Vallalta 80 

Fortià 43 

Ampliació de Llanars 32 

Cal Ros a Castellar de n'Hug 30 

Rubió 16 

Veciana 13 

Ampliació de Setcases 4 

Total (1 dm' = 1 ha) 1 884 

1.1.3.2 CARTOGRAFIA 1 :2 000 PER A URBANISME (DGU) 

Ampliació de Sitges-les Botigues i el Garraf (DGU) 822 

Palau de Plegamans 586 

Total (1 dm' = 4 ha) 1 408 

1.1.3.3 CARTOGRAFIA URBANA 1 :500 

Salt (Ajuntament) 396 

l'Hospitalet de Llobregat (Ajuntament) 322 

Rodalies del Pantà de Foix (Aj . de Castellet i la Gornal) 30 

Biure d'Empordà (Ajuntament) 15 

Total (1 dm' = 0,25 ha) 763 

1.1.3.3 CARTOGRAFIA URBANA 1:1 000 

Sant Feliu de Guíxols (Diputació de Girona) 1 300 

3 305 

395 

8 

1 884 

352 

3 052 
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Lloret de Mar (Diputació de Girona) 849 

Caldes de Malavella (Diputació de Girona) 830 

.la Bisbal d'Empordà (Ajuntament) 571 

Tàrrega (Ajuntament/Consell Comarcal de l'Urgell) 485 

Si ls (Diputació de Girona) 212 

Palau-sa tor (Diputació de Girona) 115 

Ventalló (Diputació de Girona) 102 

Vi lobí d'Onyar (Diputació de Girona) 86 

Avinyonet de Puigventós (Diputació de Girona) 80 

Fora llac (Diputació de Girona) 68 

Corçà (Diputació de Girona) 65 

Urbanització Tartera a Das (Diputació de Girona) 50 

Sant Martí Sesgueioles (Ajuntament) 47 

Vila-sacra (Diputació de Girona) 45 

Ord is (Diputació de Girona) 44 

Vilabertran (Diputació de Girona) 27 

Ultramort (Diputació de Girona) 26 

Regencós (Diputació de Girona) 17 

Massanes (Diputació de Girona) 16 

la Vajol (Diputació de Girona) 12 

el Far d'Empordà (Diputació de Girona) 10 

Rabós d' Empordà (Diputació de Girona) 10 

Vilamaniscle (Diputació de Girona) 10 

Cabanelles (Diputació de Girona) 5 

Total (1 dm2 = 1 ha) 5 082 5 082 

1.1.3.3 CARTOGRAFIA URBANA 1:2 000 

Sa lt (Ajuntament) 816 

Cardedeu (Proyectos y Servicios SA, PROSER) 55 

Total (1 dm2 = 4 ha) 871 217,75 

1.1.3.4 CARTOGRAFIA METROPOLITANA 1:2 000 

MMAMB 8 082 

Total (1 dm2 = 4 ha) 8082 2 020,5 

1 .1. 3.5 CARTOGRAFIA 1 :5 000, 1 :1 O 000 I 1 :25 000 

Mapa topogràfic de Balears 1 :5 000 27 646 

Total (1 dm2 = 25 ha) 27646 1 105,8 

1.1.3.6 CARTOGRAFIA PROJECTES ESPECÍFICS 1 :1 000 

Rodalies del llac de Sant Antoni 

(C. C. del Pallars jussà) 2 213 

Ampliació estació d'esquí la Molina 

(FFGC, Div. la Molina) 52 

Total (1 dm2 = 1 ha) 2 265 2 265 

Total produït l'any 1994 51 703 ha 19 687 dm2 

1.1.3.7 Fotogrametria arquitectònica (terrestre) 
Pel que fa a l'aixecament fotogramètric de monuments per a l'Arxiu 
Fotogramètric d'Arquitectura i d'Art de Catalunya (AFAAC) s'ha publicat el full 



54 PRODUCCIÓ CARTOGRÀFICA- CARTOGRAFIA BÀSICA 

corresponent a la façana principal de la cova de Sant Ignasi i s'ha restituït el 
següent: 

FOTOGRAMETRIA ARQUITECTÒNICA 

PROJECTE MODELS RESTITUÏTS PUNTS DE RECOLZAMENT % ACABAMENT 

Pont del Diable (Tarragona) 205 75 

Monestir de Poblet 72 95 

Capça lera circ romà Tarragona 20 2B 100 

Pati del Pa lau episcopa l Tortosa 43 59 100 

Edició i formació cartogràfica 
Consisteix en l'edició necessària per obtenir els fulls cartogràfics acabats a partir 
de les minutes de restitució. Inclouen la incorporació de la informació dels tre
balls de revisió de camp i la situació de la toponímia. Per exemple, en la quasi 
totalitat de la cartografia urbana a escales 1:500 i 1:1 000 es fan treballs de camp 
per a la comprovació d'alineacions, situació del mobiliari urbà i recollida de 
toponímia. L'any 1994 s'ha procedit a la formació cartogràfica d'un total de 
1 112 fulls . Cal destacar l'extracció i la incorporació de treball de camp i de la 
toponímia de 146 fulls a escala 1:2 000 del projecte amb la MMAMB, dels quals 
86 fulls corresponen a l'àrea de Badalona-Santa Coloma, Castelldefels i 
Viladecans, i de cinc fulls del Mapa topogràfic de Balears 1:5 000. En la següent 
taula es resumeix la producció de l'any 1994, tant per a restitució com per a for
mació de fulls: 

EDICIÓ I FORMACIÓ CARTOGRÀFICA 

CODI OBJECTIU RESTITUCIÓ PREVISTA RESTITUCIÓ REALITZADA FORMACIÓ REALITZADA 
1994 (EN HA) 1994 (EN HA) 1994 (FULLS) 

1.1.3.1 Vials 1 :1 000 (DGC i GISA) 5 000 3 700 212 

1.1.3.2 Urban isme 1 :500 (DGU) 2 

Urbanisme 1 :1 000 (DGU) 5 000 1 884 134 

Urbanisme 1 :2 000 (DGU) 1 500 1 408 14 

1.1.3.3 Urbana 1 :500 1 544 763 84 

Urbana 1 :1 000 5 195 5 082 362 

Urbana 1 :2 000 871 9 1 134 

Metropolitana 1 :2 000 7 881 8 082 146 

1.1 .3.5 Cartografia 1 :5 000-

1:1 O 000 (sèries externes) 27 646 5 1136 

Específics 1 :500, 

1:1 000 i 1:2 000 2 265 145 1 137 

Terrestre (arquitectònica) 5 monuments 4 monuments 
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1.2 Objectiu: Bases 
cartogràfiques 
numèriques 

PRO DUCCIÓ CARTOGRÀFICA- BASES CARTOGRÀFIQUES NUMÈRIQUES 

Objectius 

- Base cartogràfica numèrica 1:50 000. S'ha previst carregar la versió 2 actualitza
da durant el període 1993-1996. 
- Base d'elevacions de Catalunya. Actualització i millora de la informació. 
- Base de toponímia. Densificació, homogeneïtzació i actualització del recull de 
camp de toponímia a escala 1:5 000 per tal d'aconseguir un nivell d'informació 
uniforme per a tot el territori. 
- Base de límits administratius: Actualització de la base a escales 1:50 000 i infe
riors. L'objectiu final és inventariar l'estat de les fites sobre el territori i represen
tar els límits municipals a la cartografia oficial a escala 1 :S 000. 

Fites assolides el 1994 
- Actualització de 41 fulls de la base cartogràfica numèrica 1:50 000. El total 
de fulls que integren Catalunya és de 89. 
- Continuació del manteniment de la base d'elevacions de Catalunya. En total 
s'han substituït 1 066 models. 
- Correcció i densificació de la base de toponímia a partir de la segona fase 
de recull de camp. 
- Base de límits administratius: s'ha donat suport tècnic a tres expedients de 
delimitació, s'han analitzat sis línies límit i s'ha treballat en la creació de la base 
municipal i comarcal 1:50 000 corresponent a onze comarques. 

1.2.1 Subobjectiu: Creació i int egració de bases 

1.2.1.2 Base cartogràfica numèrica 1 :50 000 
La Base Cartogràfica Numèrica 1:50 000 (BCNSOM versió 2) es compila durant 
la primera fase de realització del Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000 (vegeu 
1.1.1.3). A continuació, la informació s'estructura i es prepara de forma conve
nient per a aplicacions de sistemes d'informació geogràfica. També es realitzen 
els canvis de format de dades necessaris (MicroStation, AutoCad i Export 
d' Arclnfo) per a la distribució i venda del producte, que es realitza en unitats 
(fulls) MTN 1:50 000. La BCNSOM és la base topogràfica dels sistemes d'informa
ció geogràfica dels departaments de Medi Ambient, Agricultura, Ramaderia i 
Pesca, Governació i Política Territorial i Obres Públiques, entre d'altres, i s'utilit
za intensament tant en aplicacions de planificació i gestió com en aplicacions 
que donen suport a emergències. 

A finals de 1994 hi ha disponibles 41 fulls de la BCNSOM v2, que té com a 
data d'acabament finals de 1995. Durant 1994, també s'ha treballat en la defini
ció d'un producte en suport CD-Rom que contindrà els fulls de la BCNSOM v2 
per comarques. 

1.2.1.3. Base d 'elevacions de Catalunya 
De les tasques realitzades l'any 1994 cal destacar que s'ha continuat la millora i 
el manteniment d'aquesta base. En total s'han substituït 1 066 models provi
nents del projecte Mapa topogràfic 1:5 000 (vegeu 1.1.1.1). 

1.2.1.4. Base de punts de recolzament i de control 
L'aerotriangulació és la primera fase de treball després de la realització dels vols. 
En primer lloc es preparen els blocs fotogramètrics amb punts de recolzament 
que s'observen per topografia clàssica o per GPS i, posteriorment, es porta a 
terme l'aerotriangulació del bloc. L'any 1994 s'ha introduït paulatinament en 
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MAPA D'ESTAT DE LA BASE CARTOGRÀFICA NUMÈRICA 1:50 000 31 / 12/ 1994 

- FULLS PUBLICATS FULLS EN FASE DE REALITZACIÓ 

l'aerotriangulació el recolzament aeri mitjançant GPS cinemàtic (vegeu 2.1.1.1, 
2.1.1.2 i 2.1.1.3). La incorporació d 'aquest recolzament fa que s'hagi reduït en 
un 30% el nombre de punts de suport mesurats al camp (les xifres del primer 
semestre de 1995 indiquen un 80% d'estalvi). El detall de la producció de 1994 
es troba a la pàgina següent. 

1.2.1.5 Base de toponímia 
Pel que fa a l'escala 1:50 000, s'ha continuat ampliant la base toponímica que 
integra el Mapa comarcal de Catalunya, a mesura que s'ha anat avançant en la 
preparació dels fulls de la sèrie. Aquesta base de dades toponímica permetrà, un 
cop finalitzat el projecte, la consulta i la gestió, així com l'establiment d'índexs 
toponímics, de la toponímia que forma part del Mapa comarcal 1:50 000. El pri
mer exemple es troba en els índexs toponímics que figuraran als volums de 
l'Atles topogràfic de Catalunya 1 :SO 000. 

Igualment, la base de dades toponímica provinent del recull de camp de 
toponímia a escala 1:5 000, que serveix de base i font de consulta per a l'establi
ment de la toponímia de la majoria de projectes, s'ha anat mantenint actualitza
da a través d'informacions externes i, especialment, d 'informació elaborada a 
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PUNTS DE RECOLZAMENT I DE CONTROL 

CODI OBJECTIU MODELS PUNTS CONTROL ORIENTACIONS 
TRIANGULATS EMPRATS' DEL VOL ABSOLUTES 

1.1.1.1 Mapa topogràfic 1 :5 000 241 30 2 92 

1.1 .2.1 Ortofotomapa 1 :5 000 419 23 o 2 

1.1.2.2 Ortofotomapa 1 :25 000 1 936 346 o 65 

1.1.3.1 Vials 1:1 000 (DGC i GI SA ) 403 234 291 3 

1.1.3.2 Urbanisme (DGU) 524 275 78 81 

1.1 .3.3 Urbana 1 :500, 1 :1 000 

i 1:2 000 166 69 39 2 

1.1.3.4 Metropolitana 205 135 o 10 

1.1 .3.5 1 :5 000-1 :1 o 000 

(sèries externes) 716 55 44 6 

1.1.3.6 Específics 1 :500, 1 :1 000 

i 1:2 000 320 45 o 5 

Altres 49 10 

Previsió 94 

(globalitzada - punts de camp) 1 000 

Realització 1 994 4 930 1 212 ' 503 276 

1) Inclou 609 nous punts de camp, 239 punts GPS i 364 punts aprofitats de la base de punts 

partir de l'edició de documents posteriors. Així mateix, aquesta base es troba en 
procés de densificació i correcció donat que durant el 1994 s'ha continuat la 
segona fase de recull de camp que, tal com s'esmenta a l'apartat 1.1.2.1, es porta 
a terme en l'actualitat. 

1.2.1.6 Base de límits administratius 
Es realitza, gestiona i controla la documentació de delimitació territorial de les 
sol·licituds internes i externes de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. S'han treba
llat les següents línies d'actuació: 
- Suport tècnic a la Direcció General d'Administració Local. Per llei, l'ICC té 
encomanat donar suport tècnic a la Direcció General d 'Administració Local. En 
aquesta línia, s'ha continuat treballant en l'elaboració dels expedients de delimi
tació d'aquelles línies límit que han tingut alguna modificació. En els expedients 
hi figuren la descripció del mètode de treball utilitzat en cada límit en particular, 
l'acta de delimitació de la línia, el croquis, les ressenyes i les coordenades UTM 
de les fites dels vèrtexs i de les bases, l'expedient dels treballs de topografia (amb 
les observacions de camp i els càlculs de gabinet), el croquis de radiació i els fulls 
de l'Ortofotomapa de Catalunya a escala 1:5 000 on es reflecteix la ubicació de 
les fites descrites i el traçat de la línia d'atermenament. Tant en els estudis d'ater
menament com en els expedients de delimitació, es procedeix al càlcul de les 
coordenades de les fites, aplicant les reduccions de les observacions al terreny, el 
coeficient de reducció de les distàncies propi de la projecció i les correccions per 
esfericitat i refracció en cota. 
- Sol·licituds d'estudis d'atermenaments municipals. S'ha experimentat un aug
ment notable de les sol·licituds fetes pels ajuntaments per a la realització de 
replantejaments o certificacions, per tal de conèixer amb precisió la localització 
de les línies límit dels seus termes municipals i llur representació cartogràfica. 
D'altra banda, altres organismes oficials i particul~rs sol·liciten, cada vegada més, 
les actes, els quaderns de camp i les planimetries de delimitació municipal, i el 
recolzament de l'ICC per poder-los interpretqr. 
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- Manteniment de la base de dades. S'han continuat les tasques de manteni
ment de la base de límits administratius, en les seves versions a escales 1:50 000, 
1:250 000, 1:500 000 i 1:1 000 000. D'una banda, s'han mantingut les bases ja 
existents i, de l'altra, s'ha continuat treballant en la creació de la base municipal 
i comarcal de l'ICC a escala 1:50 000, a partir de l'anàlisi de la documentació de 
delimitació (actes i quaderns de camp realitzats per l'IGN i el Servicio Geografico 
del Ejército). 
- Actualització i ajustament de la base de límits a les bases planimètriques i 
altimètriques de diferents mapes: Mapa topogràfic de Catalunya 1:250 000, 
Mapa de la xarxa geodèsica de Catalunya 1:250 000 i Cartografia turística dels 
Pirineus 1:50 000. Per poder introduir les línies d'atermenament dels municipis 
d'Aragó, tant a la base municipal del Mapa topogràfic 1:250 000 com a la base 
1:50 000 de la sèrie comarcal, s'ha analitzat l'arxiu municipal facilitat per la 
Comunitat Autònoma d 'Aragó i s'ha adaptat a les bases de l'ICC. El detall de les 
actuaciones és el següent: 

DELIMITACIÓ MUNICIPAL 

ACTUACIONS 

Elaboració d'expedients 
de delimitació 

Atermenaments municipals 

Manteniment de les bases 
de dades de límits i ajustament 
a les bases planimètriques de mapes 

Altres 

ÀREA D'ACTUACIÓ 

- Santa Eugènia de Berga-Taradell (16/ 21 / 22/ 23-9-94) 
- Cambrils-Vinyols i els Arcs 
- Pals-Begur 

- Les Cabanyes amb Vilobí del Penedès (18-4-94) 
- La Granada del Penedès amb Pacs del Penedès i amb Vilafranca del 

Penedès (18-4-94) 
- Llorenç del Penedès amb Banyeres del Penedès (6/7/ 16/17-6-94) 
- Os de Balaguer amb Estopiñan del Castillo (Osca) i amb Viacamp 

i Litera 
(Osca) (19/20/21-1 0-94) 

- Na ut Aran amb Alt Àneu en el sector del port de la Bonaigua 
(6/7 / 8-11-94) 

- Línia de delimitació comarcal entre el Barcelonès i el Maresme 
en el sector que creua l'autopista A-19 

-Fulls MTN 1:50 000 del Baix Penedès, Tarragonès, Alt Camp, 
Conca de Barberà, Urgell, Pla d'Urgell, Solsonès, Noguera, 
Garrigues, Priorat i Segrià 

- Municipis d'Aragó 

També cal destacar la continuació de l'estudi per normalitzar el pla d'actuacions 
dins l'àmbit de la delimitació municipal, així com el programa d'actuació coordi
nada amb la Direcció General d'Administració Local. 

1.2.1.7 Base cartogràfica numèrica 1 :250 000 
S'ha començat la preparació de les diverses bases disponibles a escala 1:250 000 
per tal de produir un CD-Rom que contindrà bases cartogràfiques i temàtiques a 
aquesta escala. Aquestes bases són compilades per l'ICC en la realització del 
Mapa topogràfic 1:250 000 (vegeu 1.1.1.5), per altres direccions generals del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques o per altres departaments, 
separadament o en col·laboració amb l'ICC. Seran les següents: corbes de nivell, 
xarxa hidrogràfica, xarxa de carreteres i ferrocarrils, nuclis de població, toponí
mia, límits administratius, model d'elevacions del terreny (100m x 100m), 
model de pendents (100m x 100m), base d'usos del sòl1987, base d'usos del sòl 
1992, base geològica, base hidrogeològica, xarxa geodèsica i espais del PEIN. 
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1.3 Objectiu: Xarxes 
geodèsiques 

PRODUCCIÓ CARTOGRÀFICA - XARXES GEODÈSIQUES 

Objectius 

- Xarxa geodèsica utilitària de Catalunya. Establiment de 2 000 punts de la 
xarxa geodèsica i posada en funcionament de tres estacions fiducials en el perío
de 1993-1996. En la reunió de la Comissió Tècnica de l'ICC el nombre de punts 
de la xarxa fou reduït a 1500. 
- Geoide de Catalunya. L'objectiu a desenvolupar durant el període 1993-1996 
és millorar el geoide, per tal d'aconseguir una precisió d'un ordre de magnitud 
millor (fins a 0,1 parts per milió). 

Fites assolides l'any 1994 

- El Parlament de Cata~unya ha aprovat per unanimitat la Llei sobre els senyals 
geodèsics, que regula l'establiment i la protecció dels senyals que componen la 
xarxa utilitària de Catalunya. 
- A finals de 1994 la xarxa utilitària de Catalunya es compon de 503 punts. 
- Les estacions fiducials Ebre i Barcelona (Brusi) han entrat en producció. 
- Geoide de Catalunya. S'ha dut a terme la segona campanya d'observacions, en 
la qual s'ha estacionat a 32 vèrtexs de la XdPO-XdOI. 

1.3.1 Subobjectiu: Xarxa geodèsica utilitària de Catalunya 

1.3.1.1 Xarxa geodèsica i d'anivellació · 
Llei sobre els senyals geodèsics. El Parlament de Catalunya va aprovar per una
nimitat la Llei 11/1994, d'll de juliol, sobre els senyals geodèsics, que culmina 
els treballs per a l'avantprojecte que, juntament amb l'Assessoria Jurídica del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, es van realitzar des del 
1993. La Llei regula l'establiment i la protecció dels senyals que componen la 
xarxa utilitària de Catalunya (XU) (vegeu annex 4). 

Xarxa utilitària de Catalunya (XU). A finals de 1994 la xarxa utilitària de 
Catalunya es compon de 503 punts i una transformació de dàtum entre els siste
mes de referència ED50 i WGS84. Per a avaluar aquestes dades s'han emprat: 
2 240 bases GPS, 133 punts de control altimètric (dels quals 13 han estat deter
minats per anivellació), 136 punts de control planimètric i dos punts amb coor
denades absolutes WGS84, el vèrtex EUREF de Salou i l'estació fiducial Ebre amb 
codi DOME 13410M001. 

A la Sessió de la Comissió Tècnica de l'ICC de 21 de juliol de 1993 dedicada 
monogràficament a la geodèsia es va establir una nova previsió per a l'establi
ment de la xarxa utilitària de Catalunya. El tret més significatiu fou la reducció 
del nombre de punts necessaris per a la xarxa, fruit dels avenços tecnològics en 
l'àrea del sistema GPS. La nova planificació és la següent: 

XARXA UTILITÀRIA DE CATALUNYA 

ANY PREVISIÓ C. TÈCNICA REALITZACIÓ ACUMULAT 

1993 200 200 200 

1994 300 303 503 

1995 500 

1996 500 

1997-2000 2 000 
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[I)] Generalitat de Catalunya 
Departament de Polilica Territorial 

!.1 i Obres Públiques 
Institut Cartogràfic de Catalunya 

Número: 277122016 Xarxa: XU 
Nom: 277122016 

Sistema de referència: ED50 

À: + 1 o 39' 24.2621" 
<p: + 41 o 28' 24.01 03" 
H: + 363,229 m 

Projecció: UTM fus 31 

X: 387835,386 
Y: 4592255,525 

CROQUIS 

cr(X.): 0,0002" 
cr(X.) : 0,0002" 
cr(H): 0,0162" 

cr(X): 0,005 
cr(Y): 0,006 

~~.83m Y 
I ~.\~,69m 

LLEGENDA 
}..: Longitud 
¡,¡¡: l atitud 

<f· 

3, 10m 

J 
§xemeneia 

I I 

H: Alçada ortomètrica 

WantenaTV 

1r("-): Precisió longitud 
rr( ¡,p): Precisió latitud 
n(ll): Precisió alçada 
u(X): Precisió X 
u(Y): Precisió Y 

FITXA DE VÈRTEX GEODÈSIC 

Geoide: UB91 

N: -1 7,5008m 

k: 0,999755 

Dades astronòmiques 

A: 
<ll: 
g: 

w: -0° 53' 22,9000" 

ITINERARI 

Desde la població de Sant Quintí de 
Mediona, municipi que pertany a la 
comarca de l'Alt Penedès, s'agafa la 
carretera de Vilanova i la Geltrú a 
Igualada (C-244) en direcció a aquesta 
darrera població. Després de recòrrer 2,5 
~uilòmetres, s'agafa una pista de terra a 
I esquerra amb indicacions "Urbanització 
Monterrey". Quan portem 600 metres 
de pista, trobem la indústria de materials 
de construcció "Paviments Canigó". 

N: Ondulació 
K! Factor d'escala 
w: Convergència meridians 

1\: Longitud astronòmica 
tP: Latitud astronòmica 
g: Gravetat 

Ressenya d'un vèrtex geodèsic de la Xarxa Utilitària de Catalunya, anvers del full 

Pel que fa a les estacions fiducials, les de l'Ebre i Barcelona han entrat en 
producció per a recollir dades GPS que s'utilitzen en l'aerotriangulació i en altres 
projectes. L'estació del cap de Creus està en fase de construcció. Pel que fa a la 
radiodifusió de correccions diferencials GPS (DGPS) des de les estacions fiducials, 
s'estan tramitant els permisos d'assignació de ràdiofreqüències a la Dirección 
General de Telecomunicaciones. 

Xarxa d'anivellació (Xd.A). Pel que fa a l'anivellació, l'any 1994 s'han mesurat 
petits itineraris per tal d'enllaçar punts de la xarxa utilitària de Catalunya amb la 
xarxa d'anivellació. S'ha anat al Bundesamt für Landestopographie (L+ T) a 
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COMARCA 
Alt Penedès 

MUNICIPI 
Mediona 

Full MTN (1 :50 000): 419 
Full MTC (1 :50 000): 277 122 
Data de construcció: 12/01 /1993 
Data de revisió: 19/01/1995 

DESCRIPCIÓ 

FOTOGRAFIA 

Senyal situat a la teulada de l'antic edifici dels porters de "Paviments Canigó", 
indústria situada a les Planes de Santa Anna, prop de la Riera de Mediona. El 
senyal és una fita cilíndrica de formigó normalitzada, de 20 centímetres de 
diàmetre i 1 O centímetres d'alçada. En el centre de la part superior hi ha un clau 
d'alumini d'un diàmetre de 1 O centímetres, amb les incripcions: Generalitat de 
Catalunya, Institut Cartogràfic, Senyal Geodèsic, el senyal de punteria 
horitzontal i un rectangle amb l'identificador del punt. 

DADES CADASTRALS 

Contacte: 
Propietari: Paviments Canigó, S.A. 
Telèfon: 93-8998011 
Adreça: Carretera d'Igualada a Vilafranca, Km. 18. Sant joan de Mediona 

Vèrtex: 277122016 

Ressenya d'un vèrtex geodèsic de la Xarxa Utilitària de Catalunya, revers del full 

Wabern (Suïssa) a aprendre les tècniques d'anivellació i les seves aplicacions 
sobre el nivell digital WILD NA3000, per tal d'aplicar-les a Catalunya. El L+T és 
l'organisme oficial que s'encarrega de la geodèsia i de la cartografia a Suïssa. 
Concretament, és un organisme amb una gran experiència en el camp de l'anive
llació i amb aquest tipus de nivell digital ja que va ésser l'encarregat de provar el 
model experimental del NA3000. 

Xarxa mareogràfica. S'ha celebrat una reunió per tal d 'establir una xarxa mare
ogràfica d'alta precisió a Catalunya, en la qual estan interessats els centres 
següents: Servei Geològic de Catalunya, Departament de Medi Ambient, 



62 PRODUCCIÓ CARTOGRÀFICA - XARXES GEODÈSIQUES 

Laboratori d'Enginyeria Marítima, senyor josep Pasqual (mareògraf de l'Estartit), 

Direcció General de Ports i Costes, Grup de Geologia Marina de la Facultat de 

Geologia, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, etc. 

1.3.1 .2 Geoide de Catalunya (GeoCat) 

En col·laboració amb l'Institut für Geodasie und Photogrammetrie (IGP) de 

l'ETH (Escola Politècnica Federal) de Zuric, s'ha dut a terme una segona campan

ya d'observacions (DEFLEX'94) amb cambra zenital, de característiques similars a 

l'anterior (DEFLEX'92), per tal de determinar més posicions astronòmiques. S'ha 

estacionat a 32 vèrtexs de la Xarxa de Primer Ordre- Xarxa d'Ordre Inferior 

(XdPO-XdOI) . Les observacions fotogramètriques corresponents s'han de realit

zar a l'IGP l'any 1995, a l'igual que els càlculs i la comparació efectiva amb el 

geoide UB91. 



63 

1.4 Objectiu: Sèries 
i mapes temàtics 

PRODUCCIÓ CARTOGRÀFICA- SÈRIES I MAPES TEMÀTICS 

Objectius 

- Sèries i mapes temàtics. L'objectiu general d'aquest projecte és donar expressió 
cartogràfica a variables temàtiques. 
- Creació de bases cartogràfiques i temàtiques que inclouen informació temàtica 
generada per l'ICC i d'altra derivada de convenis de col·laboració o projectes 
conjunts amb altres organismes. 
- Actualització del Mapa d'usos del sòl de Catalunya 1:2SO 000. 
- Determinació cartogràfica de les zones devastades pels focs ocorreguts el 1994 
que han afectat superfícies superiors a SO ha, mitjançant tècniques de teledetec
ció espacial i teledetecció aerotransportada. 
- Atles. La finalitat ésl'elaboració i la publicació d'atles de Catalunya en dife
rents suports i amb temàtiques i unitats territorials diferents. 

Fites assolides el 1994 

- S'ha publicat el Mapa de la xarxa geodèsica de Catalunya 1:2SO 000. 
- S'han editat 14 fulls a escala 1:SO 000 i 12 fulls a escala 1:30 000 dels Punts 
d'Informació Turística. 
- S'ha publicat un mapa temàtic amb llibre: Mapa de vegetació de Catalunya 
1:SO 000. la Pobla de Lillet 2SS (36-11). 
- S'ha editat el full Torroella de Montgrí 296-2-2 (78-24) del Mapa geològic de 
Catalunya 1:2S 000. 
- S'ha actualitzat el Mapa d'usos del sòl de Catalunya 1:2SO 000. 
- S'ha dut a terme la cartografia i l'anàlisi de les zones afectades pels focs de més 
de SO ha el 1994. 
- S'han publicat dos atles: l'Atles urbanístic de la Costa Brava de Catalunya i 
l'Atles comarcal de Catalunya (volum corresponent a la Val d 'Aran). 

1.4.1 Sèries i mapes temàtics 

1.4.1.1 Mapes temàtics 
La informació temàtica que es troba a la base dels mapes d'aquest programa 
prové, en general, d'altres organismes amb els quals s'estableixen convenis i 
altres formes de col·laboració. 

Mapes finalitzats 

- Continuació de la sèrie de mapes dels Punts d'Informació Turística, fruit del 
conveni de col·laboració amb els departaments de Comerç, Consum i Turisme; 
Cultura, i Política Territorial i Obres Públiques) a escales 1:30 000 i 1:SO 000. 

PUNTS D'INFORMACIÓ TURÍSTICA 

ESCAlA PREVISIÓ REALITZACIÓ COMARQUES 

1:30 000 

1:50 000 

1 994 (FULLS) 1 994 (FULLS) 

35 

15 

12 Ripollès, Barcelonès, Ba ix Llobregat, Berguedà (2 fulls), 
Cerdanya, Ga rraf, Alt Penedès, Baix Penedès, Anoia 

i Tarrago nès (2 fuLls) 

14 Ga rrotxa, Ripo llès, Vallès Occidental, Va llès Oriental, Osona, 
Barcelonès, Baix Llobregat, Berguedà, Cerdanya, Ga rraf, 

Al t Penedès, Baix Pen edès, Anoia i Tarragonès 

- Mapa de la xarxa geodèsica de Catalunya 1:2SO 000 (2a edició) . S'ha realitzat el 
disseny de la simbologia i de la caràtula, així com l'elaboració de la informació 
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complementària que la forma; s'ha actualitzat la base digital de les unitats admi
nistratives i s'ha ajustat a l'altimetria representada en el mapa. 
- Mapa de vegetació de Catalunya 1:50 000: full de la Pobla de Lillet. Realització 
de la base planimètrica i temàtica; disseny de la simbologia i maqueta, i revisió 
toponímica. 

Mapes en fase de realització 
- Mapa del Parc Nacional d' Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 1:25 000. S'ha 
finalitzat la revisió de la toponímia lliurada pels responsables del Parc. S'estan 
definint els elements que formaran la base temàtica. 
- Mapa del delta del Llobregat 1:25 000. S'ha fet el disseny del mapa i s'està ela
borant la base planimètrica. S'ha finalitzat la selecció, situació i revisió de la 
toponímia. 
- Mapa de les normes urbanístiques de la Cerdanya 1:50 000 (Direcció General 
d'Urbanisme) . Realització, correcció de proves de muntatge i revisió toponímica. 
- Mapa de les muntanyes de Prades 1:30 000 (Centre de Lectura de Reus). La 
base planimètrica prové del treball sobre la base cartogràfica digital a escala 
1:50 000, a la qual s'ha afegit la informació planimètrica procedent del Centre 
de Lectura de Reus. S'ha validat, situat i informatitzat la toponímia recollida pels 
autors. 
- Cartografia turística dels Pirineus 1:50 000 (Randonnées Pyrénéennes). Es trac
ta de cartografia temàtica d'interès turística-excursionista i esportiu de les àrees 
de muntanya del vessant sud dels Pirineus. A la base cartogràfica és a escala 
1:50 000 s'ha afegit la informació temàtica específica. S'estan efectuant proves 
per a la representació de les zones rocalloses en el mapa, a partir de la combina
ció de simbologia específica, la corba de nivell i l'ombra de muntanya, tant per 
representar àrees on predomina el rocam com afloraments lineals o puntuals. 
Així mateix es realitzen proves per a la representació del relleu amb color, a par
tir dels usos del sòl i l'ombra de muntanya. 
- Mapa de l'autopista A-19 Mataró-Malgrat-Palafolls 1:50 000 (2a edició) 
(ACESA). La base planimètrica prové de la base topogràfica digital 1:50 000 a la 
qual s'ha afegit la informació planimètrica específica. 
- Mapa de vegetació de Catalunya 1:50 000: fulls de les valls d'Espot i Boí i de la 
vall de Ribes. Realització de la base planimètrica i temàtica; disseny de la simbo
logia i maqueta, i revisió toponímica. 
- Mapa de carreteres de Catalunya 1:250 000. Un cop analitzada la informació a 
representar, el projecte es troba en la fase de disseny del mapa i de la caràtula, 
així com de la informació complementària que ha de contenir; s'està elaborant 
la llegenda definitiva que s'ha de representar i quines seran les zones cartografia
des a escala més gran (finestres ampliades de determinades àrees del mapa). 
- Mapa de les estacions meteorològiques de Catalunya 1:250 000. Finalització 
de la planimetria específica del document. 
- Mapa CORINE Land Cover de la Mediterrània Occidental 1:500 000. Es troba 
en fase de redacció el disseny cartogràfic i la informació complementària. 
- Guia de l'usuari del taxi de Catalunya 1:650 000. Actualització i preparació 
de les bases, correcció de proves de muntatge i revisió toponímica. 

1.4.1.2 Sèries d'usos i cobertes del sòl 
Mapes en fase de realització 

Mapa CORINE 1:500 000: A partir del conveni signat amb l'Instituta Geogratico 
Nacional s'ha treballat en la realització d'un mapa amb la informació CORINE 
d'usos i cobertes del sòl de la zona espanyola de la mediterrània occidental a 
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escala 1:500 000; s'han definit els paràmetres de generalització de la informació, 
interpretada sobre imatges de satèl-lit a escala 1:100 000; s'ha dut a terme la inte
gració de la informació provinent de l'Instituta Geogratico Nacional (IGN), per a 
la zona d'Espanya, i de la Commission of the European Communities-European 
Environment Agency DG XI, per a la zona de França, amb la pròpia de lTCC. A 
més, s'ha preparat un llibre que acompanya el mapa, il-lustrat amb més d'un 
centenar d'imatges, que descriu la realització del projecte CORINE Land Cover. 

1.4.1.3 Sèries geològiques 
Mapes en fase de realització 
Mapa geològic de Catalunya 1:25 000 del Servei Geològic de Catalunya: full 296-
2-2 Torroella de Montgrí. S'ha treballat en l'extracció i preparació de la informa
ció del fons cartogràfic digital de l'ICC. S'ha finalitzat la captura de la planime
tria a partir de fotointerpretació i s'ha portat a terme el disseny tipogràfic, 
l'anàlisi toponímica, la informatització i la revisió del full. Es troba en fase de 
realització la base planimètrica de quatre fulls més. 

1.4.2 Subobjectiu: Creació de bases geogràfiques i temàtiques 
L'objectiu d'aquest programa és crear i mantenir bases temàtiques, especialment 
en àrees afins als usos i cobertes del sòl, emprant dades recollides mitjançant tèc
niques de teledetecció i de sistemes d'informació geogràfica. Dins l'any 1994 
s'han de destacar els següents projectes: USOL92, Estadístiques agràries, Política 
Agrària Comunitària (PAC), FOCS'94 i Caracterització de focs. 

1.4.2.1 Bases d'usos i cobertes del sòl 
USOL92. L'objectiu tlel projecte ha estat l'actualització del Mapa d 'usos del sòl 
de Catalunya 1:250 000, de l'any 1987. Dins el marc del conveni signat amb la 
Direcció General de Planificació i Acció Territorial i el Departament de Medi 
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Ambient, s'ha portat a terme la classificació de les imatges multitemporals 
LANDSAT-TM captades el1992. S'ha mantingut la mateixa llegenda de 20 cate
gories emprada en el projecte USOL de 1987. Les cobertes i usos artificials s'han 
solucionat a partir de la integració de dades de la base cartogràfica 1:50 000. 

FOCS'94. En relació amb la destructiva onada de focs forestals de l'any 1994, 
s'han dut a terme diverses actuacions tant pel que fa al seguiment del foc com 
per a l'avaluació dels danys produïts. Per aquest motiu, s'ha signat un conveni 
amb el Departament de Medi Ambient per a la determinació cartogràfica de les 
zones devastades pels focs ocorreguts el1994 mitjançant tècniques de teledetec
ció i de sistemes d'informació geogr~fica. Aquesta anàlisi s'ha limitat a les zones 
afectades amb una superfície superior a 50 ha, la suma de les quals inclou més 
del 95% de la superfície afectada per incendis forestals. 

Les imatges de teledetecció han permès de caracteritzar l'aspecte de les zones 
afectades tot just després de l'incendi o bé comparar les imatges de les zones 
afectades amb d'altres de mesos o d'anys anteriors. Un cop cartografiada la zona 
afectada, ha estat possible també analitzar l'ús del sòl que ha patit l'incendi uti
litzant la base de dades d'usos del sòl, obtinguda amb imatges de l'any 1992. 

Per tal d'assegurar la disponibilitat d'imatges i per poder disposar d'informa
ció d'alta resolució, s'ha realitzat una campanya CASI completa sobre tots els 
incendis superiors a 50 ha. Al mateix temps, s'han adquirit imatges de satèl·lit, 
Landsat i Spot, per poder georeferenciar diversos incendis simultàniament, la 
qual cosa ha permès optimitzar l'obtenció dels polígons d'incendi. En total s'han 
analitzat 59 incendis dels quals s'ha pogut deteminar la superfície de 55, 15 amb 
dades CASI, 16 a~b dades Landsat-TM i 24 amb dades Spot-XS. 

Simultàniament, s'han obtingut sèries d'imatges dels satèl·lits NOAA d'ob
servació meteorològica, amb les quals s'ha pogut fer el seguiment dels punts de 
foc dels grans incendis ocorreguts l'estiu de 1994. S'estan analitzant les possibili
tats d'aquestes imatges de cara a contribuir al mapa diari de risc d'incendi i a la 
cartografia i seguiment de combustibles vegetals. 

Caracterització de focs. La Comisión Interministerial de Ciencia y 
Tecnología (CICYT) ha aprovat un projecte d'investigació presentat conjunta
ment amb el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). El títol 
del projecte és "Caracterització del règim de focs en comunitats mediterrànies 
durant els darrers 21 anys i la seva influència en els processos de regeneració de 
la vegetació". Es preveu d'estudiar la dinàmica dels focs a partir d'una seqüència 
completa d'imatges multitemporals Landsat-MSS, des que es va llençar el primer 
satèl·lit de la sèrie Landsat. 

Altres projectes relacionats 
Estadístiques agràries. Parteix del conveni signat amb el Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) per a fer estimacions de superfície d'usos 
del sòl, principalment agrícoles, combinant tècniques de teledetecció i treball de 
camp. S'ha cobert la totalitat de Catalunya, dividint el territori en 22 zones, i 
s'han estudiat de manera prioritària 18 comarques on els conreus anuals són pre
dominants i, en segon terme, les quatre zones corresponents a la resta de comar
ques de les quatre províncies. S'ha mantingut la mateixa estratificació establerta 
l'any 1992 i s'han processat 712 segments (quadrats de 700 m de costat situats a 
sobre d'ortofotos 1:5 000). Les classes analitzades per a l'estadística han estat 89 i 
se n'han fet dues estimacions: la primera, presentada el mes de juliol com a 
informe preliminar, a partir de la informació de camp i la segona, presentada a 
final de l'any 1994, a partir de la combinació, mitjançant tècniques de regressió, 
de les dades de camp i les imatges de satèl·lit classificades. 
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Política Agrària Comunitària (PAC). A partir del conveni amb el Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca s'ha dut a terme el projecte "Control per telede
tecció de les subvencions de conreus herbacis i farratgers i l'abandó de terres, 
dintre de la Política Agrària Comunitària". La Campanya PAC'94 s'ha desenvolu
pat amb l'execució de diversos nivells de control de la informació: control dins 
del sistema d'informació geogràfica dels formularis PAC lliurats pels pagesos, 
control de coherència amb la informació cadastral digital i, finalment, control 
per tècniques de fotointerpretació assistida per ordinador de les declaracions. 
Aquest darrer control té per objecte avaluar si les diferents parcel·les que formen 
una determinada declaració s'ajusten als requeriments de la normativa PAC i, en 
conseqüència, tenen dret a subvenció. 

La interpretació d 'imatges de satèl·lit seleccionades en determinats moments 
del calendari agronòmic, corregides mètricament i tractades pel que fa a llur 
radiometria, permet d'efectuar un diagnòstic fiable de l'evolució fenològica de la 
coberta vegetal dins de les parcel·les agrícoles analitzades. Aquest diagnòstic ser
veix per enfocar el posterior control al camp sobre les parcel·les que presenten 
indicis raonables d'error, frau o confusió. 

1.4.3 Subobjectiu: Atles 

1.4.3.1 At les i micro-atles 
La finalitat és l'elaboració i l'edició d'atles topogràfics i temàtics, tant en compli
ment dels plans quadriennals de l'ICC (la sèrie d'atles comarcals de Catalunya), 
com per encàrrec extern. 

ATLES ODMARCAU DE CAT~LONHA 

COMARCAL DE CATALUNYA 

Val d'J\ran 

·....o Consclh Genenu d'Aran 

Atles comarcal de Catalunya. 

Volum de la Val d'Aran 
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Atles finalitzats 
Sèrie d'atles comarcals de Catalunya. Durant el 1994 s'ha publicat el de la Val 
d'Aran, que és el primer de la sèrie, i s'ha avançat en la preparació del del Baix 
Llobregat. L'atlas de la Val d'Aran va ser presentat el juliol de 1994 a Vielha. 
Consta de 126 pàgines, repartides entre els capítols de Geografia general, 
Geografia física, Geografia de la població, Geografia econòmica i de serveis i l'ín
dex toponímic; conté 67 mapes, 9 plànols de nuclis, 54 gràfics i 79 fotografies. El 
text s'ha escrit en català i en aranès. 

Atles en preparació 
- Atles del Baix Llobregat, de la sèrie d'atles comarcals de Catalunya. Durant 
l'any 1994 s'ha elaborat tota la part temàtica, els textos, l'índex toponímic i la 
maqueta; així mateix, s'ha actualitzat la informació de la base topogràfica. 
- Atles Universal, fruit d'un conveni amb Enciclopèdia Catalana. S'ha definit la 
metodologia de treball i s'han iniciat les tasques d'actualització per a completar 
les bases, començant per l'àrea de la Unió Europea. També s'han dut a terme les 
proves necessàries per a definir el disseny general de l'obra, inclosa la tipografia. 
- Atles topogràfic de Catalunya 1:50 000, fruit d'un conveni amb Enciclopèdia 
Catalana. L'obra consta de tres volums amb la cartografia topogràfica actualitza
da i el seu índex toponímic. Durant l'any 1994 s'ha començat a treballar en el 
primer volum. 
- Atles climàtic de Catalunya (termo-pluviomètric). S'ha preparat la informació 
per a la publicació i s'ha realitzat la revisió general i el control de qualitat. 
- Atles de l'Euror.egió. S'ha treballat en la planificació i la coordinació juntament 
amb els altres organismes col·laboradors. A més, s'ha realitzat la cartografia 
temàtica i s'han redactat els textos que corresponen als capítols d'introducció, 
medi natural i dinàmiques espacials. 
- Atles urbanístic de la Costa Brava, per encàrrec de la DGU. S'ha dut a terme la 
redacció i la revisió de textos. 

La recollida d'informació temàtica, l'actualització de la informació cartogrà
fica que inclou la incorporació d'elements planimètrics nous, les tasques relati
ves a la toponímia (selecció, revisió, depuració) i la revisió i els controls de quali
tat són altres fases de treball que s'han portat a terme en tots els atles. 
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1.5 Objectiu: Vols 
fotogramètrics 

PRODUCCIÓ CARTOGRÀFICA - VOLS FOTOGRAMÈTRICS 

Objectius 
- La finalitat d'aquest programa és la realització de vols de cobertura global de 
Catalunya i vols de cobertura territorial específica de Catalunya . Aq uests vols res
ponen a les necessitats cartogràfiques internes o externes a l'ICC. 
- Vols de cobertura global de Catalunya. L'objectiu és la realització de vols a 
gran altura (a escales 1:70 000, 1:57 000 i 1:40 000) i de vols a altura mitjana 
(a escala 1:22 000). 
- Vols de cobertura territorial específica de Catalunya. Es refereix a la realització 
de vols de planejament, vols per a cartografia de vials, vols per a nuclis urbans i 
vols metropolitans. 

Fites assolides el 7 994 
- Realització de 23 7 vols. 
- Revelat de 7 836 metres de pel·lícula aèria. 
- Hores de vol totals: 616,05 hores. 
- Nombre total de fotogrames útils: 17 7 48. 
- Instal·lació del sensor multiespectral CASI-501 i vols amb aquest sensor. 
- Operació estable amb el sistema de captura de dades de fase GPS en vol. 
- Instal·lació i operació d'una antena de recepció dels satèl·lits OAA. 
- Primer projecte de vol fotogramètric fora de l'Estat espanyol. 

1.5.1 Subobjectiu: Cobertures globals de Catalunya 

1.5.1 .1 Vols a gran altura 
Vol de Catalunya 1:60 000. S'ha completat el vol a la zona nord (Pirineu orien
tal/França) per tal de recobrir fotogràficament els sectors necessaris per als mapes 
comarcals 1:50 000 i per al projecte de cartografia turística dels Pirineus que es 
porta a terme amb Randonneés Pyrénéennes. 

Vol de Catalunya 1:40 000. L'any 1994 (384 293 ha volades) s'han finali tzat els 
vols necessaris per a completar els treballs cartogràfics del conveni número 11 
amb l'IGN. 

1.5.1.2 Vols a altura mitjana 
Vol de Catalunya 1:32 000. Es tracta d'un nou vol amb doble càmera {pei·Iícula 
en blanc i negre i en color) destinat a la realització de la nova edició de 
l'Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000. Cal esmentar la distinció entre els vols 
destinats a aquest producte dels que es realitzaran per al MTC 1:5 000. 

1.5 .2 Subobjectiu: Cobertures territorials específiques 

1.5.2.1 Vols de planejament 
Vols per a la DGU a escales 1:5 000 i 1:8 000. Durant l'any 1994 s'han realitzat 
un total de 15 projectes amb el vol sobre una superfície de 6 331 ha. El nombre 
total de fotogrames ha estat de 420. 

1.5.2.2 Vols per a cartografia de vials 
Vols per a la DGC a escala 1:5 000. Aquest grup de vols ha experimentat un 
notable augment (superior al 50%) tant pel que fa al nombre de projectes 
(40 vols) com per les seves dimensions (656 km i 2 882 fotogrames). 
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HORES DE VOL PER MESOS I AVIONS, 1994 

Hores 

60 
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20 
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GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEM BRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE 

- PARTENAVIA P-6B - CES SNA CITATION I 

Total hores Partenavla P-68: 350,5 Total hores Cessna Cltatlon 1: 22~+€36, 15 Veneçuela) 

Vols per a GISA a escala 1:20 000. S'han realitzat diferents vols en color i a 
escala 1:20 000. D'entre els projectes de vol cal destacar el de la totalitat del 
traçat de l'eix transversal (Girona-Cervera) amb 140 km. 

1.5.2.3. Vols de nuclis urbans i per a cartografia municipal i urbana 
Dins d 'aquest grup es destaca, entre d'altres, la realització dels següents vols: 
Granollers 1:3 500, Salt 1:8 000 i 1:3 500, Tàrrega 1:3 500 i 1:5 000, Vilafranca 
del Penedès 1:3 500 i Terrassa 1:3 500. 

S'ha continuqt la realització de vols dels nuclis urbans de Catalunya en color 
a escales 1:8 000 i 1:15 000 de l'ICC. Durant l'any 1994 se n'han volat 106. 

1.5.2.4 Vols metropolitans 
Vols de la MMAM de Barcelona a escales 1:20 000 i 1:5 000. Els vols, que 
s'emmarquen dins l'actual conveni entre la MMAMB i l'ICC, ocupen la totalitat 
de l'àmbit esmentat (60 699 ha) amb 644 fotogrames. 

També s'ha considerat com a metropolità el vol en color de tota la comarca 
del Segrià (139 974 ha) a escala 1:12 000 que s'ha dut a terme dins el marc del 
conveni entre l'ICC i el Consell Comarcal del Segrià i l'Ajuntament de Lleida. El 
vol està destinat a tasques de planejament i ocupa un total de 1 164 fotogrames . 

HORES DE VOL PER TREBALLS, PARTENAVIA P-68. 1994 

VOLS DGC (76,35 h 21,9%) 

INTENT DE VOL (34,5 h 9,B%) 

VOLS DGU (1 9 h 5,5%) 

FORMACIÓ NAVEGANTS (24,55 h 7%) 

FOTOGRAFIA OBLIQUA (1 1,3 h 3,2%) 

EM PRESA PRIVADA 

Total hores: 350,50 
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1.5.2.5 Vols amb captadors no fotogràfics 
Destaca el començament de les operacions regulars amb el sensor multiespectral 
CASI. 

1.5.2.6 Altres vols per a la Generalitat 
Vols per a REGSA. S'han realitzat els vols necessaris per al projecte Sistema 
Segarra-Garrigues, a escala 1:5 000. S'han fet diferents vols a les zones d'actuació 
(sectors 2 i 3, amb un total de 9 627 ha) i al traçat del futur canal entre l'embas
sament de Rialb i Tàrrega (40 km) . La resta del projecte es portarà a terme al llarg 
de l'any 1995 . 

1.5.2.7 Altres vols 
Els més destacats son: 
- Vols per al projecte de Veneçuela: Cartocentro 1:60 000 en color (1 076 000 
ha), Municipio Libertador 1:25 000 en color (82 800 ha) i Poliducto Carenero
Guatire 1:16 000 (70 km de traça). 
- Vols per al projecte de Navarra: Navarra 1:40 000 (455 000 ha) i Navarra 
1:40 000 en color (101 058 ha). 
- Vols per al projecte d'Astúries: Astúries 1:18 000 (379 910 ha) i Astúries 
1:60 000 en color (126 600 ha, vol parcial). 
- Vols per a València: València 1:3 500 en color (S 300 ha), Valènda 1:3 500 en 
IRC (4 400 ha), Castelló de la Plana 1:5 000 (2 550 ha) i Castelló de la Plana 
1:8 000 i 1:20 000 en color (11 000 ha). 

CARACTERÍSTIQUES DELS VOLS REALITZATS EL 1994 . 

CODI OBJECTIU ESCALES HA KM N UCLIS FOTOS 
MAJORITÀRIES EIX 

1.5.1.1 Catalunya a gran altura 60 000 i 40 000 675 497 552 

1.5.1.2 Catalunya a mitjana altura 32 000 1 839 61 o 3 288 

1.5.2.1 DG d'Urbanisme 5 000 i 8 000 6 331 420 

1.5.2.2 DG de Carreteres 5 000 656 2 882 

GI SA 20 000 224 185 

1.5.2.3 Urbans i municipals 3 soo, s· ooo, 8 ooo 
i 10 000 12 824 690 

Nuclis població ICC 8 000 i 15 000 106 552 

Nuclis Diputació de Girona 5 000 22 244 

1.5.2.4 Metropol itans: MMAMB 5 000 i 20 000 60 699 644 

Comarcals: Segrià 12 000 139 974 1 164 

1.5.2.5 No fotogràfics: CASI 20 000 i 55 000 83 659 120 392 

1.5.2.6 Altres Generalitat: REGSA 5 000 9 627 40 1 034 

1.5.2.7 Altres: Ports de Catalunya 5 000, 8 000, 

15 000, 40 000 17167 257 

Altres: Astúries 1 8 000 i 60 000 506 512 1 616 

Altres: Navarra 40 000 556 058 636 

Altres: València 3 500, 5 000, 8 000 

i 20 000 34 250 964 

Altres: Veneçuela 16 000, 25 000, 

60 000 1 158 800 70 1 279 

Altres Diverses esca les 2 506 169 949 

Totals 5 103 514 1 279 128 17 748 



7 2 PRODUCCIÓ CARTOGRÀFICA - VOLS FOTOGRAMÈTRICS 

HORES DE VOL PER TREBALLS, CESSNA CITATION I, 1994 

INTENT DE VOL (7,5 h 3, 3%) 

CASI 94/3 Projectes (35, 35 h 15,6%) 

TEST CASI (CASI 94/1 ·2) (15,35 h 6,8%) 

CASI 94/4 Incendis (36, 1 h 15,9%) 
TEST CÀMERES I PEL·LÍCULES (11 ,35 h So/o) 

MANTENIMENT (8,55 h 3,8%) 

ALTRES VOLS (17,45 h 7,7%) 
NAVARRA 1 :40 000 

SEGRIÀ 1:12 000 
CATALUNYA 1:32 000 (31,2 h 13,7%) 

MMAMB1:20000 (7,15 h 3,1 ASTÚRIES 1 :18 000 (24,55 h 1 0,8%) 

Total hores: 229+36, 15 Venefuela = 265,25 

Altres dades d 'interès 
- Temporada de vol: de 1'11 de febrer al 24 de desembre (Partenavia, Carta Ol) i 
del 22 dé febrer al 30 de novembre (Cessna, Carta 02). A aquests períodes cal afe
gir la campanya de vol realitzada a Veneçuela (gener-març). 
- Realització de 23 7 vols: 169 vols de fotografia aèria vertical (vols fotogramè
trics) realitzats amb emulsions en blanc i negre pancromàtic, en color i en infra
roig color i amb escales de vol situades entre 1:3 000 i 1:60 000; S vols de foto
grafia obliqua (amb negatiu en color o diapositiva, format 6 x 6 cm), i 63 vols 
amb el sensor òptic d'escombratge multiespectral CASI-SOl. 
- Revelat de 7 836 metres de pel-lícula aèria: S 33S m (68%) en blanc i negre i 
2 SOl m (32%) en color. 
- Hores de vol totals: 616,0S hores de vol repartides de la següent manera: 
3SO,SO hores amb l'avió Partenavia P-68 (Carta Ol), bàsicament dins l'àmbit de 
Catalunya; 229 hores amb l'avió Cessna Citation I (Carta 02) a Catalunya i en 
altres comunitats autònomes de l'Estat (Navarra, Astúries, etc.), i 36, lS hores a 
Veneçuela (temps d'operació de la càmera RC-30), dins els projectes cartogràfics 
desenvolupats per l'ICC en aquell país. 

DIES DE VOL PER MESOS I AVIONS, 1994 

Dies 
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GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEM BRE DESEMBRE 

- PARTENAVIA P-68 - CES SNA CITATION I 

Total dies Partenavia P-68: 165 Total dies Cessna Citation 1: 93+(20 Venefuela) 
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METRES DE PEL-LÍCULA EN BLANC I NEGRE REVELATS, 1994 

AGFA PAN 200 
(2 91 O m 54,5%) 

Total metres: S 335 

Altres activitats 

TERRESTRE ESTAR A-H 
2m 

KODAK PANATOMIC 2412 
m 16,1%) 

- Adquisició i instal-lació als avions d'una càmera de nova generació Leica Wild
RC30 amb focal de 150 mm (model 15/4 UAG-S). Amb aquesta instal-lació, les 
dues aeronaus estan totalment equipades amb nous sistemes de càmeres foto
gramètriques que permeten la connexió GPS, la retolació automàtica dels nega
tius, la connexió als equips automàtics de navegació, la compensació del movi
ment d'avenç de l'avió en fer la fotografia (FMC) i la compensació dels 
moviments de l'avió mitjançant una plataforma estabilitzadora (només per a la 
càmera Zeiss). 
- Instal-lació del sensor multiespectral CASI-SOl i inici de vols destinats a l'ava
luació de temes mediambientals: contaminació litoral, inventari forestal, inven
tari agrícola, parcs naturals, avaluació d'incendis forestals, etc. 
- Entrada definitiva en producció, en tots dos avions, del sistema de recollida de 
les observacions de fase GPS en vol, destinades al recolzament cinemàtic en la 
triangulació aèria. L'equipament bàsic per a cada aeronau consta de l'antena 

METRES DE PEL-LÍCULA EN COLOR REVELATS, 1994 

AGFA H-100 
(1 472 m 58,9%) 

AGFA AVICOLOR N-200 
m 27,6%) 

Total metres: 2 501 
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receptora, preamplificador, receptor GPS Ashtech P-12, ordinador central i con
nexions amb la càmera fotogramètrica. 
- EstudC instal·lació, proves i avaluació per a l'adquisició de dos equips de nave
gació assistida CCNS-4 (IGI, Alemanya) que entraran en producció a partir de la 
propera campanya de vols de 1995. Aquests equips serveixen per a la planificació 
de vols i el guiatge, posicionament i control de les càmeres durant el vol a partir 
de les connexions d'instruments aeronàutics (giroscopis) i amb el sistema de 
recepció GPS. 
- Inici dels vols de prova de les pel·lícules de diapositiva en color adients per a 
vols a gran altura (Agfa Avichrome 200 i Kodak 2448). 
- Pel que fa al manteniment i suport aeronàutic es destaquen les tasques 
següents: gestió amb la casa Pratt-Withney (motors Cessna) per a augmentar el 
TBO de la turbina dreta de 1 800 a 2 042 hores. D'aquesta manera s'evitaria la 
revisió a meitat de la temporada de vol i es planificaria per a la temporada 
següent (1995), juntament amb d'altres inspeccions a realitzar. 
- lnstal·lació d'una antena de recepció dels satèl·lits NOAA, així com dels equips 
i programes per a la gravació d'imatges. En una primera fase de recollida d'imat
ges (1994) es graven entre dues i tres imatges diàriament, centrades en la penín
sula Ibèrica. 

,-
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2.1 Objectiu: 
Fotogrametria i 
geodèsia 

2. Línia estratègica: Suport i recerca 
tecnològica 

Objectius 

- Posicionament de plataformes de sensors i navegació. En el període 1993-1996 
es pretén establir un sistema per a determinar el posicionament de càmeres i sen
sors digitals, desenvolupant un sistema que integri les dades GPS amb les dades 
de moviment de la plataforma obtingudes de sistemes giroscòpics o inercials. 
- Sistemes de càlcul geodèsic i fotogramètric de xarxes GeoTex. L'any 1994 fina
litzarà la inclusió de la generació d'aproximacions inicials al programa ACX i 
durant el quadrienni 1993-1996 s'estendrà el sistema general de càlcul GeoTex, 
posant èmfasi en les interfícies gràfiques d'ajut a l'usuari, formats de dades, uti
lització per a la determinació del geoide i en relació amb les estacions fotogramè
triques digitals. 
- Estacions fiducials per a ús del Global Positioning System (GPS) . Dins de l'àm
bit de les estacions fiducials per a ús del Global Positioning System, es preveu 
que el febrer de 1994 l'estació Ebre a l'Observatori de l'Ebre serà operativa. 
- Posicionament d'alta precisió. Durant el període 1993-1996 s'implantarà pro
gramari extern per a processos de fase d'alta precisió (0,1 ppm). 
- Fotogrametria i sistemes fotogramètrics. Es té l'objectiu de proporcionar noves 
eines tecnològiques de producció, a partir de desenvolupaments propis que com
pleten els sistemes de mercat disponibles . 

Fites assolides el 1994 
- Ha començat l'aerotriangulació amb dades GPS. 
- S'ha enllestit la primera versió productiva de l' ACX. 
- S'ha realitzat una segona campanya d'observacions GPS. 
- Es troba en producció el sistema de generació automàtica d'elevacions del 
terreny. 
- S'ha desenvolupat l'entorn d'orientació~ geocorrecció del sensor CASI. 
- S'ha definit el projecte NOSA com a extensió del projecte PocNav. 

2 .1.1 Subobjectiu: Sistemes de posicionament 

2.1.1.1 Posicionament de plataformes de sensors i navegació (PocNav) 
L'any 1994 s'ha consolidat la cadena productiva d'aerotriangulació amb punts 
de control aeris donats per GPS: s'han recollit dades GPS, s'han calculat punts de 
control aeris i s'han aerotriangulat blocs amb aquestes dades (vegeu 1.2.1.4) uti
litzant GeoTeX de manera rutinària. 

Juntament amb la Secció de Vols, s'ha continuat la tasca d'avaluació d'un 
sistema d'ajut a la navegació fotogramètrica. Es va desestimar el sistema T-Flight 
i es va prendre una decisió a favor del sistema CCNS-4 que s'instal-larà a princi
pis de 1995. També, a finals de l'any 1994 es van realitzar els tràmits necessaris 
per a la substitució dels receptors Ashtech P-12, instal-lats als avions, per recep
tors Ashtech Z-12, molt més avançats tecnològicament (vegeu els objectius del 
punt 1.5). 

2.1.1 .2 Sistemes de càlcul geodèsic i fotogramètric de xarxes GeoTeX 
L'any 1994 s'ha enllestit la primera versió productiva de l' ACX. Cal destacar les 
següents millores en el programa: 
- Càlcul d'aproximacions inicials per a xarxes fotogramètriques. 
- Implementació del ·càlcul de la fiabilitat externa de xarxes. 
- Migració cap a l'entorn PC. S'està treballant per a migrar cap a l'entorn UNIX. 
- Addició dels models d'observacions associats al sensor multiespectral CASI. 
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- Integració de l' ACX amb les utilitats del Geo TeX. 
- Inici de la implementació de l'algorisme general del fotogrametrista, que per~ 
metrà optimitzar els temps de càlcul de grans xarxes. 

Tanmateix, s'ha desenvolupat part de l'entorn operatiu que permet l'explotació 
productiva d'aquest sistema com són les utilitats del GeoTeX (tools i desktops), és 
a dir, eines bàsiques per a poder fer els diferents càlculs necessaris tant per a la 
geodèsia (transformació de coordenades usant transformacions de dàtum, obten
ció d'ondulacions del geoide, etc.) com per a la cartografia (transformacions 
entre coordenades geodèsiques i projectives) . S'ha redactat la documentació asso
ciada d'aquestes utilitats per tal de facilitar-ne l'ús. La ma joria està pendent de 
passar un control de qualitat per instal- lar-les de manera productiva. 

2.1.1.3 Estacions fiducials per a ús del Global Positioning System (GPS) 
Estacions fiducials. El desenvolupament de les estacions fiducials lligades al 
desplegament de la xarxa geodèsica utilitària de Catalunya s'ha descrit en el 
punt 1.3.1.1. 

Xarxa mareogràfica. Cal dir que, periòdicament, es reben dades de l'estació 
mareogràfica de l'Estartit, i que s'ha participat en una reunió promoguda pel pro
fessor Sanchez Arcilla de l'ESECCP de la UPC, en la qual van participar membres 
de diverses institucions, per tal d'establir una xarxa mareogràfica d'alta precisió a 
Catalunya. 

2.1.1.4 Posicionanient d'alta precisió 
PotSis: Potencialitat sísmica al Pirineu Oriental 
L'any 1994 s'ha iniciat el càlcul de la xarxa observada en la campanya PotSis'92 
utilitzant programari per a processos de la fase d'alta precisió. Un cop finalitzat 
el càlcul de les dades GPS s'ha ajustat la xarxa utilitzant GeoTeX i s'ha fet l'anàli
si posterior. 

En col-laboració amb el Servei Geològic de Catalunya i institucions france
ses, s'ha dut a terme una segona campanya d'observacions GPS de característi
ques similars a la que es va fer l'any 1992. Cal remarcar la col-laboració d 'estu
diants de l'Escola d'Enginyeria Tècnica de Topografia de Barcelona. 

Cuantificación de la tectónica actual y neotectónica en la porte oriental 
de la Península lbérica 
L'ICC col-labora amb el Departament de Geologia Dinàmica, Geofísica i 
Paleontologia de la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona en aquest 
projecte de característiques similars al projecte PotSis. Aquest projecte ha estat sub
vencionat per la Dirección General de Investigación Científica y Técnica (DGICYT). 
L'any 1994 s'han assolit els objectius marcats: s'ha adquirit el maquinari necessari 
per a la instal-lació del sistema de càlcul GPS; s'ha instal-lat parcialment el progra
mari associat; s'ha definit l'extensió del programari d'anàlisi de xarxes, i s'han defi
nit els resultats esperats de les tècniques geodèsiques, els errors admissibles en cada 
època i la capacitat de discernir moviments significatius entre èpoques. 

2.1.2 Subobjectiu: Fotogrametria i sistemes fotogramètrics 

2.1.2.1 Sistemes d'aerotriangulació automàtica i assistida 
Fotografia aèria digital 
S'ha provat parcialment el programari ISDM d'Intergraph per a la identificació i 
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mesura de punts homòlegs en imatges digitals i així poder eliminar el 11 punxat11 

o transferència manual de punts entre imatges analògiques durant la aerotrian
gulació (vegeu 1.2.1.4). S'espera la versió operativa per a l'any 1995. 

Altres imatges digitals 
Pel que fa als sistemes específics de cerca automàtica de punts homòlegs per a 
imatges de satèl·lit cal veure el punt 2.5.2.4. Per a sensors embarcats en avió, el 
tema es tracta en el punt 2.1 .2.2 dins el projecte NOSA. 

2.1.2.2 Orientació integrada de sensors (NOSA) 
Ha començat el projecte NOSA (Navegació i Orientació de Sensors 
Aerotransportats) com·a continuació del projecte PocNav (vegeu 2.1.1.1) amb 
l'objectiu de reduir els processos actuals necessaris per a la determinació d'orien
tacions i posicions de fotogrames i imatges digitals de sensors. S'ha procedit a la 
definició dels conceptes bàsics per a determinar amb claredat les línies de treball. 
El projecte està finançat parcialment per la DGR-CIRIT (Generalitat de 
Catalunya), ajuts PIR94-9915, BE94-222, i pel DGICYT (Ministerio de Educación 
y Ciencia), ajut IN94-0210. Durant el 1994 s'han realitzat els següents desenvo
lupaments al voltant del sensor CASI: 
- S'ha desenvolupat el programari per a la identificació de punts homòlegs entre 
imatges del sensor CASI de l'ICC. Amb les observacions obtingudes amb aquest sis
tema, que és assistit i no automàtic, s'ha fet la primera aerotriangulació d'un bloc 
d'imatges CASI en què s'han utilitzat, a més de les esmentades observacions foto
gramètriques, giroscopis, punts de control aeri via observacions GPS, punts de con
trol terrestre i superfícies de control via les bases de dades d'elevacions del terreny. 
- El sistema GeoTeX i l'eina d'ajust ACX s'han ampliat amb els models de sen
sors d'imatges unidimensionals i amb el model per als giroscopis de baix cost del 
CASI. S'ha estudiat i programat el model per a l'ús de línies de control i/o d'en
llaç en base a la transformació projectiva de rectes de l'espai al pla. S'ha 
començat l'anàlisi de la influència d'aquest tipus d'objectes de control/enllaç en 
l'orientació de les imatges unidimensionals. 
- S'han realitzat proves d'orientació d'una sola imatge CASI en què s'han obser
vat nombrosos punts de control. Els resultats de l'ajust posen de manifest la 
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necessitat de sistemes d'observació d'angles d 'actitud amb precisions d'aproxi
madament 2' (2 minuts d'arc). D'acord amb aquesta conclusió, s'han sol-licitat i 
obtingut ajudes per a l'adquisició d'un sistema de navegació inercial que, en par
ticular, proporciona aquesta informació. 

2.1.2.3 Extracció automàtica d'objectes 
No s'han realitzat treballs significatius en aquest programa del Pla Quadrianyal. 

2.1.2.4 Correlació d'imatges i reconstrucció de superfícies 
L'any 1994 s'ha analitzat el funcionament del programari Match-T de generació 
automàtica de models d'elevacions del terreny. Un cop realitzades les proves en 
una àrea de test de Catalunya i establerts els mètodes i paràmetres de treball, s'ha 
posat en producció per al projecte de l'ortofotomapa en color 1:25 000 de 
Veneçuela (vegeu 1.1.2.5), on s'ha assolit un guany en temps de captura de fins a 
cinc vegades comparant amb el procés manual. 

2.1.2.5 Sistemes fotogramètrics digitals 
Estacions fo togramètriques estereoscòpiques digitals 

L'any 1994 s'han desenvolupat les tasques d'implementació, proves i resolució 
de problemes del programari de les quatre estacions fotogramètriques digitals 
Intergraph del Servei de Producció. En concret cal destacar el següent: 
- S'han continuat les tasques de suport a la restitució fotogramètrica digital 
basada en maquinari i programari Intergraph; s'ha automatitzat un 95% dels 
processos d'orien_tació de parells estereoscòpics, incorporant directament les 
dades procedents d'aerotriangulació; s'ha elaborat una aplicació de maneig de 
les imatges que formen un parell estereoscòpic; s'han desenvolupat eines que 
faciliten el control de qualitat durant la fase de restitució, ja que és en aquesta 
fase on, gràcies a la sobreimposició, es poden detectar i corregir els errors en l'al
timetria. 
- S'han investigat noves eines per a la revisió i captura assistida de models digi
tals del terreny, i s'ha implementat el programari Match-T per a la generació 
automàtica de models d'elevacions del terreny (vegeu 2.1.2.4). 
- Igualment s'ha començat a estudiar la implementació de l'aerotriangulació en 
l'entorn de fotogrametria digital (vegeu 2.1.2.1). 

Escànner fotogramètric PS-1 

Un cop l'escànner fotogramètric PS-1 ha entrat plenament en producció, ha estat 
necessari implementar eines de seguiment de la qualitat de les dades digitalitza
des, estandarditzant tant els procediments de digitalització com la interacció dels 
diferents usuaris, inclosos els paràmetres densitomètrics dels positius i dels nega
tius proporcionats per la Secció de Vols. 

Estacions fotogram ètriques digitals - sistema ORTO 

L'optimització del sistema ORTO desenvolupat internament per a la generació 
d'ortofotos digitals comporta una contínua millora fruit de les experiències en 
producció real (vegeu 1.1.2), i que s'incorporen al programari un cop desenvolu
pades (per exemple a 2.5.2.1). Entre les tasques destacables es troben precisa
ment les de la seva adaptació a noves línies de producció (per exemple, el nou 
1:5 000) i les adreçades a incrementar el seu rendiment: 
- Després dels corresponents tests i depuracions pel que fa al seu rigor geomè
tric, s'ha estabilitzat l'algorisme de rectificació que empra models triangulars del 
terreny, implantat de forma embrionària durant l'any 1993. 
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- L'evolució i maduresa de la versió 1991.0 del sistema d'arxius en malla (.RF o 
també Raster Files) ha permès la seva utilització com a format de treball i d'arxiu 
d'ORTO. L'any 1994 ja s'ha començat a emmagatzemar ortofotos en format RF. 
Ha estat necessari, però, la realització d'eines de conversió entre els diferents for
mats d'imatge existents (LOA, COT), així com la d'un embrió de visualitzador 
per a poder fer operativa aquesta millora. 

1 
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2.2 Objectiu: 
Cartografia 
automàtica 

SUPORT I RECERCA TECNOLÒGICA - CARTOG RAFIA AUTOMÀTICA 

Objectius 
-Captura de dades assistida per ordinador. L'objectiu principal és el desenvolu
pament de sistemes i programes de suport a la captura, verificació, estructuració 
i depuració de dades relacionades directament amb la producció cartogràfica. Es 
pretén capturar dades correctes i més estructurades per a bases cartogràfiques 
numèriques i que aplicacions posteriors es puguin realitzar de forma automàtica. 
- Procés cartogràfic. Desenvolupament de sistemes i programes de suport a les 
activitats relacionades amb l'automatització de processos manuals de la formació 
de cartografia, especialment quan aquesta s'adreça a la publicació. 
- Edició cartogràfica. Es té la finalitat de donar suport a les activitats relaciona
des directament amb l'edició de cartografia i amb els sistemes de dibuix automà
tic, vectorials i d 'escombrat (raster) . També inclou el suport als sistemes d'autoe
dició i de cartografia de sobretaula. 

Fites assolides el 1994 
- S'ha continuat el desenvolupament d'eines genèriques de captura, procés i edi
ció, i s'ha continuat donant suport als projectes de Fotogrametria i Programes 
d'Actuació. 
- S'han programat els p·rimers menús de restitució en l'entorn de les estacions 
fotogramètriques digitals. 
- S'ha avaluat la funcionalitat dels programaris comercials de generalització car
togràfica i s'ha quantificat l'estalvi que suposa utilitzar aquest tipus d'eines. 
També s'han desenvolupat processos de generalització que permeten obtenir 
l'eix central a par~ir dels dos marges d'un vial o d'un riu . 
- Posada a punt del traspàs d'informació de les bases de dades de l'entorn 
Arc/Info cap a Macintosh via fitxers PostScript. 
- Instal-lació de plòters a les botigues de Tarragona i Lleida. 
- Modificacions de les cadenes de dibuix automàtic per a utilitzar la impressora 
de proves 3M i la filmadora Linotronic. 

2.2.1 Subobjectiu: Captura de dades assistida per ordinador 

2.2.1.1 Suport a la captura i estructuració de dades 
Desenvolupaments genèrics 
- Adaptació a les noves versions del programari Intergraph dels menús 
MicroStation de taula i de pantalla reduïts i adequats a les necessitats de la pro
ducció cartogràfica. Manteniment del programari sobre entorns UNIX i PC. 
- Correccions i millores de processos estàndard de MicroStatton que no funcio
nen correctament, i manteniment i millora del programa de detecció, correcció 
i recuperació d'arxius erronis. Cal destacar que durant el 1994 s'han processat de 
l'ordre de 16 800 arxius, dels quals 15 600 s'han corregit automàticament i els 
1 200 restants s'han corregit manualment, amb un temps total aproximat de 
400 hores. 
- Eines d'ús general per a l'entorn Intergraph: llegir o modificar l'escala de pan
talla, encuament interactiu d'elements per a la correcció o detecció d'errors, pro
cessos de connectivitat, encadenament d'elements de la mateixa codificació 
mantenint o no l'orientació, eliminar elements duplicats, depurar dades elimi
nant vèrtexs repetits o llaços, trencar elements complexos, marcar extrems d'ele
ments lineals, marcar extrems d'elements lineals que no tenen cap element més 
a prop de certa tolerància, marcar encreuaments entre elements, crear nodes en 
les interseccions d'elements bidimensionals o en els encreuaments d'elements 
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tridimensionals, simplificar punts usant l'algorisme de Douglas, substituir arcs i 
corbes per poligonals lineals amb els punts suficients per simular la geometria 
dels elements inicials. 
- Millora i manteniment dels processos que permeten canvis de format raster, 
amb opcions de simplificació, rotació, etc., per a facilitar les tasques de visualit
zació d'imatges, impressió i filmació. 
- Programes per al control de qualitat de les dades digitals. 

Desenvolupament per a projectes específics 
MMAMB. S'ha treballat en nous menús de captura de dades en tres dimensions, 
en els processos d'extracció de fulls, en la generació automàtica de les corbes de 
nivell, en el pas a dues dimensions, en el control de qualitat de codificacions i 
connectivitats, en el procés automàtic de generació de caràtula i, finalment, en el 
menú d'edició per a la incorporació de les dades de camp i altres retocs d'edició 
final. Així mateix, s'han desenvolupat processos per a la rasterització i filmació 
amb el plòter Optronics 5040. 

Base Cartogràfica Numèrica 1:50 000. S'ha realitzat l'adaptació a les noves ver
sions de programari Intergraph. En els processos de connectivitat s'han afegit 
opcions per a detectar errors en les capes de corbes de nivell i de límits adminis
tratius; s'han fet modificacions en la construcció dels símbols que apareixen en 
el full simbolitzat per evitar problemes durant la rasterització, i s'ha modificat la 
simbologia de sortida. 

Base Cartogràfica Numèrica 1:250 000. Els processos de captura, edició i control 
de qualitat de les dades s'han adaptat a les noves versions del programari Intergraph. 

Mapa Topogràfic de Catalunya 1:25 000·. Processos per a l'extracció de fulls i 
generació de l'estructura de dades segons la normativa de l'Instituta Geogní.fico 
Nacional. Desenvolupament del menú de restitució per a les estacions foto
gramètriques digitals. 

Mapa de la Xarxa geodèsica de Catalunya 1:250 000. S'ha generat un arxiu 
gràfic amb els vèrtexs geodèsics i les visuals, i s'han desenvolupat eines que per
meten la classificació dels vèrtexs geodèsics a l'entorn gràfic MicroStation. 

Gràfics de vols. S'ha passat a la nova versió de programari Intergraph, s'han afe
git les opcions per treure gràfics a escales 1:25 000 i 1:100 000, i s'han generat 
taules de traducció a format DXF i substitució del font de textos. 

Sistema d 'informació per al planejament territorial de Catalunya (DGU). 
Modificacions i millores en els processos de digitalització i de control de qualitat. 

Suport a distribució. Adaptació a les noves versions de programari Intergraph de les 
aplicacions automàtiques que permeten el canvi de format de dades, l'extracció d'in
formació, la substitució de caràtules, la generació de gràfics de distribució de fulls, etc. 

2.2.2 Subobjectiu: Procés cartogràfiç 

2.2.2.1 Simbolització cartogràfica 
Desenvolupaments genèrics 
Modificacions en la llibreria de fonts de text BitStream d'Intergraph per a 



84 SUPORT I RECERCA TECNOLÒGICA - CARTOGRAFIA AUTOMÀTICA 

ampliar les tipografies de sortida; s'han afegit caràcters al font Garamond digita
litzat a l'ICC i s'han afegit, també, altres fonts subministrats per Intergraph. 
Desenvolupament o millores en el programari de col·locació interactiva de topo
nímia (utilitzant imatges de satèl·lit o ortofoto com a informació de fons). 

Desenvolupaments per a projectes específics 
Mapa topogràfic de Catalunya 1:50 000 i Punts d'Informació Turística 
1:50 000 i 1:30 000. S'han adaptat els processos a les noves versions de progra
mari Intergraph i s'han programat processos de generació dels marcs interiors, 
coordenades, malla UTM de les caràtules i copyright a l'interior del mapa. 

Mapa topogràfic de Catalunya 1:250 000. S'han desenvolupat processos 
automàtics per ajudar a la confecció de l'índex toponímic i processos per a l'opti
mització de la producció i millora del producte cartogràfic: alineació d'illes urba
nes en casc urbà, alineació i equidistància entre cases aïllades, ortogonalització 
d'edificis, generació dels marges de vials a partir de l'eix, i canvis de símbols. 

Mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000. S'ha iniciat l'anàlisi de les dades cap
turades segons les especificacions de l'IGN per a avaluar el cost de la simbolitza
ció. S'han fet proves amb fulls restituïts. 

Cartografia turística dels Pirineus 1:50 000. S'ha desenvolupat el programari 
per a la digitalització d'itineraris i pictogrames, la generació de trames en àrees 
rocalloses, la col·locació de toponímia, l'extracció de fulls i la generació automà
tica de la caràtula.· 

Atles topogràfic de Catalunya 1:50 000. S'han desenvolupat processos que per
meten d'obtenir els fulls de l'atles a partir de fulls simbolitzats 1:50 000. Inclou 
eines de digitalització per facilitar l'actualització de les dades de qualsevol capa i 
eines que permeten afegir polígons a la poligonació existent, processos per a la 
generació dels marges de vials a partir de l'eix, processos de control de qualitat 
de les dades, extracció de pàgines o dobles pàgines segons el tipus de plòter de 
sortida, processos per a la generació de la caràtula, processos automàtics per aju
dar a la confecció de l'índex toponímic, i preparació de les dades de pàgines que 
contenen encaixos. 

Altres. Generació de caràtules per als projectes següents: Ortofotomapa de 
Catalunya 1:25 000 en color, Cartografia d'imatge de satèl·lit de la República 
Argentina 1:50 000 i 1:100 000 i Ortofotomapa de Veneçuela 1:25 000 en color. 

2.2.2.2 Generalització cartogràfica 
Amb les aplicacions de generalització es pretén aprofitar una base de dades 
numèrica per a la generació automàtica, o quasi automàtica, d'altres bases o 
mapes a escales inferiors. L'any 1994 s'han acabat les proves per a l'obtenció del 
Mapa topogràfic de Catalunya 1:100 000 a partir de la base 1:50 000, i del Mapa 
topogràfic de Catalunya 1:25 000 a partir del Mapa topogràfic de Catalunya 
1:5 000. Això ha permès d'avaluar la funcionalitat dels programaris comercials 
de generalització cartogràfica i quantificar, de manera aproximada, l'estalvi que 
suposa utilitzar aquest tipus de programari. S'han redactat dos documents que 
recullen aquesta experiència. 

Dins el marc de col·laboració amb el grup de treball de generalització de 
l'Organisation Européenne pour les Etudes Photogrammétriques Expérimentales 
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(OEEPE) s'ha continuat l'anàlisi i l'estudi dels dos paquets de programari comer
cial de generalització cartogràfica: Change de Zeiss i Map Generalizer 
d'Intergraph. Els resultats es van presentar en les dues reunions que l'OEEPE va 
celebrar el 1994. També es va participar amb aquest grup proporcionant dades 
per a l'avaluació dels sistemes de generalització automàtica. 

S'ha treballat en el desenvolupament d'un operador que genera eixos cen
trals a partir de dos marges d'un vial, d'un riu, etc. sense connexió entre ells. 
Els resultats obtinguts són satisfactoris en un percentatge elevat de casos, però 
cal una revisió final amb correcció interactiva. 

2.2.3 Subobjectiu: Edició cartogràfica 

2.23.1 Edició de cartografia 
Mapa topogràfic de Catalunya 1:50 000 i Punts d'Informació Turística 
1:50 000 i 1:30 000. Modificacions en la simbologia de sortida: gruixos de línia, 
percentatge de trama de color, prioritats entre diferents elements, rebentats, 
màscares, reserves, etc; opcions per a la sortida amb tricromia i quadricromia en 
els processos de dibuix automàtic per al control de qualitat amb la impressora 
Iris 3047; automatització de filmacions parcials per a talls més grans que la mida 
màxima del tambor del plòter, i millores en els processos automàtics de rasterit
zació, litografia i sortida per la filmadora Optronics 5040. 

Atles topogràfic de Catalunya 1:50 000. S'han preparat els processos que per
meten la rasterització, litografia i sortida per les impressores Iris 3047, 3M i 
Linotronics. 

Altres. Preparació dels processos que perm~ten la rasterització, litografia i sortida 
per la impressora Iris 3047 i per la filmadora Optronics 5040, per als projectes 
següents: Mapa d'autopistes del Maresme, Mapa CORINE Land Cover 1:500 000, 
Mapa geològic de Catalunya 1:25 000, Mapa topogràfic de Catalunya 1:250 000, 
Cartografia turística dels Pirineus 1:50 000, Mapa de la xarxa geodèsica de 
Catalunya 1:250 000. 

Desenvolupament de processos per automatitzar la rasterització, Jitografia i 
sortides amb la impressora Iris 3047 i amb la filmadora Optronics 5040 (afegint 
una regleta de grisos i colors per al control de qualitat) per als projectes següents: 
Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000 en color, Cartografia d'imatge de satèl-lit 
de la República Argentina 1:50 000 i 1:100 000 i Ortofotomapa de Veneçuela 
1:25 000 en color. 

2.2.3.2 Autoedició i cartografia de sobretaula 
L'any 1994 s'ha posat a punt el traspàs d'informació de les bases de dades de 
l'entorn Arc/lnfo cap a l'entorn Macintosh via fitxers PostScript. Aquest meca
nisme és fonamental perquè cada vegada hi ha més informació consolidada en 
les bases de dades dels sistemes d'informació geogràfica com, per exemple, la 
base cartogràfica numèrica 1:50 000 versió 2, a partir de la qual es realitza carto
grafia temàtica en l'entorn Macintosh. 

2.2.3.3 Sistemes de dibuix automàtic 
Desenvolupament 
S'ha realitzat el manteniment i la millora dels processos de creació d'arxius de 
dibuix a tots els sistemes i s'han estudiat noves versions del programari 
MapPublisher d'Intergraph, que permeten l'automatització de processos litogrà-



86 SUPORT I RECERCA TECNOLÒGICA - CARTOGRAFIA AUTOMÀTICA 

EVOLUCIÓ DE LA PRODUCCIÓ DE DIBUIX DIGITAL 

22 113 

1992 
2 562 -4 031 

o 

23 280 
1 905 -3 428 -1993 

484 I 

10146 
1 629 -2 831 -1994 

2 688 -
Nombre de dibuixos o 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 

- PAPER -POLIÈSTER - PEL·LÍCULA - PROVES DE COLOR 

fics. També s'ha desenvolupat el següent: 
- Plòter Kongsberg: adaptació a les noves versions del programari Intergraph. 

- Filmadora Optronics 5040: nous processos que permeten filmar dades vecto-

rials amb més d'una imatge alhora. 
- Impressora Iris 3047: començament de la calibració mètrica del color. 

- Plòters HP 650C: s'han posat en funcionament tres plòters Hewlett Packard 

Design Jet 650C: u!l intern, un a la botiga de Lleida i un altre a la botiga de 

Tarragona. S'han automatitzat els processos de generació de dibuixos per a tots 

els projectes en què llur sistemàtica ho permet. 

Producció 

Durant el 1994 hi ha hagut un augment considerable de la producció de dibui

xos en color per la impressora Iris 3047, la qual cosa allibera la filmadora 

Optronics 5040 de filmacions de proves i es pot dedicar exclusivament a la sorti

da de filmacions per a la impremta. 
La instal·lació d'un plòter Hewlett Packard DesignJet 650C a cadascuna de les 

botigues permet atendre millor les necessitats internes de l'ICC. La incorporació 

d'un segon plòter Hewlett Packard Design Jet 650C per a ús intern dóna una solu

ció alternativa a la sortida sobre polièster del plòter Kongsberg, ja que millora con

siderablement els temps d'execució mantenint un nivell de qualitat acceptable. 

S'ha instal-lat una estació -Interpro -68 70 d'Intergraph que millora els temps 

de procés de canvis de format, rasterització i litografia previs al dibuix, i dos discs 

òptics de doble densitat per optimitzar els temps de procés, transferència i 

impressió de la Iris 304 7. 
El gràfic corresponent mostra el nombre total de dibuixos realitzats durant 

l'any 1994 i l'evolució de la producció de dibuix digital respecte dels dos anys 

anteriors: 1992 i 1993. 
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Objectius 

- Tecnologies de la informació. La finalitat general és adaptar contínuament els 
recursos informàtics als requeriments de les aplicacions cartogràfiques a nivell de 
maquinari i de programari. 
- Models de dades per a bases cartogràfiques. Disseny de bases de dades cartogrà
fiques i temàtiques, tant des del punt de vista de la formalització de l'estructura 
de la informació que es captura, com per a optimitzar i automatitzar els proces
sos de producció i d'edició. 
- Aplicacions del sistemes d'informació geogràfica. L'objectiu és el desenvolupa
ment d 'aplicacions, internes i externes, de sistemes d'informació geogràfica lli
gats a les bases cartogràfiques numèriques. 

Fites assolides el 1994 
- Instal ·lació d'un sistema de recepció de dades dels satèl·lits NOAA. 
- Instal·lació i calibració del nou sensor CASI. 
- S'ha acabat el desenvolupament del sistema de control de les ajudes a les 
superfícies de cultius herbacis i farratgers mitjançant teledetecció, i s'ha realitzat 
una avaluació dels resultats . 
- Comissió de Sistemes d'Informació Geogràfica del Departament de Política 
Territorial. 
- Inici dels desenvolupaments amb tecnologies orientades a objecte i proves 
amb les interfícies gràfiques dels entorns personals. 
- Primers dissenys de la Base Cartogràfica Numèrica 1:5 000. 

2 .3.1 Subobjectiu: Tecnologies de la informació 

2.3.1 .1 Ordinadors i xarxes d'ordinadors 
L'any 1994 ha continuat la tendència informàtica que ja s'apuntava els anys 
anteriors: tendència a la distribució per una banda, amb l'assumpció per part 
d'estacions de treball personals, o gairebé personals, de feines tradicionalment 
encarregades a ordinadors corporatius. A l'ICC això ha significat l'augment del 
nombre d'estacions de treball i la potenciació de la xarxa local. A més d'aquest 
fenomen a nivell dels processos de producció de cartografia, cal esmentar el crei
xement global de processadors de tipus personal i la importància creixent de les 
xarxes que els uneixen. 

Ha estat especialment significatiu l'impacte d'aquest moviment general 
sobre el funcionament del Centre de Càlcul, que cada vegada més assumeix fun
cions de gestió de dades corporatives, en contraposició a la tasca clàssica de pro
cessament d'aquestes dades, que tendeix a fer-se de manera distribuïda. 

En el camp de l'emmagatzemament i la distribució de dades digitals, l'any 
1994 ha estat marcat per la implantació total de noves tecnologies: la cinta de 8 
mm amb gravació helicoïdal, ja utilitzada anteriorment, ha substituït de manera 
gairebé absoluta els clàssics rodets de cinta de mitja polzada. El disc òptic gravable 
CD-R s'ha convertit en el principal mitjà de distribució de dades digitals, per la 
seva capacitat, compatibilitat amb diferents sistemes i accessibilitat a tots els pos
sibles receptors de dades. Pel que fa al manteniment, pel fet que els ordinadors 
abans concentrats en una àrea específica ara es trobin distribuïts, es requereix una 
tasca important per a aconseguir una xarxa informàtica en perfecte estat. 

Cal destacar de l'activitat de l'any 1994 els aspectes següents: 
NOAA. Instal·lació d'un sistema de recepció de dades dels satèl·lits NOAA a 
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l'hangar que l'Institut Cartogràfic de Catalunya té a l'aeroport del Prat. Un cop 
decidida la ubicació més idònia, es va encarregar una torre metàl-lica de 4 metres 
d'alçada, que es va instal-lar al costat de l'hangar i, sobre ella, el subministrador 
del sistema va instal-lar l'antena receptora. El sistema complet consta, a més de 
l'antena, d'un ordinador PC IBM compatible dotat de dos subsistemes especialit
zats: un sistema de recepció de senyals GPS, que proporciona un rellotge molt 
precís, i un receptor/controlador associat a l'antena que rep el senyal dels 
satèl·lits NOAA. 

Els arxius amb la informació rebuda són processats amb el programari sub
ministrat pel fabricant i posteriorment es graven en una cinta de 8 mm on són 
guardats per al seu posterior tractament (vegeu 2.5.2.1). 

Sistema de dibuix per a les botigues. A cada una de les botigues de l'ICC 
(Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona) s'ha instal-lat un sistema complet que 
permet de produir còpies dels mapes topogràfics 1:5 000. El sistema està format 
per un PC amb un lector de discs CD-ROM i un traçador HP Designjet 650C. A 
més, s'ha desenvolupat el programari necessari per a la realització d'aquesta 
tasca. 

Equips lntergraph . S'ha continuat la instal-lació d'estacions fotogramètriques 
digitals del model 6887. També s'han afegit a la xarxa sis estacions Interpro 6750 
i una Interpro 6850. 

Equips Digital. S'ha instal-lat un servidor amb processador Alpha, amb sistema 
operatiu OSF/1 i gèstor de bases de dades relacional Oracle. S'ha continuat el 
manteniment del programari de base V AX-VMS. 

Altres equips. S'han connectat a la xarxa dues estacions Hewlett-Packard 
9000/712, quatre terminals X del mateix fabricant i un servidor de filmació basat 
en una estació SUN Sparcclassic connectada a la filmadora Linotronic. 

Programari. A més de mantenir al dia el programari bàsic i fer les corresponents 
actualitzacions dels sistemes operatius, productes CAD, productes GIS, etc. , cal 
destacar la primera instal-lació dels productes orientats a objectes Eiffel i 0 2 per 
al Servei de Geodèsia. 

Altres. S'ha participat en la instal-lació i lacalibració del nou sensor CASI en 
col-laboració amb la Secció de Vols i el Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge. 
Amb el Servei de Geodèsia s'han fet proves de sistemes embarcats per a l'obten
ció de dades GPS i per treballar amb en el producte T-Flight. A més, s'ha instal-lat 
el maquinari necessari per a l'estació fiducial GPS de Roquetes. 

2.3.1.2 Sistemes de programació orientats a objectes 
La definició de l'entorn orientat a objectes de l'ICC va començar l'any 1993 amb 
l'avaluació i tria de la tecnologia i del llenguatge de programació a emprar per al 
projecte d'establiment de la segona versió de la Base d'Elevacions de Catalunya 
(vegeu 2.3.2.5). També es va iniciar el procés d'avaluació de bases de dades orienta
des a objectes. L'any 1994 s'ha efectuat l'adquisició d'Eiffel (d'Interactive Software 
Engineering) i d'02 (d'02 Technology), tots dos sobre plataformes Hewlett
Packard. Igualment, s'ha decidit l'adquisició de programari d'interfície entre tots 
dos productes, que serà probablement el Persistence Kit (Hutchinson Avenue 
Software Corporation). D'aquesta interfície s'ha rebut una versió d'avaluació. 
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2.3.1.3. Processament paral-lel 
Durant l'any 1994 s'han realitzat algunes proves amb el processador d'imatges 
de les estacions fotogramètriques digitals. No han estat satisfactòries a causa de 
la poca flexibilitat i accessibilitat del sistema. Per tant, es descarta de moment 
continuar explorant aquesta via. 

2.3.1.4 Ofimàtica i sistemes personals 
S'ha continuat donant suport a les xarxes d'ordinadors personals, tant d 'Apple 
com de PC. Això inclou la revisió dels sistemes operatius i del programari d'a
plicació. 

2.3.1.5 Emmagatzematge, control i distribució de dades 
i 2.3.1.6 Tecnologies de difusió d'informació 
Ha augmentat la tendència d'utilitzar com a mitjà d'arxiu i de difusió de la infor
mació digital el CD-ROM gravable, o CD-R. Aquest és un suport que es pot gra
var una sola vegada, utilitzant una unitat de gravació especial i que, un cop enre
gistrat, és idèntic als CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory, físicament 
idèntica als d'àudio), i les dades es graven en un format estàndard. La lectura es 
pot fer amb un lector de CD-ROM normal, àmpliament difòs i de cost molt 
accessible. Per l'estandardització i l'àmplia difusió dels lectors, el CD-ROM resul
ta ideal (donada la seva capacitat d'aproximadament 600 MBytes) per a la distri
bució d'informació cartogràfica digital. A més, el fet de ser estàndard i compati
ble amb els estàndards d'àudio de consum, garanteix fins a cert punt l'estabilitat 
del format al llarg dels anys, cosa que el fa idoni com a material per a arxiu. 
Paral -lelament al creixement de l'ús del CD-R, ha augmentat l'ús de la cinta de 8 
mm, que pràcticament ha desplaçat la clàssica cinta d'ordinador. 

D'altra banda Control de Dades ha realitzat els següents canvis de format 
previs a la distribució i venda de productes: 

Cartografia a escala 1:1 000 en format Neutre (per a GlSA) 301 full s 

Cartografia a escala 1:1 000 en formats DWG i DXF (per a la DGC) 252 full s 

Cartogra fia a escala 1:5 000 en format Neutre (per a GISA) 707 full s 

Cartografia a escala 1:5 000 en fo rmat Moss (per al PTMB) 609 fulls 

Cartografia a esca la 1:5 000 en format DWG i DXF (per a la DGC) 47 full s 

2.3.1.7 Llenguatges, càlcul visual i interfícies gràfiques 
Durant l'any 1994 han començat les proves amb les interfícies gràfiques i d 'imat
ge dels sistemes personals sota Windows i Windows NT. El principal objectiu és 
explorar la seva adequació de cara a una futura migració dels sistemes propis 
desenvolupats a l'ICC sota V AX/VMS amb Motif cap als entorns basats en PC. 
Les primeres aplicacions a migrar van ser algunes de les de Teledetecció i Procés 
d'Imatge. 

2.3.1.8 lntel·ligència artificial: sistemes experts i xarxes neuronals 
Cap novetat a destacar durant l'any 1994 després de les experiències realitzades 
durant l'any 1993 en el camp de les xarxes ·neuronals aplicades a la classificació 
multiespectral combinada amb dades de sistemes d'informació geogràfica (vegeu 
2.5 .2.3) . 
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2.3.2 Subobjectiu: Models de dades per a bases cartogràfiques 

2.3.2.1 Models de dades per a bases topogràfiques 
Dins aquest camp cal destacar que es continua participant activament en els 
grups de treball del Comité Técnico de Normalización AEN/CT 148 
11 lnformación Geogratica Digital", de l' Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR), i del Technical Comittee CEN/TC 287 11 Geographic 
Information" de l'European Comittee for Standardization (CEN). L'objectiu d 'a
quests comitès tècnics és l'estandardització en el camp de la informació geogràfi
ca digital, que inclou un conjunt estructurat d'estàndards que especifiquen una 
metodologia per definir, descriure i transferir representacions del món real. En 
concret, es participa activament en el grup de treball que s'encarrega de la des
cripció de dades pel que fa a la seva geometria, qualitat i metadades. 

D'altra banda, s'ha continuat treballant en el disseny de la base cartogràfica 
numèrica 1:5 000 per a l'actualització. A finals d'any es disposa d'una proposta 
de contingut i de fases de realització, amb especificació dels objectius assolits en 
cada fase. Una vegada discutida la proposta, es començarà l'actualització del 
MTC 1:5 000 i la creació de la base cartogràfica numèrica 1:5 000 (BC-SM). 

2.3.2.5 Modelització i classificació de les elevacions del terreny 
S'ha fet l'anàlisi externa de la nova base de dades altimètriques, amb flexibilitat 
dels models que es podran carregar i multiresolució. S'ha escollit el llenguatge 
Eiffel i la base de dades 0 2 (ambdós són orientats a objectes) i s'ha fet un disseny 
de les classes independent del llenguatge de programació. S'ha definit una 
estructura de dades· que permet trencar els models de triangles en àrees rectangu
lars i això permetrà paginar la triangulació des d 'un quadtree si cal. 

S'ha construït una llibreria de rutines per treballar amb models irregulars de 
triangles i per a la generació dels polígons de Voronoi. S'ha rebut un programa 
de triangulació que pot treballar en un espai de dimensió més gran que 2, una 
implementació dels algoritmes de triangulació de Guibas i Stolfi i programes per 
a la interpolació de veïns naturals. 

S'ha programat un mòdul per al càlcul rigorós de la intervisibilitat entre 
punts que permet dibuixar el perfil topogràfic i la recta que uneix els dos punts. 

En col·laboració amb l'Escola d 'Enginyers Tècnics en Topografia s'ha 
començat un projecte per estudiar la simplificació dels models de triangles i la 
construcció de models híbrids (malla regular i triangles). 

2.3.3 Subobjectiu: Aplicacions dels sistemes d'informació geogràfica 

Amb data 24 de novembre de 1994 ha sortit publicada en el DOGC l'ordre de 
creació de la Comissió de Sistemes d'Informació Geogràfica del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP), que depèn de la Secretaria General 
del Departament. Aquesta Comissió té com a objectius fonamentals: 
- promoure l'intercanvi i la integració de dades a partir de les aportacions de les 
diferents unitats del Departament, 
- responsabilitzar-se del desenvolupament de la implantació de noves tecnolo
gies SIG per a les aplicacions del DPTOP, 
- establir relacions amb altres departaments per a l'intercanvi d'informació 
geogràfica digital, 
- proposar i projectar els plans de treball dels centres directius i de les entitats 
adscrites al Departament que tinguin com a objectiu la creació i l'elaboració de 
dades geogràfiques, 
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- realitzar projectes propis de recerca d'informació que es consideri d'interès 
general, 
- representar el DPTOP en els òrgans de normalització de dades geogràfiques de 
l'Estat espanyol i d'altres organismes i establir en el seu àmbit recomanacions 
sobre la documentació i el diccionari de les dades disponibles. 

La Comissió la integren el Secretari General del Departament, com a presi
dent; el Director de l'ICC, com a vice-president; un representant de cadascuna de 
les direccions generals del DPTOP i entitats adscrites amb necessitats en el camp 
de la informació geogràfica i dels sistemes d'informació geogràfica; el subdirector 
general tècnic de l'ICC, i el cap de la Secció de Sistemes d'Informació de l'ICC, 
que actua com a secretari. L'ICC té la responsabilitat del funcionament de la 
Comissió i d'endegar i realitzar els projectes propis d'interès per al Departament, 
així com de donar suport específic de desenvolupament i d 'implantació a les 
unitats orgàniques del Departament que així ho requereixin. 

En el marc d'aquesta Comissió, que s'ha reunit mensualment durant tot 
l'any, cal inscriure les tasques realitzades de coordinació de treballs i d'informa
ció de les diferents unitats, d'organització de cursos i de desenvolupament de 
projectes específics per a les unitats del Departament. 

Quant al primer punt, cal dir que s'ha distribuït als representants de les 
diferents unitats els fulls de la base cartogràfica 1:50 000 versió 2 a mesura que 
han estat disponibles, així com el model d'elevacions del terreny de Catalunya 
(100 m x 100 m), un model de pendents calculat a partir de l'anterior model 
d'elevacions i la base d'usos del sòl (1987). 

Pel que fa al segon punt, s'ha organitzat un curs avançat d'Arc/Info que es 
durà a terme a les dependències de l'ICC la setmana del 23 al 27 de gener de 
1995. 

Finalment, pel que fa al tercer punt, s'ha iniciat l'anàlisi i el desenvolupa
ment del SIG de Transports per a la Direcció General de Transports, que es deta
lla en el programa 2.3.3.3 . 

2.3.3.1 TeledetecCió i sistemes d'informació geogràfica 
Durant el primer trimestre de l'any 1994 s'ha acabat el desenvolupament del sis
tema de control de les ajudes a les superfícies de cultius herbacis i farratgers mit
jançant teledetecció, en el marc de la Política Agrària Comunitària (PAC), que ha 
entrat en operació el segon trimestre (vegeu 1.4.2.1). En acabar la campanya de 
control s'han avaluat els resultats i s'han proposat una sèrie de millores per tal 
d'optimitzar la manera de treballar. Les modificacions es faran durant el primer 
trimestre de 1995, per tal que estiguin enllestides per a la propera campanya. 

2.3.3.2 Sistemes d'informació geogràfica com a eina d'ajuda 
a la gestió de projectes 
S'ha realitzat el manteniment de les aplicacions de generació dels diversos índexs 
d'estat de projectes. 

En el projecte de cartografia d'imatge de satèl·lit de la República d'Argentina 
(vegeu 1.1.2.5), s'ha desenvolupat l'aplicació de gestió del projecte, que manté 
una base de dades amb informació sobre l'estat de realització de cada full i infor
mació complementària d' interès per al projecte. L'aplicació permet generar 
índexs d'estat predissenyats o segons les necessitats del moment, així com carto
grafiar la informació.continguda a la base de dades, amb l'objectiu d'aconseguir 
una millor gestió del projecte. 
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2.3.3.3 Altres aplicacions 
Dins els projectes de la Comissió de SIG s'ha iniciat l'anàlisi i el desenvolupa
ment del projecte "SIG de Transports", per a la Direcció General de Transports 
del DPTOP. L'objectiu del projecte és el desenvolupament d'una aplicació per a 
la gestió de serveis regulars i discrecionals en l'àmbit del transport públic de viat
gers per carretera, la qual ha complementat l'aplicació existent en aquests 
moments donant eines SIG que permetin automatitzar diferents processos rela
cionats amb la tramitació dels expedients de serveis regulars i discrecionals, que 
en aquests moments s'estan realitzant manualment. Aquesta aplicació serà ope
rativa a mitjans de l'any 1995. 

També s'ha continuat el manteniment de l'aplicació del Sistema 
d'Informació del Servei d'Agents Rurals i s'ha signat un nou conveni de col-labo
ració amb la Direcció General de Producció i Indústries Agro-alimentàries del 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per al desenvolupament d'una 
aplicació per a l'explotació d'inventaris del Servei d 'Agricultura (EXISA) . S'ha 
desenvolupat una aplicació oberta (entorn Arc/Info) que permet d'analitzar con
juntament informació dels diferents inventaris i bases de dades del Servei 
d 'Agricultura, com per exemple la de l'inventari de fruiters de fruita dolça o la 
de sòls, realitzar estadístiques i cartografiar la informació resultant, com a eina 
d'ajut a la consecució d'una política global d'ordenació de les produccions. 
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2.4 Objectiu: 
Publicacions 
g eocartogràfiques 

SUPORT I RECERCA TECNOLÒG ICA- PUBLICACIONS GEOCARTOGRÀFIQUES 

Objectius 

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

Fites assolides el 1994 
- S'ha publicat el llibre que acompanya el Mapa de vegetació de Catalunya 
1:50 000. la Pobla de Lillet 255 (36-11). 
- S'han publicat dues monografies, una monografia tècnica, una tesi i el calen
dari de 1995 . 
- S'han publicat els números 22 i 23 de la tercera època de la Revista Catalana 
de Geografia, que ha modificat el seu títol inicial, la seva forma i els seus objec
tius. El títol actual és: TERRA. Revista Catalana de Geografia, Cartografia i 
Ciències de la Terra. 

2.4.1 .1 Publicacions bibliogràfiques 
Durant l'any 1994 s'ha treballat en el procés d'edició dels següents llibres: 
- 1:250 000 i 1:50 000. Publicacions que acompanyen la cartografia editada a 
aquestes escales: 
• Mapa topogràfic de Catalunya 1:250 000 (2a edició) 
• Mapa de vegetació de Catalunya 1:50 000. la Pobla de Lillet 255 (36-11) 
• Mapa de vegetació de la vall de Ribes 1:50 000 
• Mapa de vegetació de les valls d'Espot i Boí 1:50 000 
- Monografies: 
• IV Curs d'història de la cartografia. La cartografia dels Països Baixos. Recull les 
conferències pronunciades durant la celebració del curs el febrer de 1993. 
En relació amb el conveni signat el 1991 entre l'Institut Cartogràfic de Catalunya 
i la Societat d'Onomàstica per a la difusió de treballs de toponímia, s'ha treballat 
en els següents llibres: 
• Inventari i estudi dels noms de lloc i de persona de l'antic terme d' Albarca (El 
Priorat), tesi de llicenciatura d'Isabel Llapis, publicat el juliol de 1994. 
• La geografia i la història de Mont-ral a través de la seva onomàstica, d'Eugeni 
Perea, publicat l'octubre de 1994. 
• Noms actuals i pretèrits del poble i terme de Torroja del Priorat, de Jaume Sa baté. 
- Tesis: Procés de transformació agrària en àrees rurals de muntanya, d'Antoni 
Tulla, publicat el juny de 1994. 

2.4.1 .2 Monografies tècniques 
S'ha treballat en l'edició de Projecte CASI (P4). Inventari forestal (Solsonès), 
publicat dins aquest any. 

2.4.1.3 Publicacions periòdiques 
TERRA. Revista Catalana de Geografia, Cartografia i Ciències de la Terra. L'any 
1994 s'ha iniciat la tercera època de la Revista Catalana de Geografia que ha 
modificat el seu títol inicial, la seva forma i els seus objectius. 

El nou títol de la Revista: TERRA. Revista Catalana de Geografia, Cartografia i 
Ciències de la Terra, reflecteix la intencionalitat d'ampliar el ventall de temes a tractar. 

Quant a la forma,-cal destacar la desaparició de les seccions en què es dividia 
la Revista, el canvi de format, l'edició en llengua catalana, castellana i anglesa, raó 
per la qualla seva distribució s'estén més enllà del territori de parla catalana, etc. 



94 SUPORT I RECERCA TECNOLÒGICA - PUBLICACIONS GEOCARTOGRÀFIQUES 

Mapa de vegetació de Catalunya 
1:50 000 

la Pobla de Lillet 
255 (36-11) 

!Dm 
Generalitat de Catalunya 

Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
Direcció General del Medi Natural 

Departament de Polltica Territorial i Obres Públiques 
Institut Cartogràfic de Catalunya 

Col·leccló 1 :50 000 Mapa de vegetació de Catalunya 1 :50 000. 

Full de la Pobla de Lillet (36-1 1) 

Els objectius principals d'aquest nova època, de periodicitat trimestral, són 
el d'equilibrar la publicació de temes d'àmbit cartogràfic, geogràfic i de ciències 
de la Terra i el de donar a conèixer la producció cartogràfica, especialment la 
connectada amb les tasques de recerca i edició de l'ICC. 

S'han publicat els números 22 i 23. La revista té una tirada de 2 000 exem
plars; la seva difusió es realitza a través de les botigues de l'ICC, les llibreries de 
Catalunya, els quioscs de la província de Barcelona, les subscripcions i els inter
canvis amb revistes d'arreu del món. 

El contingut dels números publicats aquest any és el següent: 
- TERRA. Revista Catalana de Geografia, Cartografia i Ciències de la Terra núm. 
22 (abril) 

S'obre amb un article titulat "Geografies de la desigualtat, globalització i 
fragmentació", de la catedràtica de planejament <;!el Departament de Geografia, 
de la Facultat de Filosofia, Lletres i Ciències Humanes de la Universitat de Sao 
Paulo, Maria Adélia Aparecida de Souza. El segueixen tres articles que presenten 
tasques desenvolupades a l'ICC: un primer deM. ·Assumpta.Lleonart i Orri, cap 
de la Secció d'Edició Cartogràfica, i Miquel Parella i Codina, llicenciat en geogra
fia , sobre "Toponímia en cartografia"; un segon de Maria Isabel Ticó i Duran, cap 
de la Secció de Delimitació Territorial, i María Antonia García Martínez, llicen
ciada en geografia, sobre "Recopilació de la documentació de delimitació muni
cipal de Catalunya", i el tercer sobre el"CD-Atles de Catalunya. Un exemple d'a
tles electrònic", d'Enric Camps i Soria, cap del Negociat de Publicacions 
Bibliogràfiques, i Violant Martí i Casas, coordinadora tècnica del CD-Atles de 
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Geograllta de la 
de!lgualta~globalhzació 
ilragmentaçió 
M. A..~nki!WdoS«!m 

Toponlmla en eartogn~fia 
J.lAu.an.trriOrrf 
.U.Pm&t/ComJ 

Recoplhscló de la 
documentació de 
cJeflmiiBclómunlclpal 
de Catalunya 
ALL T~/llm'l 
M.A.GMtiaA.I.Ittlilu 

CD-Atles de Catalunya. 
Un "*"* d'*' thCfrònlc 
E.C«rpiSMa 
V.M1tú/C8S&S 

Lescomunleaclons 
andorranes a finals del 
segle XX 
MJ . .LAII!IIsl..ln'oll 

TERRA. Revista Catalana 

de Geografia, Cartografia 

i Ciències de la Terra, núm. 22 

Catalunya. El darrer article és de la doctora en geografia, Maria Jesús Lluelles 
Larrosa, que tracta de "Les comunicacions andorranes a finals del segle xx". 

La revista es tanca amb les informacions sobre esdeveniments geogràfics i car
togràfics recents, amb la versió castellana dels articles i amb els resums en anglès. 
- TERRA. Revista Catalana de Geografia, Cartografia i Ciències de la Terra núm. 
23 (octubre) 

Monogràfic que recull les comunicacions presentades en el marc de la jorna
da tècnica organitzada per la Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y 
Teledetección, amb el títol Experiències amb sensors multiespectrals aerotrans
portats, i que va tenir lloc a Barcelona el 20 de maig de 1994. 

El número s'obre amb l'article "Els sensors multiespectrals aerotransportats", 
de Romà Arbiol i Bertran, cap del Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge de 
l'ICC. Seguidament, María Jesús Gutiérrez de la Céímara Ara, Alix Fernandez
Renau Gonzalez Anleo i José Antonio Gómez Sanchez, del Laboratorio de 
Teledetección de l'Instituta Nacional de Técnica Aeroespacial, presenten 
"Teledetecció a l'INTA i l'ús de sensors aeroportats"; Xavier Baulies i Bochaca, 
cap d'Àrea d'Integració de Dades Cartogràfiques de l'ICC, exposa "La campanya 
CASI'91 a Catalunya"; Alois]. Sieber, de l'Institute for Remate Sensing 
Applications del ]oint Research Centre, publica l'article "El programa EARSEC"; 
R. del Potro i]. Artieda, d' AURENSA Teledetección, SA, tracten de les 
"Experiències d'AURENSA amb sensors multiespectrals aerotransportats", i per 
finalitzar, l'article "Teledetecció d'alta resolució d'àrees naturals. Un enfocament 
pràctic", és escrit pels membres de l'Institut de Ciències de la Terra, Agustín Lobo 
i Luis Solé Sugrañes. 
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Les informacions sobre reunions i congressos, la presentació d'obres car
togràfiques i geogràfiques realitzades a l'ICC, i la versió castellana i anglesa dels 
articles tanquen aquest número. 

Altres 

Cal destacar les següents publicacions: 
- Calendari 1995. Per a l'any vinent el calendari es dedica al tema "Indústria i 
comerç a l'Espanya de finals del segle XIX" i recull làmines amb plànols de ciutats 
espanyoles envoltats d'anuncis publicitaris de les indústries i el comerç locals. 
- Memòria de l'ICC 1993. 
- Anuari Estadístic 1992 (DPTOP). 
- Catàleg de Publicacions de l'ICC. 
- Fulls informatius (Cartoteca de Catalunya, etc.), fullets sobre cicles de con-
ferències, etc. Cal destacar la redacció i la preparació de fullets informatius sobre 
productes de l'ICC. D'aquests fullets, que s'editen amb la finalitat de donar a 
conèixer productes cartogràfics i de difondre informació sobre els processos de 
producció, se n'ha editat tres durant el 1994: Ortoimatge de Catalunya en relleu 
(1:100 000 i 1:250 000), CD-Atles de Catalunya (PC-Windows/Macintosh) i 
Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000. 
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2.5 Objectiu: 
Teledetecció 
i procés d 'imatge 

SUPORT I RECERCA TECNOlÒGICA - TElEDETECCIÓ I PROCÉS D'IMATGE 

Objectius 
- Aplicacions per a sèries cartogràfiques. En el quadrienni 1993-1996 es realitza
ran vols amb un sensor multiespectral, dades GPS i angles de moviment per a 
realitzar l'orientació amb l'objectiu de resoldre els problemes de geometria. 
També es volarà amb tecnologia de captació de matrius CCD. 
- Reconstrucció radiomètrica d'imatges. La reconstrucció radiomètrica intenta 
caracteritzar els efectes que sofreix la radiometria de la imatge. Es pretén no 
només la modelització de tot el procés, sinó també estudiar les simplificacions 
que cal introduir per a convertir una metodologia experimental en un procés 
operacional rutinari d'ús general. 
- Extracció automàtica d'informació temàtica. L'objectiu és l'extracció de classes 
temàtiques a partir de l;anàlisi multiespectral. Aquest objectiu es pretén assolir 
mitjançant classificadors basats en l'aprenentatge de xarxes neuronals que tenen 
com a avantatge la seva adaptació a qualsevol tipus de distribució de les dades 
multiespectrals originals. 
- Sistemes per al tractament d'imatges i teledetecció. Es pretén millorar la inter
pretació visual d'imatges de sensors electroòptics mitjançant proves tant en un 
sistema de procés d'imatge basat en arquitectura paral- lela com en un sistema de 
visualització estereoscòpic. 

Fites assolides el 7 994 
- El sensor multiespectral CASI ha entrat en producció. 
- Mapa experimental radar de Catalunya, a escala 1:250 000. 
- Primers càlculs de models d'elevacions a partir d'interferometria radar. 
- Nous procediments de millora radiomètrica de les ortofotos en color. 
- Instal-lació i operació d'una antena NOAA. 

A l'any 1994 s'ha observat un canvi de tendència quant a les tasques de telede
tecció i procés d'imatge. Si fins ara s'havien concentrat en desenvolupar les apli
cacions de les imatges de satèl·lit o de les fotografies aèries digitalitzades, cada 
vegada més s'està posant l'accent en la captura primària de dades. Aquesta 
tendència és exemplificada en la instal-lació d'una antena de recepció directa d'i
matges digitals de satèl·lits d'observació de la Terra. Aquesta antena opera a les 
instal·lacions que l'ICC té a l'aeroport del Prat, on també s'opera amb el nou sen
sor multiespectral CASI, que pot ser muntat als avions fotogramètrics. 

2.5.1 Subobjectiu: Aplicacions de sensors no fotogràfics actius i passius 

2.5.1 .1 Aplicacions per a sèries cartogràfiques 
Interferometria SAR. Les imatges SAR obtingudes des de satèl-lit es poden utilit
zar per obtenir informació altimètrica, emprant un mètode interferomètric. Al 
llarg de l'any 1994 s'ha estudiat sistemàticament l'efectivitat d'aquest mètode en 
l'elaboració dels models numèrics d'elevacions (MNE) . Amb aquesta finalitat 
s'han creat, per simulació sobre relleus coneguts, interferogrames SAR per obte
nir un suport sobre el qual treballar coneixent d'entrada el MNE resultant per 
poder avaluar els errors generats pel mètode. D'aquesta manera s'ha observat que 
es generen errors d'elevació de l'ordre de S metres en zones amb relleu suau i de 
l'ordre de 10-25 metres en zones amb relleu abrupte. A continuació s'ha tractat 
un cas real amb imatges SAR obtingudes pel satèl-lit ERS-1 a sobre de Catalunya. 
En aquestes imatges s'han obtingut errors en les elevacions de l'ordre de 5-10 
metres en zones amb relleu suau i de l'ordre de 20-50 metres en zones amb relleu 
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abrupte. També s'han començat a tractar amb aquesta tècnica imatges de zones 
remotes. D'aquesta manera, i en col·laboració amb el Proyecto Nacional 
Antàrtica, s'ha treballat amb imatges ERS-1 de la regió antàrtica. A la vista dels 
resultats i com a conclusió, tot i que encara resten alguns problemes per solucio
nar, s'ha pogut observar que la interferometria SAR produeix resultats esperança
dors per a la seva aplicació futura en l'obtenció de MNE. 

En el marc de la participació de l'ICC en el grup de treball internacional en 
interferometria SAR, ERS-1 FRINGE, organitzat per l'European Space Agency 
(ESA), es va presentar un informe sobre les nostres primeres experiències amb 
aquesta tècnica. En aquest informe es descriuen les simulacions preliminars i els 
primers resultats amb imatges ERS-1 de Sardenya. També s'ha de destacar la pre
sentació i aprovació per part de l'ESA d'un projecte d'avaluació de les dades dels 
dos satèl·lits ERS-1 i ERS-2 treballant en tàndem per estudiar la seva adaptació a 
l'extracció de MNE combinat tècniques interferomètriques i estereoscòpiques. 

NOAA. S'ha adquirit i s'ha instal·lat una estació de recepció d'imatges dels 
satèl·lits meteorològics de la sèrie NOAA a les instal·lacions de l'ICC a l'aeroport 
del Prat, i que es troba totalment operativa. D'aquesta manera s'obtenen amb 
regularitat imatges de la Península Ibèrica i de la Mediterrània Occidental. Això 
ha permès seguir l'evolució dels diferents fenòmens que ens afecten, especial
ment els de tipus meteorològic. També ha servit per monitoritzar, pràcticament 
en temps real, catàstrofes ambientals a gran escala, com són els incendis que ens 
han afectat el darrer estiu a les zones forestals properes a la Mediterrània. 

Per poder tre.ballar de forma òptima amb les imatges captades, s'ha desenvo
lupat un sistema d'arxiu i de generació d'imatges en baixa resolució. Això serveix 
com a primera visualització d'aquestes per avaluar la seva qualitat i per agilitzar 
la realització de consultes. Pel que fa al tractament de dades s'han desenvolupat 
algoritmes per realitzar diferents operacions amb les imatges. Amb els elements 
orbitals dels satèl·lits es poden realitzar, de forma automàtica, la georeferenciació 
i les correccions radiomètriques per la il·luminació solar. Amb la telemetria dels 
satèl·lits s'han cal·librat radiomètricament les imatges i s'han obtingut mapes de 
temperatures superficials molt vàlids per als mars i oceans. 

Catalunya 1:250 000 amb imatges del satèl·lit ERS-1. Molts dels fronts actius 
en el desenvolupament d'aplicacions de teledetecció estan lligats a la utilització 
d'imatges de radar. Els sensors que capten aquestes imatges tenen l'avantatge de 
poder proporcionar la seva pròpia il·luminació, per la qual cosa poden captar 
imatges de dia i de nit, a més de poder travessar els núvols sense dificultat. Això 
ha fet que sigui interessant per als països del centre i nord d'Europa i ha promo
gut la inversió de l'ESA en sensors sensibles a les microones en el seu primer 
satèl·lit d'observació de la Terra, ara en funcionament. 

Donat que l'interès de l'ICC està centrat en les aplicacions cartogràfiques, es 
va decidir analitzar les aportacions d'aquests sensors a la cartografia d'imatge 
fent un mapa de Catalunya a escala 1:250 000. Seguint les experiències amb sen
sors actius de l'any 1993, es van adquirir 14 imatges captades pel sensor SAR del 
satèl·lit ERS-1 sobre Catalunya, distribuïdes en quatre passades diferents. Per a 
cada una de les imatges es van buscar aproximadament 10 punts de control amb 
els quals es van ajustar els paràmetres de deformació propis del sensor. La localit
zació d'aquests punts va ser una tasca difícil, ja que la imatge de radar presenta 
unes deformacions degudes al relleu diferents de les usuals en les imatges 
fotogràfiques, dibuixant formes i estructures difícils de reconèixer. Es va haver 
d'utilitzar especialment els cossos d'aigua i el ereuament d'algunes carreteres per 
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aconseguir aquests punts. Un cop ajustat el model es va procedir a rectificar 
geomètricament les imatges i a fer el mosaic per passades, que al ser captades 
quasi simultàniament no van introduir cap problema radiomètric en fer la seva 
reunió. Molt diferent va ser el mosaic de passades laterals, donada la diferència 
de temps entre cada una d'elles, però al final es va igualar la radiometria i es va 
generar la imatge 1:250 000 del Mapa de radar de Catalunya, ara en procés d'edi
ció i impressió. 

Altres. Continuant la tasca d'analitzar els nous sensors, es va adquirir un con
junt d'imatges procedents dels satèl·lits russos d'observació de la Terra, concreta
ment les imatges provinents de les càmeres KFAlOOO (amb grandària de píxel de 
Sm), KFA3000 (amb grandària de píxel d'Im) i MK4 (grandària de píxel de 8 m) 
amb capacitat estereoscòpica. Les dues primeres imatges digitals han estat analit
zades des del punt de vista ortofoto i la MK4 des del punt de vista de restitució 
fotogramètrica, obtenció de MNE i ortofoto en les estacions estereoscòpiques 
digitals. 

2.5.1.2 Aplicacions per a l'extracció d'informac!ó temàtica 
CASI. Gràcies al finançament obtingut de la Comissió Interdepartamental de 
Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT) el passat mes de febrer es va instal·lar el 
sensor multiespectral CASI (Compact Airborne Spectrographic Imager) a les 
dependències de l'hangar de l'ICC. Aquest sensor pot ésser embarcat en els 
avions fotogramètrics en operació de l'ICC. 

Per tal de conèixer el sistema i per a la seva explotació i el seu manteniment, 
s'han dut a terme dos cursos teòrica-pràctics de formació: un d'operació i un de 
calibratge. Els cursos van ser impartits pels tècnics de la companyia canadenca 
ITRES, constructora del sensor. 

S'han dut a terme quatre campanyes amb aquest sensor per tal d'assolir diferents 
objectius: 
1. Campanya experimental per a la instal-lació del sensor. Es van obtenir les pri

meres imatges que van servir de test geomètric i radiomètric per a la posada a 
punt del sensor. 

2. Campanya experimental sobre l'incendi de Garraf. El 13 d'abril, un dia des
prés de l'extinció de l'incendi del massís del Garraf, es va dur a terme un vol 
sobre la zona incendiada. Després de corregir geomètricament i fer un mosaic 
de les imatges es va poder delimitar el perímetre del foc i quantificar les hectà
rees cremades així com els usos del sòl afectats (píxel de 10m, 14 bandes). 

3. Campanya experimental per a sis estudis: 
Ql Imatges de conreus per al control de subvencions dins de la PAC. Municipi 
d'Arbeca (píxel de 2m, 8 bandes). 
Q2 Cobertura multiespectral amb imatges CASI per al Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa (píxel de 3,5 m, 14 bandes). 
Q3 Cobertura multiespectral per al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici (píxel de 10m, 14 bandes). 
Q4 Imatges per a la cartografia de variables de l'inventari ecològic i forestal 
realitzat pel CREAF. Comarca de l'Empordà (píxel de 3,5 m, 14 bandes). 
QS Imatges per a l'anàlisi de la qualitat de l'aigua litoral de Barcelona. Estudi 
de correlació entre dades CASI i dades marines de paràmetres microbiològics i 
fisico-químics aportades per l'empresa EMSSA (píxel de 10m, 14 bandes). 
Q6 Cobertura completa d'un full 1:25 000 per a un estudi pilot de cartografia 
dels usos del sòl de la Regió I (píxel de 3,5 m, 14 bandes). 
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4. Campanya per al projecte FOCS'94. Detecció i quantificació de zones superiors 
a SO ha afectades pels incendis forestals (píxel de 10m, 14 bandes). 

La georeferenciació d'aquestes imatges va esdevenir molt complexa ja que, 
tot i que el sistema embarcat a l'avió porta sensors d'actitud i un receptor GPS, 
els errors i deformacions presents són força importants. Aquesta rectificació es va 
portar a terme en base a punts de control, localitzats sobre ortofotos a escala 
1:5 000, i amb el model numèric d'elevacions del terreny; els resultats van ser 
satisfactoris quant a precisió i superposició de passades diferents. El tema de l'o
rientació i la georeferenciació del sensor CASI és un dels objectius del projecte 
NOSA (vegeu 2.1.2.2). 

2.5.2 Subobjectiu: Procés d'imatges digitals 
L'objectiu general d'aquesta línia és estudiar i desenvolupar algorismes de tracta
ment d'imatges i teledetecció per incorporar millores i noves capacitats als siste
mes propis desenvolupats a l'ICC. 

2.5.2.1 Reconstrucció radiomètrica d'imatges . 
MLE. S'ha continuat la recerca en la reconstrucció radiomètrica d'imatges mit
jançant tècniques de màxima versemblança MLE (maximum likelihood estima
tor). Ha estat possible caracteritzar la distorsió introduïda pel mostreig de 
l'escànner segons la resolució utilitzada. Tanmateix, s'han optimitzat les eines de 
convolució per tal de disminuir el temps de procés de les imatges. 

Millores radiomèt'riques a l'ortofoto. S'ha millorat de forma substancial el pro
cediment de millora radiomètrica de les ortofotos en color, mitjançant l'associa
ció d'una màscara que permet d'eliminar les zones que afecten negativament 
l'estadística de la imatge. Un cas típic d'aquest problema són els cossos d'aigua. 
També s'han millorat les eines d'interpolació d'imatges per tal d'aconseguir una 
transició suau del mar original cap a un mar sintètic, que permet una millor con
catenació d'ortofotos adjacents. Aquestes millores' s'han incorporat a les cadenes 
de producció d'ortofotos. 

2.5.2.2 Fusió d'imatges de diferents sensors 
Durant l'any 1994 no hi hagut cap avenç significatiu un cop desenvolupada i 
posada en producció la combinació de dades pancromàtiques del satèl·lit Spot 
amb les espectrals del satèl·lit Landsat-TM. El projecte d'ortoimatges de 
l'Argentina fa ús d'aquesta tècnica per a l'escala 1:50 000. 

2.5.2.3 Extracció automàtica d'informació temàtica 
El potencial de les imatges de radar s'ha comprovat en l'illa de Livingston per a 
discriminar aigua, gel i roques. El mètode es basa en l'anàlisi de coherència de 
dues imatges de radar de dues dates diferents. Malgrat els bons resultats, encara 
no hem fet estudis sobre la classificació d'imatges de radar ni de la seva combina
ció amb dades multiespectrals, encara que es continuen tenint en perspectiva les 
possibilitats que ofereix la utilització de dades combinades. El marc conceptual 
seria el següent: 

Si es disposa de diferents fonts d'informació, aquestes es poden combinar 
per obtenir classes temàtiques utilitzant el classificador òptim per a cada tipus de 
dades. Així, es pot utilitzar la distància de Mahalanobis per a dades multiespec
trals, els classificadors de textura per a imatges pancromàtiques, l'anàlisi de 
correspondència de signatures per a imatges hiperesp~ctrals i els sistemes experts 
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o xarxes neuronals per a informació de sistemes d'informació geogràfica. Cada 
classificador assigna cada píxel de la imatge a una classe determinada amb una 
certa probabilitat. L'assignació final cal realitzar-la, doncs, amb mètodes de la 
teoria de la decisió. 

2.5.2.4 Sistemes per al t ractament d 'imatges i teledetecció 
Automatització de mosaics. Un dels problemes típics en la generació d'ortofo
tomapes és el del mosaic de diferents parts per aconseguir el full final. El procedi
ment habitual és el de construir una imatge sintètica on es representen les 
diferències radiomètriques entre ambdues imatges i, aleshores, un operador 
dibuixa una línia que farà de costura o frontera entre les contribucions de les 
dues imatges d'entrada per tal de produir la imatge de sortida. En un procés 
quasi automàtic, com és el de la producció d'ortofotos, aquesta tasca pot dismi
nuir substancialment el nombre d'ortofotos produïdes per unitat de temps. Amb 
l'objectiu de minimitzar la intervenció de l'operador en la definició de la fronte
ra entre imatges veïnes es va contactar amb el Departament d'Estadística i 
Investigació Operativa de la UPC per a col· laborar en la construcció d'alguns pro
cediments semiautomàtics per ajudar-nos en aquesta tasca. És previst d'obtenir 
resultats a curt termini. 

Registre automàtic. S'està posant a punt una aplicació que permeti trobar, de 
forma automàtica, la intersecció entre dues imatges de satèl·lit per obtenir un 
conjunt de punts homòlegs. Això i la utilització d'un programari d'ajust múltiple 
d'imatges disminueix la necessitat de trobar un gran nombre de punts de recol
zament a terra per tal de georeferenciar les imatges, donat que ja no és impres
cindible corregir cada imatge per separat. També està previst que aquest progra
ma es faci servir per trobar punts de control sobre imatges d'àmbit regional 
(NOAA, etc.) amb la utilització d'una base de dades de punts estàndard. 
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2.6 Objectiu: 
Laboratori i 
realització cartogràfica 

SUPORT I RECERCA TECNOLÒGICA- LABORATORI I REALITZACIÓ CARTOGRÀFICA 

Objectius 
Pel que fa a les publicacions cartogràfiques i bibliogràfiques, l'objectiu principal 
és dur a terme els processos d'edició fins a la impressió dels documents. 
En l'apartat de fotografia es dóna suport a comandes externes i internes amb la rea
lització de contactes i ampliacions. També es porten a terme reportatges fotogràfics. 

Fites assolides el 1994 
- Realització de 32 674 contactes, 1 682 proves de color i 2 131 ampliacions. 
- Realització i impressió de 435 documents cartogràfics, nou llibres, dues revis-
tes, un calendari, dos atles i fullets diversos. 

L'àrea de realització cartogràfica participa en unà gran part dels projectes de produc
ció i dóna suport a la resta d'àrees de l'ICC en la realització de cartografia i publica
cions bibliogràfiques. A més, du a terme les tasques de laboratori fotocartogràfic. 

Pel que fa a les publicacions bibliogràfiques, s'ha realitzat el procés d'edició, 
generalment en entorns digitals que permeten treballar amb diferents aplica
cions (de text, dibuix, gràfics, selecció i retoc de color, etc.) segons les necessitats 
de cada document. S'ha treballat en el disseny gràfic dels productes (format, 
tipografia, colors, paper, etc.), en la composició dels textos i en la preparació de 
la part gràfica (dibuixos i fotografies). Segons els dissenys i els continguts de cada 
publicació, s'han dut a terme les maquetes i la compaginació (muntatge digital) 
de les pàgines i, finalment, s'han fet les proves de preimpressió que permeten el 
control de qualitat_ final abans de la filmació i la impressió. 

Pel que fa a la producció cartogràfica, s'han realitzat les caràtules i les 
. maquetes a partir dels dissenys cartogràfics establerts, s'han fet les composicions 
i els dibuixos de llegendes, fotografies, etc. A més, s'han dut a terme els muntat
ges i les proves de color necessaris i s'han controlat els treballs d'impressió, entre 
d'altres tasques. Per a projectes concrets, per exemple la sèrie Mapa topogràfic de 
Catalunya 1:50 000, s'ha realitzat el procés d'edició de la caràtula del mapa, des 
del muntatge digital de la llegenda i del text, amb l'escanneig i el retoc de la . 
imatge de la coberta, fins al muntage manual de les diferents pel-lícules del mapa 
per tal d'obtenir els fotolits finals, amb els quals es fan les proves de color i la 
maqueta que són la guia en el procés d'impressió i de manipulat que se segueix 
fins al lliurament del document cartogràfic al magatzem de l'ICC. 

Les tasques dutes a terme al laboratori fotocartogràfic són les de donar 
suport mitjançant la realització de contactes en paper o en pel-lícula i amplia
cions fotogràfiques, tant per a comandes internes com per a comandes externes. 
A més, s'han realitzat reproduccions d'estudi i reportatges fotogràfics diversos. 

QUADRE RESUM UNITATS 

. Contactes en paper 25 013 

Contactes en pel·lícula 7 628 

Contranegatius 33 

Duplicats en pel·lícula 64 
Proves de color 750 

Proves de color de sublimació 932 

Ampliacions en paper 2119 

Ampliacions en pel-lícula mat 12 

Reduccions en paper 32 

Reduccions en pel-lícula mat 32 

Reduccions en pel -lícula autopositiva 52 

En total, s'han utilitzat 4 380m de pel-lícula de filmació 
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. ATLES URBANÍSTIC 
Dl? hA: COSTA BRAVA DE CATALUNYA 

Atles urbanístic de la Costa Brava de Catalunya 

Cal destacar molt especialment les tasques referents a la preparació de mate
rial per a la seva impressió i al control dels processos d 'impressió i manipulació 
de les publicacions fins que són dipositades als magatzems de l'ICC L'any 1994 
aquestes tasques s'han dut a terme per a les següents publicacions: 

Cartografia bàsica 
- Fotogrametria arquitectònica (2 fulls) 
- Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000 en color (296 fulls) 
- Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000 (17 fulls) 
- Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000 en relleu (1 full) 
- Mapa de les muntanyes de Prades 1:30 000 
- Mapa de vegetació de Catalunya 1:50 000. la Pobla de Lillet 255 (3 6-11) 
- Mapa topogràfic de Catalunya 1:250 000 (2a edició) 
- Mapa topogràfic del territori metropolità de Barcelona 1:2 000. MMAMB 
(86 fulls) 

Cartografia temàtica 
- Mapa geològic de Catalunya 1:25 000. Torroella de Montgrí 296-2-2 (78-24) 
- Mapa de vegetació de Catalunya 1:50 000. la Pobla de Lillet 255 (36-11) 
- Mapa de la xarxa geodèsica de Catalunya 1:250 000 
- Guia de l'usuari del taxi 1:650 000 
- Punts d'Informació Turística 1:30 000 (12 fulls) 
- Punts d'Informació Turística 1:50 000 (14 fulls) 

Publicacions bibliogràfiques 
- La cartografia dels Països Baixos. Cicle de conferències sobre història de la car
tografia 
- Procés de transformació agrària en àrees rurals de muntanya 
- Projecte CASI (P4). Inventari forestal (Solsonès) 
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- Inventari i estudi dels noms de lloc i de persona de l'antic terme d'Albarca (el 

Priorat) 
- La geografia i la història de Mont-ral a través de la seva onomàstica 
- Mapa de vegetació de Catalunya 1:50 000. la Pobla de Llillet 255 (36-11) 

Publicacions periòdiques 
- TERRA. Revista Catalana de Geografia, Cartografia i Ciències de la Terra 

(números 22 i 23) 
- Full informatiu de la cartoteca núm. 9 
- Memòria de l'ICC 1993 
- Calendari 1995. Indústria i comerç a l'Espanya de finals del segle xix 

Atles 
- Atles urbanístic de la Costa Brava de Catalunya 
- Atles comarcal de la Val d'Aran 
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3.1 Objectiu: 
Distribució 
de productes 

3. Línia estratègica: Infraestructura 

Objectius 

- L'objectiu prioritari d'aquest programa és posar a l'abast del públic la produc
ció cartogràfica realitzada a l'ICC i millorar, de manera continuada, el servei al 
client. 
- Implantació de facilitats per a l'autovenda i increment de la promoció dels 
productes. 

Fites assolides el 1994 

- S'ha consolidat de manera clara la presència de l'ICC i la seva producció car
togràfica a les quatre capitals catalanes: Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. 
- S'han augmentat d'una manera molt significativa les grans comandes provi
nents d'altres departaments de la Generalitat i d'empreses privades. 

Distribució i venda de productes cartogràfics 
a) Venda al públic 

Tota la informació que l'Institut Cartogràfic de Catalunya posa a l'abast del 
públic es comercialitza a través de les seves botig-Ues: cartografia impresa i en 
suport digital, publicacions bibliogràfiques i foto~rafies aèries. A més de la pro- . 
ducció pròpia, a les botigues es pot trobar informació editada per altres organis
mes o editorials. 

Durant l'any 1994l'Institut ha consolidat de manera clara la seva presència 
a Girona, Lleida i Tarragona. Podríem dir, doncs, que el 1994 ha significat el 
començament del ple coneixement de l'ICC i de la seva producció cartogràfica a 
tot el territori català. 

Aquesta consolidació ferma de l'Institut ha estat possible gràcies a unes 
millores conjunturals i a l'aparició de noves sèries que tenen una gran acceptació 
entre els usuaris de cartografia: 
- Les sèries Ortofotomapa de Catalunya a escales 1:5 000 i 1:25 000 estan com
pletes i a disposició dels clients a totes les botigues de l'ICC. 
- Aparició parcial de la sèrie Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000 en color. 
- La sèrie Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 també ha estat finalitzada i està 
a disposició del públic a totes les botigues. Cal esmentar la millora quantitativa i 
qualitativa que ha representat tenir els elements necessaris per a la reproducció 
d'aquests mapes a cada delegació. D'aquesta man~ra es pot oferir un servei ràpid 
i de gran qualitat, que dóna a les delegacions una autonomia molt important. 
- Pel que fa a la sèrie Mapa comarcal .de Catalunya 1:50 000, a finals de l'any 
1994 ja es disposa de 26 mapes. Aquest producte s'està convertint en un dels ele
ments motors d'expansió de l'ICC a les comarques. L'any 1993 es van vendre 15 
763 unitats i l'any 1994 s'han venut 42 060 unitats. 
- Els productes digitals tenen una gran acceptació, sobretot en empreses d'infra
estructures i administracions locals. La cartografia a escala 1:5 000 està totalment 
disponible i la d'escala 1:50 000 ho està parcialment (més del SO%) . 
- Es compta amb uns distribuïdors provincials que tenen una forta penetració 
en el sector de les llibreries. 
- L'edició de fulls informatius de diferents productes, que inclouen una butlleta 
de comanda, permeten al client fer la seva petició del material per correu. 

La següent taula reflecteix les facturacions obtingudes per sèries. Aquestes dades 
mostren clarament un augment significatiu respecte de l'any 1993, tenint en 
compte que aquest any ja va representar un salt molt important. 
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La producció cartogràfica i bibliogràfica de l'ICC es pot adquirir als quatre punts de venda 

FACTURACIÓ FETA PER VENDES 

1994 (PTA) 1993 (PTA) 

A. Botiga de Barcelona 44315810 42 111 240 

G. Botiga de Girona 12 568 077 9 656 638 

L. Botiga de Lleida 8 093 324 6 610 779 

T. Botiga de Tarragona 5412589 2 001 364 

D. Llibreries i distribuïdors 21 693 905 11 151 117 

E. Crèdit 15 600 398 9 911 051 

Total 107 684103 81 442189 

Nota: Tots els imports són sense IVA 

Cal remarcar el gran augment de facturació aconseguit per les botigues de 
Girona, Lleida i Tarragona, i la continuada progressió de la botiga de Barcelona, 
que està arribant a cotes realment importants . .També és interessant d'observar 
l'elevat augment sofert per la facturació a crèdit, que pràcticament ha doblat els 
seus resultats. La facturació de sèrie D mereix un comentari a part: Aquesta sèrie 
fa referència a les llibreries que són clients de l'ICC i distribuïdores; els seus resul
tats són espectaculars, amb un increment del100% respecte 1993. No hi ha 
dubte que la sèrie Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000 ha estat la gran prota
gonista d'aquest augment, acompanyada de la xarxa de distribuïdors provincials 
que s'ha instaurat durant el1994. 
- La botiga de Barcelona és encara el principal centre de vendes (62,83%), amb 
una facturació molt superior a la del centre següent (17,75%). A Barce-lona s'ate
nen, a més, la majoria de comandes de material en suport digital, la pràctica 
totalitat de consultes i peticions per correu, i gairebé totes les grans sol-licituds 
procedents d'institucions i empreses. 
A totes les botigues predomina el client particular, amb un percentatge que supe
ra el 50%, seguit a molta distància de les empreses i els organismes oficials. 
Evidentment, els productes més venuts són els de producció pròpia, entre els que 
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cal fer especial menció al Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000, l'Ortofotomapa 
de Catalunya' 1:5 000, els mapes comarcals i les ampliacions fotogràfiques. 
També resulta especialment interessant la venda de cartografia digital: durant el 
1994 les comandes s'han multiplicat ( sobre el 10%). A més les seves perspectives 
es van confirmant d'una manera sòlida i constant. 
- A la botiga de Girona durant el 1994 hi ha hagut un increment molt impor
tant a nivell de facturació al comptat (augment del 30%) . La facturació a crèdit 
també ha augmentat de forma considerable, ·passant de 142 albarans l'any 1993 
a 170 l'any 1994. 
L'any 1994 és l'any de la consolidació de la botigq. Les sèries estan completes, 
fins i tot la del Mapa comarcal de Catalunya 1:50000. Les empreses i els profes
sionals de les comarqúes gironines coneixen perfectament el Mapa topogràfic de 
Catalunya i l'Ortofotomapa de Catalunya. La venda de productes digitals ha anat 
en augment (16,35%); fins i tot podríem dir que aquest producte té empreses i 
administracions com a "clients continuats". 
El nombre de visites programades realitzades per estudiants de la Universitat de 
Girona s'ha mantingut. Aquestes visites representen un punt molt important 
dintre de les relacions de l'ICC amb els seus usuaris potencials. 
- La botiga de Lleida ha aconseguit un augment considerable de la seva factura
ció (22%) tot i tenir una mancança important, ja que les comarques lleidatanes 
disposen, fins a la data, de pocs mapes comarcals. 
En l'aspecte tècnic cal assenyalar la importància de poder tenir les còpies del 
Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 i la finalització d'aquesta sèrie. Cal 
esmentar que el Mapa topogràfic de Catalunya (19,83%) guanya quota de mercat 
a l'Ortofotomapa de Catalunya de la mateixa escala (23,92%). 
L'apropament a la societat lleidatana s'ha vist recolzat per les visites realitzades a 
la botiga per part de grups d'estudiants d'e1,1senyament mitjà i universitari. 
- A Tarragona cal destacar que l'any 1994 ha representat l'any de la confirmació, 
tota vegada que va ser l'última en obrir, concretarp.ent l'any 1993. 
L'augment de la facturació també ha estat espectacular (ha doblat les seves 
xifres). De totes maneres, els volums de 1993 eren poc representatius per fer una 
comparació. Cal remarcar que tot i ser la botiga més petita manté un índex molt 
alt de penetració vers la població. Els aparells tècriics per poder obtenir còpies 
del Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 també .han estat instal·lats durant el 
1994, cosa que ha permès de donar una resposta ràpida i positiva als clients. Es 
tracta d'un mapa molt venut a Tarragona (32,91%). 

b) Arxiu fotogràfic 
A l'arxiu fotogràfic es guarden els negatius corre,sponents als vols efectuats per 
l'ICC. Les peticions dels clients o d'altres serveis del mateix ICC passen al 
laboratori per tal d'obtenir els productes finals desitjats (contactes o amplia
cions). 
Les següents dades indiquen els moviments totals de l'arxiu durant l'any 1994: 

ARXIU DE FOTOGRAFIA AÈRIA 

Vols enregistrats 94 

Total de vols arxivats 1 079 

Negatius enregistrats 5 753 

Total de negatius arxivats 165110 

Comandes de les botigues 2 619 

Comandes internes de l'ICC ' 341 
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Cal remarcar que s'ha posat a la venda alguna modalitat de vols en color. 

La venda de la fotografia en blanc i negre, tot i mantenir unes cotes de venda 

molt altes, està supeditada moltes vegades al coneixement per part dels clients 

de I'Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000 i 1:25 000, amb cobertures totals sobre 

el territori de Catalunya. 

e) Magatzem de productes acabats 
Durant el 1993 el magatzem central es va constituir com a nou centre de treball, 

amb una aplicació informàtica pròpia, la qual cosa ha fet incrementar sensible

ment les seves funcions . 
A banda de realitzar les tasques pròpies de gestió de la producció de l'ICC, també 

porta la gestió, prèvia a la venda, dels productes de producció externa. 

Durant el1994 han augmentat d'una manera molt significativa les grans coman

des provinents d'altres departaments de la Generalitat i d'empreses privades. 

Aquestes peticions normalment es preparen des del magatzem. 

S'ha continuat comptant els estocs del material existent al magatzem que, defini

tivament, han quedat separats dels de la botiga de Barcelona. 

d) Altres activitats 
- Consum intern: el Negociat de Vendes i Distribució Cartogràfica, mitjançant la 

botiga de Barcelona i el magatzem central, actua per a la resta de serveis de 

l'Institut com a proveïdor de material. Durant l'any 1994 es van fer 2 775 alba

rans de consum intern. 
- Atenció telefòni<::a: el Negociat centralitza, en primera instància, el servei de 

consultes del públic en general sobre qüestions geogràfiques o relacionades amb 

el món de la cartografia. Només a la botiga de Barcelona es reben diàriament un 

centenar de consultes telefòniques. A les altres botigues, aquest tipus de consulta 

també continua la seva progressió. 
- Presència d'estands als següents esdeveniments: IV ]ornadas para la 

Automatización de la Cartografía y los SIG, del 25 al 27 de maig de 1994. 

Madrid; III Congrés AESIG, del25 al 28 d'octubre de 1994. Madrid. 
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3.2 Objectiu: 
Cartoteca 
de Catalunya 

INFRAESTRUCTURA- CARTOTECA DE CATALUNYA 

Objectius 
- L'objectiu principal és l'augment continu dels fons de cartografia històrica, de 
cartografia moderna i de la fototeca. És previst que augmenti especialment a rà
rea geogràfica de Catalunya i de la Península Ibèrica (sencera o parcial). Per als 
altres països, augmentarà en funció de les ofertes dels mercats nacional i interna
cional. 

Fites assolides el 1994 
- S'han incorporat S 190 fotografies a rarxiu fotogràfic. 
- S'han registrat 453 nous llibres. 
- S'ha automatitzat el. 60% dels documents de la biblioteca de suport amb el 
programa Sistema d'Informació per a Catàlegs Automatitzats de la Biblioteca 
(SI CAB). 
- S'han registrat 17 110 mapes que corresponen a sèries o bé són peces soltes. 

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

Pel que fa a la compra del diferent material, s'ha seguit la política d'exami
nar els catàlegs de llibreries, editorials i seccions de les cases de subhastes especia
litzades en el camp de la cartografia i procedents de la major part de països euro
peus, americans i d'altes continents. S'ha treballat amb uns 170 proveïdors. 

Els donatius han procedit bàsicament de persones privades o d'institucions 
com el Servicio Geogratico del Ejército, rlnstituto Geografico Nacional, el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación i rlnstituto Tecnológico 
Geominero de España. 

I, referent als exemplars en dipòsit, corresponen als que procedeixen del 
Dipòsit Legal, FECSA i Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona i que en 
aquesta condició de dipòsit són custodiats a la Cartoteca de Catalunya. Els totals 
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són indicats en els apartats corresponents a 1' Arxiu fotogràfic, Biblioteca de 
suport i Cartografia històrica i contemporània. 

a) Arxiu fotogràfic 
Adquisicions per a l'arxiu fotogràfic de la Cartoteca de Catalunya: 

FONS DE L'ARXIU FOTOGRÀFIC 

TIPUS DE MATERIAL 

Vols fotogramètrics de Catalunya 4 506 

Portafoli fotogràfic d 'Espanya 350 

Fotografies en suports diversos 334 

Total s 190 

b) Biblioteca de suport 
La biblioteca de suport de la Cartoteca de Catalunya funciona a partir dels pro
cessos d'adquisició, registre i tractament tècnic (catalogació i classificació). 

- Procés d'adquisició 

FONS DE LA BIBLIOTECA DE SUPORT 

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

Atles històrics 19 3 

Atles contemporanis 6 35 

Llibres històrics 45 2 

Ll ibres/ catàlegs 8 431 36 

Revistes 4 218 4 10 

Altres 2 5 34 

Total 20 7S3 4 81 s 

- Procés de registre 
S'han registrat 453 nous llibres que han passat a formar part de la Cartoteca. 
- Procés de tractament tècnic: catalogació i classificació 

22 

42 

47 

475 

236 

41 

863 

• Catalogació automatitzada de 679 documents bibliogràfics de la biblioteca de 
suport. Aproximadament tres quartes parts corresponen a les noves adquisicions 
de l'any 1994 i la resta provenen de la conversió i absorció retrospectiva dels 
fons dels anys anteriors. 
• Durant l'any 1994 s'han creat 2 103 registres d'autoritats. 
• El desembre de 1994 s'ha automatitzat el 60% dels documents de la biblioteca 
de suport amb el programa Sistema d'Informació per a Catàlegs Automatitzats de 
la Biblioteca (SICAB) . 
• Elaboració del recull: Llista dels atles disponibles a la biblioteca (s . x1x i xx). 
• Manteniment i preparació per a la consulta de l' arxiu viu de "literatura grisa" 
(fullets i opuscles informatius, documentació de congressos i conferències, etc.) 
de la col-lecció de publicacions periòdiques. 
• Elaboració del recull de bibliografia sobre cartografia per a la revista 
Bibliographica Cartographica, dirigida pel Dr. Lothar Zogner, de la Preussischer 
Kulturbesitz de Berlín. La Cartoteca de Catalunya té la corresponsalia de la revis
ta per a l'Estat espanyol. 
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e) Cartografia històrica i contemporània 
El fons de cartografia històrica i contemporània de la Cartoteca funciona a partir 
dels processos d'adquisició, registre i tractament tècnic (catalogació i classificació). 

- Procés d'adquisició 

FONS DE CARTOGRAFIA HISTÒRICA I CONTEMPORÀNIA 

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

Mapes contemporanis 1 816 3 965 101 397 1 050 7 329 

Mapes històrics 136 23 218 377 

Total 1 816 4101 101 420 1 268 7 706 

La llista que es presenta a continuació correspon als mapes en sèrie d'àrees 
geogràfiques de les quals s'ha adquirit cartografia contemporània durant l'any 
1994. Aquestes adquisicions han significat bé l'aportació d'una sèrie nova, bé la 
continuació del cobriment en proporcions diferents -des d'una aportació molt 
àmplia fins a una altra molt minsa- de les sèries ja existents. 

ADQUISICIONS DE CARTOGRAFIA CONTEMPORÀNIA. ANY 1994 

ÀREA ESCALES TOTAL FULLS ÀREA ESCALES TOTAL FULLS 
GEOGRÀFICA ADQUIRITS 1994 GEOGRÀFICA ADQU IRITS 1994 

Anguilla 1: 25 000 3 jordània 1:200 000 24 

Cambodja 1:200 000 35 Laos 1:200 000 18 
Cuba diverses 12 Letònia 1:200 000 100 

Egipte 1:200 000 155 Macau diverses 7 
Equador diverses 989 
Eslovènia 1:200 000 100 Oman diverses 4 
Estònia 1:200 000 130 

Pakistan 1:200 000 149 
França Geològic 37 

Sud-Àfrica, Rep. de 1:50 000 s 
Grècia 1:200 000 63 

Lil es Turk i Ca i cos diverses 26 
Hongria 1:100 000 319 
Hong Kong diverses 20 

Món 1:500 000 1 590 
Indonèsia 1:200 000 120 1:250 000 26 

- Procés de registre 
S'han registrat 17 110 mapes que corresponen a sèries o bé són peces soltes. 
- Procés de tractament tècnic: catalogació i classificació 
• S'ha donat preferència a la preparació del material per al seu proper trasllat a 
Montjuïc (control i reestructuració dels fons , correcció de catàlegs, etc. per adap
tar-se a les característiques del nou local). 
• S'ha continuat el procés d'ordenació i de catalogació dels documents cartogrà
fics (noves adquisicions i fons retrospectius). S'han catalogat 423 documents 

' nous, que corresponen aproximadament a 10 000 fulls i s'ha realitzat la pre-cata-
logació i ordenació de totes les noves adquisicions. 
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• S'ha incorporat als catàlegs la col·lecció de mapes i plànols que la Fundació 
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona que ha cedit en dipòsit a la Cartoteca. Es 
tracta de 212 mapes i cinc atles corresponents als segles XVII i xvm en la seva 
majoria. 

Activitats d'ordre extern. Pel que fa a la projecció externa i a les activitats que 
afecten la difusió i la promoció de la Cartoteca, es pot assenyalar l'atenció direc
ta al públic, l'assistència a conferències, congressos i cursos, així com diverses 
publicacions i la participació en exposicions. 

a) Atenció als usuaris 
Durant l'any 1994 han utilitzat els serveis de la Cartoteca de Catalunya 774 
usuaris, això és una mitjana de 3,7 persones per dia obert al públic. S'hi han 
consultat 2 730 documents. S'hi han realitzat 1 437 fotocòpies i 159 fotografies 
en diferents formats . D'altra banda, s'hi han organitzat 9 visites col·lectives, 
8 procedents de Catalunya i 1 de caire internacional, que sumen un total 
de 145 visitants. 

b) Consultes i visites tècniques 
Assessorament sobre terminologia, catalogació i classificació, i conservació i 
mobiliari: Consejería de Obras Públicas, Comunidad Autónoma de Madrid; 
Archivo Municipal de la Laguna (Tenerife); Museo Militar Regional de Canarias 
(la Laguna, Tenerife); Cartoteca de la Universidad de la Laguna (Tenerife); 
Biblioteca de la UJ)iversitat Pompeu Fabra (Barcelona); Biblioteca de la 
Universitat de Barcelona (Departament de Catalogació i Facultat d'Arquitectura); 
Biblioteca de Catalunya (Secció de Cartografia i Gravats); Cartoteca de la 
Universitat de Girona, i Biblioteca del Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya. 
La Cartoteca de Catalunya ha deixat en préstec mapes dels seus fons per a les 
següents exposicions: 
- "Vic en els mapes. Mapes de Vic". Organitzada per l'Ajuntament de Vic. 
1-31 de juliol, Vic. 
- "Mostra Cerdà. Urbs i Territori". Patrocinada pel Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 1 de setembre
lS de febrer, Barcelona. 

e) Activitats de suport extern 
La Cartoteca de Catalunya és membre de l'IFLA (M. Galera ocupa la secretaria de 
Geography and Map Libraries); de la LIBER (M. Galera va ocupar la presidència 
de la LIBER Groupe des Cartothécaires fins al setembre de 1994); de l'IMCOS, i té 
la corresponsalia per a l'Estat espanyol de la Bibliographia Cartographica, que 
s'edita a Berlín. 

d) Assistència a conferències, congressos i cursos 
Cal destacar la col·laboració i la celebració del 3er Màster en Arxivística de la 
Universitat de Girona; Curs d'introducció general a la història de la cartografia i 
a la cartografia d'Andorra; Màster de Biblioteconomia de la Universitat del País 
Basc; Talleres culturales 94 de la Universidad de la Laguna; Cicle entorn de l'evo
lució de la cartografia de Catalunya al segle xx; Segundas ]ornadas de Historia de 
la Cartografía, i 60th IFLA Council and General Conference. 
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4.1 Objectiu: Estudis i 
programes de recerca 

4. Línia estratègica: Educació i recerca 

Objectius 
Donat que alguns dels programes d'actuació de l ' I~C estan relacionats amb disci
plines científiques o tècniques corresponents a àr~es del coneixement força 
avançades, es vol promocionar la formació de les persones responsables de les 
línies de treball de caire innovador. Aquesta formació es recolza i dirigeix a 
objectius concrets de previsible aplicació pràctica., 

Fites assolides el 1994 
- Compilació de les comunicacions i articles publicats de l'ICC en els anys 1993-
1994 en el número 1 de la col·lecció de Monografies Tècniques de l'ICC. Inclou 
una selecció dels treb?lls més rellevants en cartografia, sistemes d 'informació 
geogràfica, fotogrametria i sistemes fotogramètrics, tractament d 'imatges i anàlisi 
d'imatges multiespectrals, geodèsia i geofísica, i història de la cartografia, amb 
un total de 32 articles i 490 pàgines. El recull és la continuació del número O del 
quadrienni 1989-1992. 
- Realització de projectes de caire experimental relacionats amb temes i progra
mes de desenvolupament intern. 
- Organització de la 17a Conferència Cartogràfica Internacional (ICA/ ACI). 
- Catàleg d'exemples de teledetecció per al Programa d'Informàtica Educativa. 

TEMA NACIONALS INTERNACIONALS 

PONÈNCIES REVISTES PONÈNCIES REVISTES 

Història de la cartografia 9 2 

Teledetecció 9 3 3 

Sistemes d'informació geogràfica 3 

Sistemes informàtics 

Cartografia automàtica 2 

Fotogrametria i geodèsia 5 

Total 21 4 11 3 

4 .1.1 Subobjectiu: Estudis 

4.1 .1.1 Organització de cursos i seminaris de perfeccionament 
A part de l'organització de la Conferència Internacional de l'Associació 
Cartogràfica Internacional (setembre 1995), diverses àrees de l'ICC han organit
zat les activitats següents: 

Cartoteca: Curs de doctorat 1994 
Vè Curs d'història de la cartografia organitzat conjuntament per la Cartoteca de 
Catalunya de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i el Departament de Geografia 
de la Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona, 21 al 25 de febrer de 1994: 
La cartografia francesa. 

Ponents: Monique Pelletier, directora del Departament de mapes i plànols de 
la Biblioteca Nacional a París; Gilles Palsky, professor de geografia a la 
Universitat de París XII (Val de Mame), i Phillippe Prost, professor ajudant de 
l'Escola d'Arquitectura París-Belleville. 

Nombre d'assistents: 18 estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona 
i 32 assistents foranis. Total: SO assistents. 
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li Setmana Geomàtica 
de Barcelona 

Jornades de Topografia, Fotogrametria, 
Geodèsia i Cartografia 

Aplicacions a la Gestió 
del Territori i Medi Ambient 

25, 26, 27 i 28 d'abril de 1995 

Organitzat per: 

Col-legi Oficial d'Enginyers Tècnics 

en Topografia de Catalunya i Balears 

Institut Cartogràfic de Catalunya 

Geodèsia 

Tríptic de la "11 Setmana Geomàtica de Barcelona" 

Comitè Organitzador de la "li Setmana Geomàtica de Barcelona" en col·labora

ció amb el Col-legi Oficial d'Enginyers Tècnics en Topografia de Catalunya i 
Balears. La reunió es celebrarà del 25 al 28 d'abril de 1995. En el marc de la "li 

Setmana Geomàtica" s'ha convocat el premi "Jordi Viñas i Folch" a un treball de 

recerca en el camp de la geomàtica. 
L'ICC, conjuntament amb els grups de treball WG l/2, WG II/1, WG III/1 de 

la ISPRS (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing), comis

sió SC4 i grup d'estudi especial SSG 1.105 de la IAG (International Association 
for Geodesy), grup de treball WG 5.4 de la FIG (Fédération Internationale des 

Géomètres) i el grup de treball"Global Positioning Systems" de la IUSM 
(International Union for Surveying and Mapping) coorganitza el seminari 
"Integrated Sensor Orientation: Theory, Algorithms and Systems" que es cele

brarà a Barcelona del 4 al 8 de setembre de 1995. Aquest projecte està finançat 
parcialment per DGR-CIRlT (Generalitat de Catalunya) ajut ARCS94-80. 

El seminari té com a objectiu aplegar experts dels camps de la geodèsia, la 

fotogrametria i la percepció remota per discutir el problema de l'orientació de 
sensors (vegeu 2.1.2.2). A més, a causa de la complexitat de dissenyar i integrar 
sistemes de captura i anàlisi de dades, s'hi inclourà una sessió sobre les darreres 
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ARSTANNOUNCEMENT 

lnternational Society for 
Photogrammetry and Remote 

Sensing (ISPRS) 
WG I/2,WG 11/1,WG 111/1 

lnternational Association of Geodesy 
(IAG) 

SC4, SSG 1.105 

Fédération lnternationale des Geómètres 
(FIG) 

WG5.4 

Also sponsored by: 
Société Française de Photogrammétrie 

et de Télédétection 
Sociedad Española de Cartografía, 

Fotogrametría y Teledetección 
Xarxa Temàtica de Geodèsia de Catalunya 

Partly funded by 
Direcció General de Recerca-CIRIT 

INTEGRATED SENSOR ORIENTATION 
Theory, algorithms and systems 

~ 

15PR5 
~ 

September 4 - 8, 1995 
Barcelona, Spain Tríptic del seminari "Integrated sensor orientation: 

Theory, algorithms and systems" 

tècniques d'enginyeria del programari, amb personalitats rellevants dins el món 
de la informàtica. 

Teledetecdó 
Organització de la Jornada Tècnica de la Sociedad Española de Cartografía, 
Fotogrametría y Teledetección sobre "Experiencias con sensores multiespectrales 
Aerotransportados" a Barcelona, el 20 de maig de 1994. Aquesta activitat està 
relacionada amb la línia estratègica 2.5.1.0. 

4.1.1.2 Suport als estudis universitaris 
- Catàleg d'exemples de teledetecció per al Programa d'Informàtica Educativa 
(PlE). S'ha signat el conveni 236 amb el Departament d'Ensenyament per elabo
rar un conjunt de 15 aplicacions temàtiques de la teledetecció. Les aplicacions es 
descriuen en un quadern que va acompanyat de més de cinquanta imatges digi-

' tals de diversos sensors: NOAA, TM, SPOT, ATM, CASI, càmeres fotogràfiques i 
ortofoto digital, etc. EI quadern servirà com a base per desenvolupar, per part del 
Programa d'Informació Educativa, l'assignatura optativa i pluridisciplinària sobre 
teledetecció en l'àmbit de l'ensenyament secundari. Les imatges han estat selec
cionades per oferir una visió de conjunt de les apücacions temàtiques de la tele-
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detecció, així com de l'ús de les tècniques més usuals com són la interpretació 
visual i l'anàlisi digita l. 
- Per part del Servei de Geodèsia, s'ha començat a donar suport a treballs experi
mentals de final de carrera a estudiants de l'Escola d'Enginyers Tècnics Topògrafs 
de la Universitat Politècnica de Catalunya. Els treballs finalitzaran i seran presen
tats durant l'any 1995. 

4.1.2 Subobjectiu: Programes de recerca 

4.1.2.2. Programes de recerca de caire aplicat 
- Amb el Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la Universitat 
Politècnica de Catalunya s'ha signat el Conveni 260 per a la realització d'un sis
tema per automatitzar el procés de mosaic d'ortofotos (vegeu 2.5.2.4). S'espera 
assolir els primers resultats operacionals durant l'any 1995. D'altra banda, i fruit 
de les activitats de desenvolupament i recerca aplicada de l'ICC, s'han dut a 
terme les activitats següents (noteu que els números entre claudàtors correspo
nen als programes estratègics a què fan referència): 

Ponències a congressos i reunions catalanes i espanyoles 
- Gestión de archivos gníficos informatizados. Presentació de la ponència 
"Gestión de archivos graticos cartograficos", per A. Lleopart. 20 d'octubre, 
Instituta Vasco de la Administración Pública de Bilbao. [2.3.0.0]. 
- 11 Curs de Postgrau Direcció i Gestió Ambiental. Presentació de la ponència 
"Els Sistemes d'Informació Geogràfica", per A. Lleopart. 15 d'abril, Institut de 
l'Economia Públicà i Cooperativa de la Universitat de Barcelona. [2.3.3.0]. 
- III Conferencia Nacional de Usuarios de Arc/Info. Presentació de la ponència 
"Sistemas de control de Jas ayudas a las super~icies de cultivos herbaceos y forra 
jeros mediante teledetección", per A. Lleopart i J. Pansa. 8 d'abril, Madrid. 
[2.3.3.1]. 
- III Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d' Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici. Presentació de la conferència "Imatges multiespectrals del Parc", per 
A. Tardà, X. Pons, iX. Baulies. 26-28 d'octubre, Boí. [2.5.0.0]. 
- Workshop AET sobre utilització de productes d'ERS-1. Presentació de les con
ferències "Realización del Mapa 1:250 000 de Catalunya a partir de imagenes 
SAR del satélite ERS-1", per C. Franquesa, i "Generación de MNE con 
Interferometría SAR", per M. Castillo i R. Arbiol. 17-18 de novembre, Barcelona. 
[2.5.1. 1] . 
- Inventari del Patrimoni Vegetal. Presentació de la conferència "Cartografia i 
Teledetecció", per X. Baulies. 9 de març, Col- legi Oficial de Biòlegs, Barcelona. 
[2.5.1.1]. 
- 8es Jornades Científica-Tecnològiques. Tecnologia i Medi Ambient. Fundació 
Lacetània. Presentació de la conferència "Aplicacions de la teledetecció per a l'a
valuació dels recursos naturals", per X. Baulies. 10 de març, Manresa. [2.5.1.2] . 
- Jornadas Técnicas sobre Sistemas de Información Geogratica y Teledetección 
Espacial aplicados a la Ordenación del Territorio y el Media Ambiente. 
Presentació de la conferència "Elaboración de cartografía tematica a partir de la 
integración de datos raster, procedentes de sensores remotos, con datos vectoria
les", per R. Arbiol. 24 de novembre, Vitòria. [2.5.1.2]. 
- Jornada Tècnica de la SECFYT: Experiencias con sensores multiespectrales 
aerotransportados. Presentació de les conferències "Los sensores multiespectrales 
aerotransportados", per R. Arbiol, i "La campaña CASI'91 en Cataluña", per 
X. Baulies. 20 de maig, Barcelona. [2.5.1.2]. 
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- Cicle sobre l'evolució de la cartografia al segle xx . Presentació de La conferència 
"Aplicacions temàtiques actuals de la teledetecció", per X. Baulies. 7 de juny, 
Societat Catalana de Geografia, Barcelona. [2.5.1.2]. 
- Màster de Biblioteconomia de la Universitat del País Basc. Presentació de la 
conferència "Materiales cartograficos", per A.M. Casassas. 19-22 d'abril, Vitòria
Gasteiz. [3.2.0.0]. 
- Talleres cultural es 94 de la Universidad de la. Laguna. Presentació de la con
ferència "Las cartotecas: organización general y su función como centros de 
documentación", per M. Galera i A.M. Casassas. 9-13 de maig, la Laguna. 
[3.2.0.0]. 
- 3er Màster en Arxivística de la Universitat de Girona. Presentació de les con
ferències "Les cartoteques", per M. Galera, i "Descripció dels documents car
togràfics", per A.M. Casassas. 14 de març i S d'abril, i 28 de febrer, 4 de març, 
22 de març i 24 de març, respectivament, Girona. [3 .2.0.0] . 
- Segundas Jornadas de Historia de la Cartografia, de la SECFYT. Presentació de 
les comunicacions "La aportación de Anton van den Wyngaerde en la cartogra
fía española del sigla xv1. Las vistas de ciudades", per M. Galera, i "El ejército 
francés en Cataluña (1823-1828): labor cartografica", per M.C. Montaner. 3-5 de 
febrer, Madrid. [3.2.1.0]. 
- Curs d'Introducció General a la Història de la Cartografia i a la Cartografia 
d'Andorra. Govern d'Andorra. Ministeri d 'Educació, Cultura i Joventut. 
Departament d'Educació. Presentació de les conferències "Cartografia general i 
d'Andorra fins el segle XVIII", per M. Galera, i "Cartografia general i d'Andorra 
dels segles XIX i xx", per M.C. Montaner. 18 i 19 de març, Andorra la Vella. 
[3 .2.1.0] . 
- Cicle entorn de l'evolució de la cartografia de Catalunya al segle xx. Societat 
Catalana de Geografia. Presentació de la ~onferència "La cartografia de base de la 
primera meitat del segle xx", per M.C. Montaner. 24 de maig, Barcelona. 
[3.2.2.0]. 

Ponències a congressos i reunions internacionals 
- 60th International Federation of Library Association (IFLA'94) Council and 
General Conference. Presentació de la conferència "CD-Atles de Catalunya : un 
ejemplo para el uso de la información cartografica a partir de un atlas electróni
co", per M. Galera. 19-26 d'agost, l'Havana (Cuba). [1.4.3.1]. 
- Reunió de treball del projecte PotSis. Presentació de la comunicació oral 
"Tractament de les dades GPS de la campanya 1992", per J. Talaya i A. Térmens. 
17 de maig, Perpinyà (França). [2.1.1.4]. 
- Seminari dels grups de treball de l'OEEPE i de l'ISPRS WG 1/5. 6-8 de febrer, 
Lausanne (Suïssa). Presentació de la ponència: "First impression of the 
PhotoScan PS 1 in a production unit", de R. Arbiol i J .L. Colomer. [2.1.2.5]. 
- Conferència de J.L. Colomer i I. Colamina a "The Photogrammetric Society", 
12-15 de març, Londres (Gran Bretanya), sobre el tema "Digital Photogrammetry 
at the Institut Cartografic de Catalunya". [2.1.2.5] . 
- Jornades de topografia i fotogrametria suïsses. 21-23 de juny, Lausanne 
(Suïssa). Conferència de ].L. Colomer sobre "Expériences pratiques avec une sta
tion de travail numérique au Service Topographique Catalan". [2.1.2.5]. 
- Presentació del treball "Experiences on Change at the Institut Cartogràfic de 
Catalunya", per M. Pla, a la primera reunió anual del grup de treball de generalit
zació de la OEEPE, en la marc de l'European Conference and Exhibition on 
Geographical Information Systems (EGIS'94). 28-31 de març, París (França). 
[2.2.2.2]. 
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- 11 reunió anual del grup de treball de generalització de la OEEPE. Presentació 
del treball "Experiences on Map Generalizer at the Institut Cartogràfic de 
Catalunya" de B. Baella, ].L. Colomer iM. Pla, en el marc del "Congress on 
Spatial Data Handling'94". 5-9 de setembre, Edimburg (Gran Bretanya). [2.2.2.2] . 
- OEEPE-GEOSAR Working Group Workshop Integrating Data for a Digital 
Landscape Model. Presentació de la conferència "Geocoding experiences using 
ERS-1 SAR data", per V. Palà i F. Pèrez. 21-22 de març, Frankfurt (Alemanya). 
[2.5. 1.1]. 
- III Congreso Internacional de Ciencias de I~ Tierra. Presentació de la conferèn
cia "Generación e integración de datos de ocupación del suelo", per X. Baulies. 
22-26 d'agost, Santiago de Xile (Xile). [2.5 .1.2]. 
- ISPRS, Commission III, 5-9 de setembre, Munic (Alemanya). Presentació dels 
posters "Aerial Photography Restoration using the MLE algorithm" d'A. Prades, 
]. Núñez, F. Pèrez, V. Palà i R. Arbiol, i "On the Reliability of Block Triangulation 
with GPS Aerial Control" de D. Barrot, I. Colomina i A. Térmens. [2.5.2.1 i 
2.1.1.1]. 

Articles a publicacions catalanes i espanyoles 
- Castillo, M. i Arbiol, R. : "Obtención de modelos numéricos de elevaciones con 
interferometría SAR", a Revista Española de Teledetección. En premsa. [2.5.1.1]. 
- Gonzalez-Alonso, F., Cuevas, ].M. i Arbiol, R.: "Estimación de superfícies culti
vadas mediante imagenes de satélite y estimadores de regresión múltiple. 
Aplicación en Navarra y Lérida", a Investigación Agraria. Producción y 
Protección Vegetales, volum 9 (2). 1994. [2.5.1.2]. 
- Baulies, X., Pons, X. "Projecte CASI (P4) - Inventari forestal (Solsonès)" a la 
col·lecció de monografies tècniques de l'ICC número 3. [2.5 .1.2] . 
- Galera, M.: "Història de la Cartografia. IV curs: La cartografia dels Països Baixos 
(Barcelona, 15 al19 de febrer de 1993)", a Documents d'Anàlisi Geogràfica, 
núm. 25, pàg. 171-192. 1994. [3.2.1.0]. 

Articles a publicacions internacionals 
- Colomer, J.L. i Colomina, 1.: "Digital photograrhmetry at the ICC" a The 
Photogrammetric Record (PR), volum 84, núm. 14, pàg. 943-956. 1994. [2.1.2.5]. 
- Galera, M.: "A doctoral programme course on History of cartography organi
zed by the Cartoteca de Catalunya" a Proceedings of the Seminar on Teaching 
the history of cartography Il. International Cartographic Association. Utrecht, 
1994. [3 .2.1.0]. 
- Montaner, M.C.: "An unrecorded map of Catalonia", a The map collector, 
núm. 66, pàg. 33-36. 1994. [3.2.1.0]. 

Assistència a congressos catalans i espanyols 
- IV Jornadas Cartograficas. 24-27 de maig, Madrid. 
- Conferència sobre xarxes locals "El nuevo entorno". 14-16 de febrer, Madrid. 
[2.3.1.1]. 
- Congrés DECUS. 25-27 de maig, Mallorca. [2.3.1.1] . 
- Congrés de l' AESIG. 23-28 d'octubre, Madrid. [2.3.3.0]. 
- Reunió "Els Sistemes d'Informació Geogràfica a les Xarxes de Servei". 22 de 
novembre, AESIG-Secció Catalana, Barcelona. [2.3.3 .3]. 

· Assistència a congressos internacionals 
- KIS94: International Symposium on Kinemtic Systems in Geodesy, Geomatics 
and Navigation. 30 d'agost-2 de setembre, Banff (Canadà) . [2.1.1.0]. 

l 

I 
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- Third International Conference on Differential Satellite Navigation Systems. 
The Royal lnstitute of Navigation. 19-22 d'abril, Londres-Nottingham (Gran 
Bretanya). [2.1.1.1]. 
- ASPRS'94: Congrés de l' Amerkan Society o f Photogrammetry a nd Remo te 
Sensing. 24 d'abril-S de maig, Reno (EUA). [2.1.2.0]. 
- Mapping and Remote Sensing Tools for the 21st Century. ASPRS. 
17-30 d'agost, Estats Units d'Amèrica. [2.1.2.0 i 2.5.0.0]. 
-OEEPE Workshop on Digital Methods in Aerial Triangulation. 8-10 de maig, 
Hèlsinki (Finlàndia). [2.1.2.1]. 
- ISPRS Commission I "Primary Data Acquisition and Evaluation", 12-16 de 
setembre, Como (Itàlia). [2.1.2.5] . 
- OEEPE Workshop 'On Digital Carnera. 28-29 de setembre, París (França). [2.1.2.5]. 
- International Intergraph Graphics Users Group (IGUG) meeting. 1-6 de maig, 
Huntsville (EUA). [2.2.0.0]. 
- ESRI User Conference. 23-26 de maig, Palm Springs, Califòrnia (EUA) i visita 
a l'empresa EUREKA Cartography èie Berkeley per ·a tractar el tema de cartografia 
de sobretaula. [2.3.3.0 i 2.2.3.2]. 
- Reunió d'usuaris europeus d'Intergraph en l'àrea de cartografia. 21 d'octubre, 
Hoofddorp (Holanda). [2.2.3.1]. 
- IGARSS'94. 8-12 d'agost, Los Angeles (EUA). [2.5.0.0]. 
- European Symposium on Satellite Remote Seming. 28-30 d'agost, Roma 
(Itàlia). [2.5.0.0]. 
- Conferència "Airborne Remote Sensing". 11-15 de setembre, Estrasburg 
(França). [2.5.0.0]. 
- LIBER'94. 24-30 de setembre, Zuric (Suïssa). [3.2.0.0]. 

Assistència a cursos 
- Curs al Bundesamt fur Landestopographie d'anivellació i al nivell NA3000. 
Wabern (Suïssa). 26 de març-30 d'abril (A. Térmens). [1.3.1.1]. 
- Modular GIS Environment Dynamic Analyst (MGE DYNAMO). Madrid. 
17-21 d'octubre (A. Bayona i S. Sànchez). [2.2.1.1]. 
-Curs de DECUS. Madrid. 24-25 de novembre (F. Rebollar i]. Talló) . [2.3.1.1]. 
- Curs Oracle. Madrid. 18 de març a. Talló). [2.3.1.1]. 
- Bases de dades orientades a l'objecte. ICT. Barcelona. 24-25 de novembre 
a. Ruiz). [2.3.1.2]. 
- EXPRESS (ISO 10303-11), curs del llenguatge de descripció de dades. IGN
France, París (França). 26-27 de setembre (A. Lleopart). [2.3.2.0]. 
- Curs d'operació del sensor CASI. Barcelona. 21 de febrer-4 de març (X . Baulies 
i A. Tardà). [2.5.1.0]. 
- Curs de calibració del sensor CASI. Barcelona. 21 de febrer-4 de març (V. Palà, 
F. Pèrez i C. Franquesa). [2.5.1.0]. 
- Curs NOAA. Barcelona. 9 de març (X. Baulies iM. Joaniquet). [2.5.1.0]. 
- From optical to ERS-1: a cross-over training course. Frascati (Itàlia). 23-25 de 
maig (M. Castillo). [2.5.1.1]. 
- Curs SAR Eurimage. Frascati (Itàlia). 21-25 de maig (M. Castillo). [2.5.1.1]. 

Participació en grups de treball científics 
AENOR/CEN (Asociación Española de Normalización y Certificación): 
A. Lleopart. Vocal en el Comité Técnico de Normalización AEN/CTN 148 
"Información Geografica Digital" i Expert de l'AENOR en el grup de treball 
CEN/TC 287/WG 2 "Geographic Information-Data Description-Geometry, 
Quality, Metadata", de l'European Comittee for Standardization (CEN). [2.3.2.0]. 
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Comunitat de Treball dels Pirineus:]. Massó. Coordinador de la Subcomissió del 

Mapa Topogràfic Nacional 1:25 000. 

ISPRS (lnternational Society of Photogrammetry and Remate Sensing): I. 
Colamina. President del Working Group 3.1 (Integrated Sensor Orientation) per 
al període estiu 1992- estiu 1996, i). Navarro. Secretari del mateix grup de tre
ball per al període estiu 1992 - estiu 1996. [2.1.2.2]. 

OEEPE (Org. Européenne pour les Etudes Photogrammétriques Experimentales): 
R. Arbiol, J.L. Colomer,). Romeu. Membres dels grups de treball de l'OEEPE i 
l'ISPRS sobre anàlisi de fotoescànners . [2.1.2.5]. 
B. Baella, ].L. Colomer, M. Pla. Membres del grup de treball sobre Generalització 
Cartogràfica. [2.2.2.2]. 
I. Colamina. Membre del grup sobre càmeres fotogramètriques digitals. [2.1.2.5]. 
].L. Colomer, M. Torre. Membres del grup de treball sobre sistemes fotogramè

trics digitals. [2.1.2.5]. 
V. Palà. Membre del grup de treball de geocorrecció d'imatges de radar. [2.5.1.1]. 

AESIG (Asociación Española de Sistemas de Información Geogratica): A. Lleopart. 
Vocal de la junta gestora de la Secció Catalana. [2.3.3 .0]. 

AET (Asociación Española de Teledetección): R. Arbiol. Vocal. [2.5.0.0] . 

ICA/ ACI (lnternati~nal Cartographic Association): ]. Miranda. Vice-president. 
]. Massó. Membre del Comitè de Publicacions. 

IFLA/IMCOS/LIBER: M. Galera. Secretaria de la Geography and Map Libraries de 
l'IFLA; presidència de la LIBER Groupe des Cartothécaires fins al setembre de 
1994; corresponsalia per a l'Estat espanyol de la Bibliographia Cartographica. 

SECFYT (Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección): 
]. Miranda i). Massó. Vice-president de cartografia i vocal, respectivament. 

Biblioteca tècnica 
A la biblioteca tècnica de l'ICC, de suport per al desenvolupament dels projectes, es 
compta amb un fons aproximat de 4 300 volums referents a cartografia, fotograme
tria, teledetecció, geodèsia, topografia i informàtica. Dins d'aquest fons es destaca la 
col·lecció de proceedings (uns 500) i la de publicacions periòdiques (uns 350 títols). 

El procés de catalogació del fons bibliogràfic està automatitzat. Les notícies 
bibliogràfiques surten en format ISBD (Descripció 'Bibliogràfica Internacional 
Normalitzada), la qual cosa permet un intercanvi d'informació amb altres insti
tucions. 

Actualment, la base de dades bibliogràfiques de la Biblioteca tècnica està 
integrada al programa SICAB (Sistema d'Informació per a Catàlegs Automatitzats 
de Biblioteca) del Departament de Cultura. 

Serveis 
- L'adquisició del fons bibliogràfic és centralitzada a la Biblioteca, la qual cosa 
suposa portar un control únic del material bibliogràfic amb què es compta, tant 
de monografies com de publicacions periòdiques. 
- Consulta on-line del fons bibliogràfic propi així com també de les altres bases 
de dades connectades al SICAB. 
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- Servei intern de préstec de llibres. 
- Amb periodicitat mensual es confecciona un "Butlletí de Sumaris" que permet 
demanar, en qualsevol moment, fotocòpies dels articles que interessen, abans de 
rebre la revista. 
- Així mateix, es porta a terme un circuit de revistes que comporta la circulació 
periòdica de les publicacions seriades entre les persones o les seccions que ho 
desitgen, per tal de mantenir-se al dia en el camp de la informació especialitzada. 
- Per tal d'optimitzar la tasca de la biblioteca, hi ha un acord amb la British 
Library of Document Supply Center per poder obtenir qualsevol reproducció de 
documents o articles apareguts a diverses publicacions que no es reben a 
l'Institut. 
- A partir de 1992 là biblioteca compta amb diversos CD-ROM de legislació, de 
bibliografia, etc. 

Estades a l'ICC 
Persona: Heinz Saler 
Organització: Landesvermessungsamt Baden-Wurttemberg (tècnic) 
Dates: 7.2.1994- 20.2.1994 
Objectiu: Càlcul observacions PotSis'92 i anàlisi de deformacions de xarxes. 

Persona: ]akob Flury 
Organització: Technische Universitat München (estudiant) 
Dates: 21.3.1994-22.4.1994 
Objectiu: pràctiques al Servei de Geodèsia i ajudant del projecte GeoTeX. 
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Convenis 

Aquests convenis s'ordenen tal com figuren en l'arxiu de convenis de l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya, segons el seu número de registre. 

235 12 de gener de 1994. Conveni amb la Federació Catalana de Societats 
Filatèliques pel qual es prepararà una exposició filatèlica amb motiu de la 
17a Conferència Cartogràfica Internacional (ICA), el setembre de 1995. 

236 3 de gener de 1994. Conveni amb el Programa d'Informàtica Educativa 
(PlE) per a la realització, per part de l'ICC, d'un arxiu documental d'imat
ges agrupades en 14 apartats, que serviran per desenvolupar, per part del 
PlE, l'assignatura optativa i pluridisciplinària sobre teledetecció prevista 
per al curs 1994/95. 

238 2 de març de 1994. Conveni amb la Universitat Pompeu Fabra per a dipo
sitar, per part de l'ICC, un exemplar de la producció cartogràfica i 
bibliogràfica de les obres inventariables bibliogràficament ja editades i de 
les que vagi editant. 

240 11 de març de 1994. Conveni amb la Direcció General de Producció i 
Indústries Agro-alimentàries per a executar el projecte d'estimació de les 
superfícies i produccions agrícoles relatives als conreus cerealístics d'hivern 
i d'estiu que es fan a Catalunya, fent ús de les tècniques de teledetecció. 

241 lS de març de 1994. Conveni amb el Consell Comarcal del Baix Camp per 
tal que aquest Consell Comarcal disposi de la cartografia topogràfica 
comarcal a escala 1:50 000. 

242 2 de febrer de 1994. Conveni amb el Consell Comarcal d'Osona per tal 
que aquest Consell Comarcal disposi de la cartografia topogràfica comar
cal a escala 1:50 000. 

243 2 de febrer de 1994. Conveni amb la Societat d'Onomàstica per a l'edició 
conjunta del llibre Noms actuals i pretèrits del poble i terme de Torroja del 
Priorat. 

245 14 de març de 1994. Conveni amb la Universitat de Girona per a l'amplia
ció dels coneixements tècnics dels estudiants del Departament de 
Geografia mitjançant la realització de treballs cartogràfics a l'ICC. 

246 18 d'abril de 1994. Conveni amb el Consell Comarcal del Garraf per tal 
que aquest Consell Comarcal disposi de la cartografia topogràfica comar
cal a escala 1:50 000. 

247 25 d'abril de 1994. Conveni amb l'lnstituto Hidrografico de la Marina, pel 
quall'Instituto facilitarà a l'ICC un dipòsit de publicacions que seran dis
tribuïdes per la seva xarxa. 

248 26 d'abril de 1994. Conveni marc amb Enciclopèdia Catalana SA per 
col· laborar en l¡¡ realització, edició i/o difusió i distribució de publicacions. 

249 26 d'abril de 1994. Conveni amb Enciclopèdia Catalana SA per a la coedi
ció de l'Atles topogràfic de Catalunya a escala 1:50 000. 
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250 26 d'abril de 1994. Conveni amb Enciclopèdia Catalana SA per a la realit
zació i publicació conjuntes de l'Atles universal català. 

251 27 d'abril de 1994. Conveni amb Fuerzas Eléctricas de Cataluña SA 
(FECSA) per a la cessió en dipòsit a la Cartoteca de l'Institut Cartogràfic de 
Catalunya de material cartogràfic que correspon a documentació històrica 
de l'empresa FECSA. 

253 25 de març de 1994. Conveni amb el Departament de Geografia Humana 
de la Universitat de Barcelona per a l'ampliació dels coneixements tècnics 
dels estudiants del Departament de Geografia mitjançant la realització de 
treballs cartogràfics a l'ICC. 

254 6 d'abril de 1994. Conveni amb el Consell Comarcal del Baix Penedès per 
tal que aquest Consell Comarcal disposi de la cartografia topogràfica 
comarcal a escala. 1:50 000. 

255 25 d'abril de 1994. Conveni amb el Consell Comarcal del Segrià per tal 
que aquest Consell Comarcal disposi de la cartografia topogràfica comar
cal a escala 1:50 000. 

256 S de maig de 1994. Conveni amb el Consell Comarcal del Vallès 
Occidental per tal que aquest Consell Comarcal disposi de la cartografia 
topogràfica·digital a escala 1:5 000 3D de la comarca del Vallès Occidental. 

25 7 17 de maig de 1994. Conveni amb el Consell Comarcal del Segrià i 
l'Ajuntament de Lleida per a la realització del vols a escala 1:12 000 de la 
comarca del Segrià i 1:3 500 de l'àrea urbana del municipi de Lleida. 

259 15 de gener de 1994. Conveni amb la Direcció General d'Arquitectura i 
Habitatge per a la realització, mitjançant tècniques de fotogrametria 
terre~tre, dels projectes d'aixecament de conjunts arquitectònics per a for
nir l'Arxiu Fotogramètric d'Arquitectur~ i d'Art de Catalunya (AFAAC). 

260 1 de juny de 1994. Conveni amb la Universitat Politècnica de Catalunya 
per a la realització d'un sistema per automatitzar el procés de mosaic de 
mapes. 

261 9 de juny de 1994. Conveni amb la Diputació de Barcelona per a l'establi
ment del marc general de col·laboració per a la realització de les actua
cions d'interès comú. 

262 16 de juny de 1994. Conveni amb la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions 
de Barcelona per la qual aquesta Fundació cedeix en dipòsit a l'ICC la 
col·lecció cartogràfica de la seva propietat, que inclou mapes, plànols i 
vistes. 

263 2 de juliol de 1993. Conveni amb la Direcció General de Producció i 
Indústries Agro-alimentàries per a la utilització de la teledetecció per al 
control de les sol·licituds d'ajuda "Superfícies" que es presentin en l'àmbit 
territorial de Catalunya. 
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264 10 de juny de 1994. Conveni amb el Consell Comarcal del Barcelonès per 
tal que aquest Consell Comarcal disposi de la cartografia topogràfica 
comarcal a escala 1:50 000. 

265 20 de maig de 1994. Conveni amb la Direcció General de Producció i 
Indústries Agro-alimentàries per a la realització, per part de l'ICC, d'una 
aplicació que permeti interrogar les bases de dades creades amb la infor
mació recollida en el treball de camp i que subsegüentment s'han anat 
digitalitzant dels diferents inventaris. 

266 16 de març de 1994. Conveni amb la Direcció General de Patrimoni 
Cultural per al lliurament de la producció de l'ICC a aquesta Direcció 
General. 

267 18 de juliol de 1994. Conveni amb la Universitat de Barcelona per a lacre
ació de vuit ajuts de col·laboració entre aquesta Universitat i l' Institut 
Cartogràfic de Catalunya. 

268 18 de juliol de 1994. Conveni amb la Universitat de Barcelona pel qual 
l'Institut Cartogràfic de Catalunya dipositarà a la Cartoteca de la 
Biblioteca de la Facultat de Geografia i Història un exemplar de cada full 
de la seva producció cartogràfica i de les obres inventariables bibliogràfica
ment ja editades i futures . 

269 29 de juliol de 1994. Conveni amb el Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques per a la realització i la coedició dels fulls 296-1-1, 296-2-1, 
296-1-2, 297-1-2 del Mapa geològic de Catalunya. 

270 1 de setembre de 1994. Conveni amb el Departament de Medi Ambient, 
pel qual l'ICC li cedeix la base digital 1:5 000 versió 1.0 de la cobertura 
geogràfica necessària per a poder cobrir tot el territori de Catalunya i els 
ortofotomapes 1:25 000 (en blanc i negre) €n imatge i en format digital. 

271 15 d'octubre. Conveni amb el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques pel qual l'ICC realitza un Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) 
per a la Direcció General de Transports. 

272 27 de novembre de 1992. Conveni amb Gestión Urbanística de las Palmas 
SA (GESTUR) per a la realització de 260 ampliacions 11 x 80 de la cobertu
ra fotogràfica de totes les illes Canàries a escala 1:10 000. 

273 30 de setembre de 1994. Conveni amb la Mancomunitat de Municipis de 
l'Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB) per al subministrament de 
cartografia digital a escala 1:50 000 de l'àmbit de la Regió Metropolitana 
de Barcelona. 

274 30 de novembre de 1994. Conveni amb l'Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat per a la realització dels treballs de· verificació del nivell d'actua
lització de lél cartografia digital a escala 1:500 del terme municipal de 
l'Hospitalet de Llobregat, el control de qualitat de la informació incorpo
rada, així com la verificació de l'estat de la x;.arxa de punts de recolzament. 
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275 19 de desembre de 1994. Conveni amb el Departament de Geografia de la 

Universitat Autònoma de Barcelona pel qual es doten quatre beques a 

estudiants d'aquesta Universitat per a la realització de treballs cartogràfics 

com a ampliació dels estudis de cartografia. 

276 Octubre de 1994. Conveni amb el Departament de Governació pel qual 

l'ICC subministrarà la cartografia de base de determinades zones de 

Catalunya a escala 1:50 000. 

277 15 de desembre de 1994. Conveni amb la Mancomunitat de Municipis de 

l'Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB) per al subministrament de 

material cartogràfic de base per a la realització d'un plànol topogràfic. 

278 Desembre de 1994. Conveni amb el Departament de Governació per al 

subministrament de 37 fulls cartogràfics versió 1.0 a escala 1:5 000 corres

ponents al municipi de Martorell i a l'àrea d'alerta d'una indústria quími

ca de la zona. 

288. 16 de desembre de 1994. Conveni amb la Direcció General de Serveis 

d'Informàtica i de Telecomunicacions del Departament de Presidència per 

a implementar les cobertures cartogràfiques en suport digital, produïdes 

per l'Institut Cartogràfic de Catalunya, com a informació digital per al 

projecte CITA. 
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Publicacions 

Durant l'any 1994, l'ICC ha dut a terme les publicacions següents: 

Cartografia bàsica 

Col·lecció 1:250 000 

- Mapa topogràfic de Catalunya 1:250 000. Barcelona 1994 (2a edició). 
115 x 130 cm. 

Cof.Jecció 1:50 000 

- Mapa com arcal de Catalunya 1:50 000 (41 fu lls). Durant l'any 1994 se n'han 
publicat 17 fulls (Barcelonès i el seu entorn, Baix Llobregat -2a edició-, 
Val d'Aran - 2a edició-, Berguedà, Cerdanya, Baix Penedès, Alt Penedès, Anoia, 
Tarragonès, Segarra, Alt Camp, Conca de Barberà, Urgell, Pla d'Urgell, Solsonès, 
Noguera, Garrigues) . 
- Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000 (en relleu). Durant l'any 1994 se n'ha 
publicat un full (Alt Empordà) . 

Col·lecció 1:25 000 

- Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000 (color). Barcelona 1994. 49 x 77 cm. 
Durant l'any 1994 s'ha finalitzat la sèrie. 

Col·lecció 1:2 000 

- Mapa topogràfic del territori metropolità de Barcelona 1:2 000. Mancomunitat 
de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (319 fulls). Barcelona 1994. 
59 x 84 cm. Durant l'any 1994 se n'han elaborat 86 fulls. 

Cartografia temàtica 

Col·lecció 1:250 000 
- Mapa de la xarxa geodèsica de Catalunya 1:250 000. Barcelona 1994 
(2a edició) . RGC núm. 47, any 1993. 113 x 129 cm. 

Cof.Jecció 1:50 000 

- Punts d'Informació Turística 1:50 000. Departament de Comerç, Consum i 
Turisme. Departament de Cultura. Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques. 102 x 150 cm. Durant l'any 1994 se n'han publicat 14 fulls (Garrotxa, 
Ripollès, Vallès Occidental; Vallès Oriental, Osona, Baix Llobregat; Berguedà, 
Cerdanya, Garraf, Barcelonès, Alt Penedès, Baix Penedès, Anoia, Conca de 
Barberà). 
- Mapa de vegetació de Catalunya 1:50 000. Departament d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca. Direcció General del Medi Natural. 70 x 100 cm. Durant l'any 
1994 se n'ha publicat un full (la Pobla de Lillet 255 (36-11)). 

Col·lecció 1:30 000 
- Punts d'Informació Turística 1:30 000. Departament de Comerç, Consum i 
Turisme. Departament de Cultura. Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques. 102 x 150 cm. Durant l'any 1994 se n'han publicat 12 fulls (Ripollès, 
Baix Llobregat, Berguedà (2 fulls), Cerdanya, Garraf, Barcelonès, Alt Penedès, 
Baix Penedès, Tarragonès (2 fu lls), Anoia). 

Col·lecció 1:25 000 
- Mapa geològic de Catalunya 1:25 000. Departament de Política Territorial i 
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Obres Públiques. Servei Geològic de Catalunya. 85 x 114 cm. Durant l'any 1994 
se n'ha publicat un full (Torroella de Montgrí 296-2-2 (78-24)). 

Publicacions bibliogràfiques diverses 

Cof·fecció 1:50 000 

- Mapa de vegetació de Catalunya 1:50 000. la Pobla de Lillet 255 (36-11) . 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Direcció General del Medi 
Natural. Barcelona 1994. ISBN 84-393-2896-6. 25 x 14 cm 

CoJ.fecció Monografies 

- Inventari i estudi dels noms de lloc i de persona de l'antic terme d'Albarca 
(El Priorat). Isabel Llapis Llort. Barcelona 1994. ISBN 84-393-3024-3. 24 x 17 cm. 
- La geografia i la història de Mont-ral a través de la seva onomàstica. Eugeni 
Pere a Simó n. Barcelona 1994. ISBN 84-393-3022-7 . 24 x 17 cm. 

Cof.fecció Monografies tècniques 

- Projecte CASI (P4). Inventari forestal (Solsonès). X. Baulies i X. Pons. Barcelona 
1994. ISBN 84-393-2895-8. DL B-19590-94. 29 x 21 cm. 

Cof.fecció Tesis 

- Procés de transformació agrària en àrees rurals de muntanya. Antoni F. Tulla 
i Pujol. Barcelona 1994. ISBN 84-393-3023-5. 24 x 17 cm. 

Publicacions periòdiques 

Cof·fecció Calendaris 

- Calendari 1995. Indústria i comerç a l'Espanya de finals del segle XIX. 

Barcelona 1994. 54 x 80 cm. 

Cof·fecció Revistes 

- TER"RA. Revista Catalana de ~eografia, Cartografia i Ciències de la Terra. 
Barcelona 1994. ISSN 1134-461X. 32 x 21 cm. Durant l'any 1994 se n'han publi
cat dos números (núm. 22, abril1994; núm. 23, octubre 1994). 

Atles 
- Atles urbanístic de la Costa Brava de Catalunya. Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques. Direcció General d'Urbanisme. Barcelona 1994. 
ISBN 84-393-2659-9. 208 pàgines. 30 x 42 cm. 
- Atles comarcal de Catalunya (41 volums). Durant l'any 1994 s'ha publicat el 
volum corresponent a la Val d'Aran. 





I; 

137 

1. Línia estratègica: 
Producció 
cartogràfica 

Compliment del Pla Plurianyal 

El Pla Plurianyal de l'Institut Cartogràfic de Catalunya del quadrienni 1993-1996 
va ser presentat al Consell Rector en la sessió del 9 de juny de 1993. Aquest és el 
segon pla quadriennal que regeix les activitats de l'ICC i es troba inserit en el Pla 
Estratègic 1989-2000. Si el primer Pla Plurianyal (1989-1992) tenia com a objec
tius prioritaris cobrir una etapa d'urgència, en aquest segon Pla Plurianyal es pre
tén, en primer lloc, garantir les cobertures cartogràfiques amb ortofotomapa i 
mapa topogràfic 1:5 000 i 1:10 000 de tot el territori, ortofotomapa 1:25 000 en 
blanc i negre i en color, i cobertura del mapa topogràfic comarcal de Catalunya 
1:50 000; en segon lloc té l'objectiu d'apropar al ciutadà tots els suports digitals 
de cadascuna de les sèries i, finalment, aconseguir que la tecnologia desenvolu
pada per l'ICC s'expandeixi directament o indirectament, amb l'ús de productes 
generats per a d'altres administracions. 

En aquest Pla Plurianyal, les activitats de l'ICC es porten a terme seguint un 
doble criteri: 
- Complir les directrius i les prioritats institucionals contingudes en l'article ter
cer de la Llei 11/1982 de creació de l'ICC, on es determina un ordre de prioritats. 
• Servei als departaments de la Generalitat de Catalunya, especialment al 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
• Coordinació amb l'administració local, els ajuntaments, les diputacions i els 
consells comarcals mitjançant convenis de col· laboració específica . 
• Coordinació amb els organismes d'anàloga finalitat a nivell estatal. 
• Servei a d'altres entitats públiques o particulars, tenint preferència les. priori
tats anteriors. 
• Cartoteca de Catalunya i difusió de cartografia. 

- La demanda institucional i pública prioritzada per: 
• Sèries cartogràfiques a escales determinades. 
• Cobertures territorials específiques. 
• Vols fotogramètrics a escales diverses. 
• Recolzament geodèsic. 
• Altres productes. 

A les pàgines següents es fa, en primer lloc, un resum de les fites assolides el 
1994. En segon lloc, s'exposa en forma de quadres~resum el compliment del Pla 
Plurianyal (Pla Quadriennal1993-1996), a partir de la comparació entre les pre
visions (PQ 93-96) i les realitzacions. 

1.1 Objectiu: Cartografia bàsica 
Una de les fites significatives ha estat l'acabament de la sèrie Mapa topogràfic de 
Catalunya 1:5 000 que consta de 4 269 fu lls. Els processos d'actualització de la 
sèrie, que ja s'havien començat a definir l'any 1993, han tingut com a resultats 
l'homogeneïtzació dels primers fulls, l'escanneig de fotogrames i la realització de 
proves de restitució. 

De la sèrie Mapa topogràfic de Catalunya 1:50 000, amb format comarcal, 
s'han publicat 17 fulls. El total acumulat a final de 1994 és de 30 fulls i les previ
sions de finalització de la sèrie se situen a l'any 1995. A més, s'ha publicat la 
segona edició del Mapa topogràfic de Catalunya 1:250 000. 

En l'apartat de cartografia ortofotogràfica, s'ha finalitzat la sèrie Ortofotomapa 
de Catalunya E 1:25 000 en color, que consta de 296 fulls dels quals se n'han 
publicat 91, i s'ha iniciat la digitalització de fotogrames i s'ha fet el clisseny relatiu 
a la segona edició de l'Ortofotomapà de Catalunya 1:5 000 (tall 8x8). 
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En la taula següent es resumeix la producció pel que fa a les sèries carta
topogràfiques. 

CARTOGRAFIA PLA PLURIA YAL (HA) (1993-1996) REALITZAT 1994 (HA) 

Vial a escala 1:1 000 24 000 3 700 

Per a urbanisme a esca la 1:1 000 16 000 1 884 

Per a urbanisme a esca la 1:2 000 8 000 1 408 

Urbana a esca la 1:500 6 800 765 

Urbana a esca la 1:1 000 25 000 s 082 

Urbana a escala 1:2 000 10 000 871 

Metropoli tana a escala 1:2 000 16 500 8 082 

Cartografia per a projectes específics 4 500 2 265 

Fotogrametria arq uitectònica 20 monuments 4 monuments 

1.2 Objectiu: Bases cartogràfiques numèriques 
Les diferents bases amb informació geocartogràfica de l'ICC han continuat el 
procés d'estructuració i s'han completat amb dades noves i/o actualitzades. 

Pel que fa a la base cartogràfica numèrica s'han actualitzat 41 fulls dels 89 
que integren Catalunya. 

Quant a la base ~'elevacions de Catalunya s'ha continuat fent les millores i 
el manteniment programats; també, s'han substituït 1 066 models. 

La base de punts de recolzament i de control ha comptat amb la mesura de 
1 212 punts de camp i la triangulació de 4 930 models. 

La base de toponímia s'ha anat ampliant i s'ha començat a treballar en la inde
xació de noms de lloc. L'any 1994 s'ha prosseguit la segona fase de recull de camp. 

La base de límits administratius ha estat objecte del manteniment necessari. 
En una altra línia d'actuació, s'ha donat suport tècnic a tres expedients de deli
mitació, s'han analitzat sis línies límit i s'ha treballat en la creació de la base 
municipal i comarcal 1:50 000 corresponent a onze comarques. 

Finalment, cal destacar que s'ha començat a treballar en la producció d'un 
CD-Rom amb les bases cartogràfiques i temàtiques disponibles a escala 
1:250 000. 

1.3 Objectiu: Xarxes geodèsiques 
L'aspecte més rellevant ha estat l'aprovació pel Parlament de Catalunya de la Llei 
sobre els senyals geodèsics, que regula l'establiment i la protecció dels senyals 
que componen la xarxa utilitària de Catalunya. 

L'any 1994 es van establir 303 punts de la xarxa utilitària. Pel que fa a les 
estacions fiducials, les de l'Ebre i Barcelona han entrat en producció per recollir 
dades GPS que s'utilitzen en aerotriangulació i en altres projectes. 

Quant al geoide de Catalunya, s'ha dut a terme una segona campanya d'ob
servacions Deflex'94 i s'ha estacionat a 32 vèrtexs de la Xarxa de Primer Ordre
Xarxa d'Ordre Inferior. 

1.4 Objectiu: Sèries I mapes temàtics 
Com a fruit de la col·laboració entre el DPTOP, el Departament de Comerç, 
Consum i Turisme, i el Departament de Cultura, s'han publicat 14 fulls a escala 
1:50 000 i 12 fulls a escala 1:30 000 dels Punts d'Informació Turística. 

A escala 1:250 000 s'ha publicat el Mapa de la xarxa geodèsica de Catalunya 
i s'ha actualitzat el Mapa d'usos del sòl de Catalunya. 
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2 . Línia estratègica: 
Suport i recerca 
tecnològica 
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S'ha editat el full La Pobla de Lillet 255 (36-11) del Mapa de vegetació de 
Catalunya 1:50 000 i la memòria que l'acompanya, i el full Torroella de Montgrí 
296-2-2 (78-24) del Mapa geològic de Catalunya 1:25 000. 

Dels projectes referents a la creació de bases geogràfiques i temàtiques cal des
tacar els treballs duts a terme per a la cartografia i l'anàlisi de les zones afectades 
pels focs de més de 50 ha el1994. A banda, s'han continuat els altres projectes de 
bases d'usos i cobertes del sòl, estadístiques agràries i política agrària comunitària. 

Quant als projectes d'atles, s'han publicat l'Atles urbanístic de la Costa Brava 
de Catalunya i el volum de la Val d'Aran de l'Atles comarcal de Catalunya. Cal 
fer esment de l'inici dels treballs del projecte Atles Universal i de l'Atles topogrà
fic de Catalunya 1:50 000 (obra que estarà formada per tres volums). 

1.5 Objectiu: Vols fotogramètrics 
En l'apartat de vols de gran altura s'ha completat el vol de Catalunya 1:60 000 a 
la zona nord i s'han finalitzat els vols a escala 1:40 000. En total s'han volat 
675 497 ha. Pel que fa als vols a altura mitjana s'han volat 1 039 610 ha. Els vols 
per a cobertures territorials específiques s'han fet sobre 330 281 ha i 1 040 km de 
traça. Altres vols sumen 2 258 126 ha, 239 km de traça i 128 nuclis. 

En total, s'han dut a terme 23 7 vols i 17 7 48 fotos. Cal destacar, a més, l'ini
ci de vols amb el sensor multiespectral CASI-501. 

2.1 Objectiu: Fotogrametria i geodèsia 
Pel que fa al posicionament de plataformes de sensors i navegació (PocNav), el 
fet més destacable és que s'ha consolidat la cadena productiva d'aerotriangulació 
amb punts de control aeri donats per GPS. 

Quant als sistemes de càlcul geodèsic i fotogramètric de xarxes GeoTex, s'ha 
enllestit la primera versió productiva de l' ACX. 

En l'àmbit del posicionament d'alta precisió, s'ha iniciat el càlcul de la xarxa 
observada en la campanya PotSis'92 i s'ha dut a terme una segona campanya 
d'observacions GPS. 

En relació amb l'orientació integrada de sensors, s'ha iniciat el projecte 
NOSA (Navegació i Orien tació de Sensors Aerotransportats) amb l'ob jectiu de 
reduir els processos necessaris per a determinar les orientacions i posicions de 
fotogrames i imatges digitals de sensors. 

Finalment, cal destacar el fet que es troba en producció el sistema de genera
ció automàtica d'elevacions del terreny. 

2.2 Objectiu: Cartografia automàtica 
Cal fer esment dels desenvolupaments d'eines genèriques de captura, procés i 
edició i de la programació dels primers menús de restitució en l'entorn de les 
estacions fotogramètriques digitals. 

En el camp de la generalització cartogràfica s'han analitzat programaris 
comercials i s'han desenvolupat processos específics. 

També es destaca la posada a punt del traspàs de les bases de dades de l'en
torn Arc/lnfo cap a Macintosh via fitxers PostScript. 

En l'àmbit dels sistemes de dibuix automàtic és significativa la instal·lació de 
plòters a les botigues de Lleida i de Tarragona. 

2.3 Objectiu: Sistemes d'informació 
En general, la tendència informàtica a la distribució i el creixement global de 
processadors de tipus personal ha fet que es vagi passant de la tasca clàssica de 
processament de dades a la de gestió de dades corporatives. 
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3. Línia estratègica: 
Infraestructura 

COMPLIMENT DEL PLA PLURIANYAL 

A banda d'aquestes tasques, cal fer esment de la instal·lació d'un sistema de recep
ció de dades dels satèl·lits NOAA i de la instal·lació i calibració el nou sensor CASI. 

Cal destacar també l'inici dels desenvolupaments amb tecnologies orienta
des a objecte i proves amb interfícies gràfiques dels entorns personals. 

En l'àmbit dels sistemes d'informació geogràfica, l'any 1994 ha tingut lloc la 
creació de la Comissió de Sistemes d'Informació Geogràfica del DPTOP, que 
depèn de la Secretaria General. 

2 .4 Objectiu: Publicacions geocartogràfiques 
Dins de 1994 s'han finalitzat les següents publicacions: un llibre que acom
panya cartografia temàtica, dues monografies, una monografia tècnica, una 
tesi, un calendari, dos números de la revista Terra. Revista Catalana de 
Geografia, Cartografia i Ciències de la Terra, la Memòria de l'ICC 1993, 
l'Anuari Estadístic 1992 del DPTOP, el Catàleg de Publicacions de l'ICC i 
diversos fulls informatius. 

2.5 Objectiu: Teledetecció i procés d'imatge 
Les tasques de teledetecció i procés d'imatge han anat canviant de tendència del 
desenvolupament de les aplicacions de les imatges de satèl·lit o de les fotografies 
aèries digitalitzades, cada vegada es passa més a la captura primària de dades. En 
relació amb això, cal fer esment de la instal·lació i posada en operació d'una 
antena NOAA i de l'entrada en producció del sensor multiespectral CASI. 

L'any 1994 ha vist també els primers càlculs de models d'elevacions a partir 
d'interferometria radar. 

L'ús del sensor CASI ha generat treballs d'extracció d'informació temàtica 
que han estat especialment significatius en el cas de l'estudi dels focs ocorreguts 
l'estiu de 1994. 

2.6 Objectiu: Laboratori i realització cartogràfica 
En l'àmbit de treball del laboratori fotocartogràfic s'ha donat suport tant a les 
comandes internes com a les externes. S'han fet 32 674 contactes, 1 682 proves 
de color i 2 131 ampliacions. A més, s'han realitzat reproduccions d'estudi i 
reportatges fotogràfics diversos. 

Quant a la realització cartogràfica, s'ha treballat en els processos d'edició i 
impressió de 435 documents cartogràfics, nou llibres, dues revistes, un calendari, 
dos atles i fullets diversos. 

3.1 Objectiu: Distribució de productes 
L'ICC, a través dels seus quatre centres de venda, ha consolidat la seva presència i 
ha posat l'accent en la difusió de la seva producció cartogràfica arreu de Catalunya. 

L'acabament de sèries com l'Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000 i 1:25 000, 
i el Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000, i l'aparició de fulls de la sèrie Mapa 
topogràfic de Catalunya 1:5 000 en format comarcal, de gran acceptació, han 
contribuït considerablement a aquesta difusió. 

3.2 Objectiu: Cartoteca de Catalunya 
D'acord amb els objectius marcats, durant l'any 1994 els fons de la cartoteca han 
continuat la seva progressió ascendent en tots els seus apartats: 
- L'arxiu fotogràfic ha incorporat S 190 fotografies. 
- La biblioteca de suport ha registrat 453 nous llibres. La catalogació informatit-
zada assoleix ja un 60% dels documents. 
- El fons de cartogrfia històrica s'ha vist incrementat amb 17 11 O mapes. 
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4. Línia estratègica: 
Educació i recerca 

COMPLIMENT DEL PLA PLURIANYAL 

4 .1 Objectiu: Estudis i programes de recerca 
El personal de l'ICC ha participat en l'organització del Vè Curs d'Història de la 
cartografia, de la II Setmana Geomàtica de Barcelona, del seminari "Integrated 
Sensor Orientation: Theory, Algorithms and Systems" i de la jornada tècnica 
sobre "Experiencias con sensores multiespectrales aerotransportados". D'altra 
banda, també s'ha donat suport als estudis universitaris en diversos àmbits. 

S'han presentat ponències a 26 congressos i reunions; s'han publicat 7 arti
cles i s'ha assistit a 19 congressos i a 11 cursos. També cal fer esment de la parti
cipació de l'ICC en d_iversos grups de treball científics. 
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COMPLIMENT DEL PLA QUADRIENNAL 

CODI OBJECTIU PQ 93-96 NOMBRE FULLS 
O HECTÀREES 

1.1.1.1 MTC 1 :5 000 implantació restitució 4 269 fulls 

1.1 .1.1 MTC 1 :5 000 actualització restitució 2 850 fulls 

1.1 .1.2 MTC 1:10 000 publicació 1 152 fulls 

1.1 .1.3 MTC 1:25 000 publicació 141 fulls 
(1 762 500 ha) 

1.1 .1.3 MTC 1:50 000 publicació 41 fulls 

1.1 .1.4 Mapa topogràfic 1 :100 000 no previst 12 fulls 

1.1.1 .5 Mapa topogràfic 1 :250 000 no previst 1 full 

1.1.2.1 Ortofoto 1 :5 000 segona edició publicació 2 850 fulls 

1.1 .2.2 Ortofoto 1 :25 000 en color publicació 296 fulls 

1.1 .2.3 Orto 1 :50 000 format comarcal publicació 41 fulls 

1.1.2.4 Ortoimatges satèl ·lit 1 :100 000, publicació 12 fulls 

1 :250 000 i 1 :500 000 

1.1.2.5 Ortofotos per a projectes no previst 93 fulls 

específics 71 7 fulls (en 4 anys) 

1.1 .3.1 Cartografia vial DGC/GISA restitució 

1.1 .3.2 Cartografia DGU 1 :500 restitució 
(no previst) 

1.1 .3.2 Cartografia DGU 1:1 000 restitució 

1.1.3.2 Cartografia DGU 1 :2 000 restitució 

1.1 .3.3 Cartografia urbana 1 :500 restitució 

1.1 .3.3 Cartografia urbana 1 :1 000 restitució 

1.1 .3.3 Cartografia urbana 1 :2 000 restitució 

1.1.3.4Cartografia metropolitana 1 :2 000 restitució 
publicació 

1.1.3.5 Cartografia territorial 1 :5 000 restitució 
i 1 :1 O 000 (no sèries de Catalunya) (no previst) 

1.1.3.6 

1.1.3.7 

1.2.1.1 

1.2.1.2 

1.2.1.3 

1.2.1.4 

1.2.1.5 

1.2.1.6 

Cartografia per a projectes restitució 
específics 

Fotogrametria terrestre publicació 

Base cartogràfica sense 
numèrica 1 :5 000 previsió 

Base cartogràfica finalització 
numèrica 1 :50 000 v2 

Base d'elevacions de Catalunya finalització 
versió 2 

Base de punts de recolzament definició 
i control de la base 

Base de toponímia definició de la 
base dins un 

SIG 

Base de límits administratius Manteniment 
constant de les bases 
Presentació sobre 
cartografia 1 :5 000 

Restitució = restitució + formació 

Previsió PQ: genèrica (s'utilitza la previsió de l'any) 

87 fulls 

24 000 ha 

16 000 ha 

8 000 ha 

6 800 ha 

25 000 ha 

1 O 000 ha 

16 500 ha 
330 fulls 

4 500 ha 

20 monuments 

4 296 fulls 

89 fulls 

4 296 fulls 

ACUMULAT 1994 

finalitzat (publicació no prevista) 

1 219 fulls homogeneïtzats 

realització a partir del MTC 
actualitzat (codi 1.1.1.1) 

96 fulls restituïts (1 200 000 ha) 

30 fulls publicats 

en avaluació 

finalitzat 

escanneig de 4 blocs MTN 

91 fulls publicats 

en avaluació 

en avaluació 

Veneçuela: 72 fulls realitzats 
Argentina: 30 fulls realitzats 
País Basc: 87 fulls publicats 

8 717 ha 

19 ha 

5 711 ha 

1 408 ha 

1 923 ha 

9 025 ha 

3 040 ha 

9 790 ha 
86 fulls 

27 646 ha 

2 265 ha 

7 monuments 

Propostes d'estructuració 
durant l'actualització 

41 fulls 

en desenvolupament 

no iniciat 

no iniciat 

Es mantenen al dia 

En fases inicials 
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COMPLIMENT DEL PLA QUADRIENNAL 

CODI PREVISIÓ 94 REALITZACIÓ 94 
1.1 .1.3 Comarcal 1 :50 000 en relleu no previst Alt Empordà 
1.4.1.1 Cartografia temàtica 

Xarxa geodèsica 1 :250 000 no previst publicat 
Turístic de Catalunya 1 :250 000 1 full 

Carreteres de Catalunya 1 :250 000 1 full en treball 
Xarxa hidrogràfica de Catalunya 1 :250 000 1 full 

Punts d'informació turística 50 fulls 14 a 1 :50 000 12 a 1 :30 000 
1 :30 000 i 1 :50 000 

Turístic Pirineus 1 :50 000 2 fulls 1 full en treball 
(Randonnées Pyrénéennes) 

Vegetació 1 :50 000 (llibre i mapa) 2 fulls la Pobla de Lillet 
(Espot/Boí i Ribes en treball) 

P. Nacional d'Aigüestortes 1 full en treball 
i Estany de Sant Maurici 1 :25 000 

Autopistes d'Espanya 1 full 

Guia d'usuaris del taxi de Catalunya 1 :650 000 no previst en treball 
Delta del Llobregat 1 :25 000 no previst en treba ll 

Normes urbanístiques no previst en treball 
de la Cerdanya (DGU) 1 :50 000 

Muntanyes de Prades 1:30 000 no previst en treball 
Autopista A-19 2a edició no previst en t reball 

Estacions meteorològiques no previst en treball 
de Catalunya 1 :250 000 

1.4.1.2 Usos del sòl 1 :250 000 (llibre i mapa) 1 full 

Sòls de Catalunya 1 :25 000 (llibre i mapa) 1 full 

CORI NE La nd-Cover de la Mediterrània 1 full en treball 
Occidental 1 :500 000 

1.4.1.3 Geològic de Catalunya 1 :25 000 8 fulls Torroella de Montgrí 
1.4.3.1 Atles i microatles 

Topogràfic de Catalunya (3 volums) no previst en treball 
Climàtic de Catalunya (eòlic i radiació solar) 2 atles en treball 

Generals 1 atles 

Comarcals de Catalunya 2 atles Val d'Aran (Baix Llobregat en treball) 
Urbanístic de la Costa Brava (DGU) no previst publicat 

Universal Català no previst en t reball 

Bàsic Cata là 1 Atres 

Atles de l'Euroregió no previst en treball 
2.4.1.3 Calendari publicat 

Memòria publicat 
Catàleg de publicacions publicat 

Revista Terra 4 publicats 2 números 
Catàleg de productes digitals 

Cartografia francesa 

Cartografia dels Països Baixos no previst publicat 
Anuari estadístic 1992 no previst publicat 

Inventari cartogràfic 

Fulls informatius 10 

Ampliacions, contactes, proves color, etc. 50 000 36 487 
2.4.1.2 Monografies tècniques 6 

2.4.1.1 Llibres 5 2 
Publicacions sobre toponímia 2 
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1. Pla Estratègic, 
Tecnològic i Productiu 
cie l'ICC 

Pla Estratègic de l'Institut Cartogràfic 
de Catalunya 1989-2000 

El present Pla resumeix i tracta de sintetitzar la planificació estratègica, produc
tiva i tecnològica de l'Institut Cartogràfic de Catalunya en el període 1989-2000. 
Es presenten i s'avaluen l'objectiu general, les línies estratègiques, els objectius, 
subobjectius i accions que componen les línies mestres d'actuació i que servei
xen de guia a totes les activitats de l'ICC. 

1.1 El Pla Estratègic. Conceptes i beneficis 
[1] El present Pla Estratègic és un esforç ordenat per a produir i facilitar la 

presa de decisions i accions per a conformar i guiar l'activitat de l'ICC. 
[2] Com a planificació estratègica a llarg termini, es contempla l'aparició i 

comprensió de noves tendències, discontinuïtats i noves oportunitats 
tecnològiques, més que una pura extrapolació del present. 

[3] L'avenç tecnològic dins de l'àmbit de les ciències de la Terra és tan mul
tidisciplinari, ràpid i innovador que cal adoptar una actitud estratègica, 
més omnicomprensiva i menys normativa, orientada a una innovació 
sistemàtica adaptable. 

[4] Aquest Pla Estratègic pretén obtenir els següents beneficis: 
De caràcter extern: 

- Clarificar i explicar el futur institucional. 
- Ajudar a la presa de decisions pressupostàries (anyals i quadrianyals). 
- Ésser adaptatiu als canvis d'entorn i d'operativitat. 
- Ajudar a la solució de problemes organitzatius i institucionals. 

De caràcter intern: 
- Facilitar la comunicació. 
- Estimular la participació. 
- Integrar les activitats tecnològiques. 
- Incrementar la sinergia de les accions. 
- Ordenar les decisions i les accions. 

[5] Aquest Pla Estratègic s'ha gestat per a ésser sotmès, enriquit i coordinat 
per les següents instàncies i organismes: 

- Departament de Política Territorial i Obres Públiques del Govern de 
la Generalitat de Catalunya (DPTOP). 

- Consell Rector i Comissió Tècnica de l'ICC. 
- Intervenció General i Sindicatura de Comptes de la Generalitat. 
- Consejo Superior Geogr<í.fico de España. 

1.2 Etapes del Pla 
[6] Aquest Pla, per raons administratives, té una execució que es divideix en 

etapes amb una doble sincronia: l'anyal, per raons pressupostàries, i la 
quadrianyal, per raons de planificació a mig termini. La planificació qua
drianyal es divideix en tres etapes: 1989-1992, 1993-1996 (actualment en 
execució) i 1997-2000. 

[7] L'elaboració del primer pla quadrianyal va realitzar-se durant el segon 
semestre de 1988 i la planificació estratègica en el període 1989-1990. 

1.3 Contingut del Pla 
[8] El Pla Estratègic, Tecnològic i Productiu de l'ICC es configura en: 

- Un objectiu central. 
- Quatre línies estratègiques. 
- Deu objectius específics. 
- Vint-i-tres subobjectius. 
- Seixanta accions-projectes. 
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Configuració del Pla Estratègic, Tecnològic i Productiu de l'ICC 1989-2000 

Línia 
estratègica 
número 2 

Línia 
estratègica 
número 3 

Línia 
estratègica 
número 4 

Objectiu 
específic 
número 1 

Objectiu 
específic 
número 2 

Objectiu 
específic 
número 5 

Objectiu 
específic 
número 6 

Objectiu 
específic 
número 7 

Objectiu 
específic 

número 10 

1 
subobjectiu 

2 
subobjectius 

3 
subobjectius 

3 
subobjectius 

4 
projectes 

5 
projectes 

3 
projectes 

3 
projectes 
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2 . L'objectiu general 
i les línies 
estratègiques del Pla 

PLA ESTRATÈGIC DE L'INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA 1989-2000 

[9] L'objectiu central del Pla és un objectiu polític que s'inscriu dins de les 
competències de l'ICC i de la tradició cartogràfica de la història de 
Catalunya i, a la vegada, respon a les mancances que la cartografia bàsi
ca, temàtica i derivada ha tingut a Catalunya i la manca de docència i 
recerca reglada de les ciències i tècniques connexes amb la cartografia a 
Catalunya. 

[10] Les quatre línies estratègiques són les branques que condueixen a com
plir l'objectiu central. De fet, són els canals claus d'actuació concatenats 
i ordenats per precedència. Són les idees vertebradores en termes d'ex
pressió i execució del Pla. Aquestes línies estratègiques és poden veure en 
l'esquema anterior. 

[11] Els objectius espeèífics i subobjectius corresponen ja a nivells propers a les 
estructures o serveis orgànics que els duran a terme. De fet, són les recer
ques, projectes de sèries cartogràfiques i d'altres que tenen un sentit de 
completitud o unicitat. 

[12] Els subobjectius són agrupacions d'accions i/o projectes, mesures o instru
ments que s'han de dur a terme per assolir els objectius específics de cada 
línia estratègica. 

[13] L'esquema explicatiu del Pla és a la pàgina 162. 
[14] Les propostes d'acció o projectes van acompanyades de fitxes sintètiques 

descriptives amb el següent contingut genèric: a) descripció, b) justificació, 
e) connexió amb l'objectiu, d) terminis de realització. 

[15] Com es pot veure, les dades concretes de les fitxes no són absolutament 
homogènies. El motiu principal és que les accions o projectes no ho són. 
En alguns casos són projectes força avançats en la seva previsió i/o realit
zació i, per tant, sense problemes de quantificació o configuració. 
D'altres poden ésser accions que encara no tenen la maduresa dels pro
jectes. 

[16] El Pla Estratègic de l'ICC ha estat concebut per l'equip directiu de l'ICC, 
responsable últim de la seva execució material amb l'ajut de les instàn
cies descrites al paràgraf [S]. 

1.4 Significació del Pla 
[17] El compliment del present Pla significarà, una vegada superat amb èxit, 

l'aproximació de Catalunya als estàndards de disponibilitat d'informació 
cartogràfica que són comuns a les regions europees avançades. 

[18] Comportarà la consolidació de l'ICC com a institució productora, tec
nològica i docent, tres vessants clau de la seva activitat vers la societat 
de Catalunya. 

[19] La factibilitat del Pla es recolza, també, en el seu propi contingut. És un 
Pla ambiciós però, alhora, meditat i reflexionat de tal manera que les 
mesures que es proposen tenen, certament, nivells diferents de velocitat 
en la seva implementació, però es troben ben fonamentades en el treball 
continuat de l'ICC d'ençà el 1982. 

[20] En darrer terme, la mateixa realització del present Pla significa el compli
ment d'una de les fites a assolir, com és la consolidació i creixement de 
la informació, productes i serveis cartogràfics que és l'objectiu central del 
Pla. 

2 .1 Objectiu general 
[21] Catalunya és una nació en el marc de la Constitució Espanyola amb un 

Estatut d'Autonomia que li adjudica un gran volum de competències 
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polítiques i administratives en les més diverses activitats, especialment 

en l'àmbit de la política territorial i les obres públiques. La superfície de 
Catalunya (32 000 km2

) i la seva població (més de 6 000 000 de ciuta

dans) ens situen en l'àmbit d'una regió europea de tipus mitjà i les seves 
variables macroeconòmiques la col-laquen en un dels primers llocs 

d'Espanya i del sud d'Europa. 
[22] Sempre que hi ha hagut autogovern a Catalunya en aquest segle (Man

comunitat del 1924 i Estatut Republicà del 1932), una de les primeres 
mesures ha estat crear un servei geogràfic o cartogràfic. La darrera recu

peració nacional amb l'Estatut de 1979 va produir la creació d'un Servei 
Cartogràfic l'any 1979 i la de l'Institut Cartogràfic de Catalunya l'any 

1982 per Llei 11/82 del Parlament de Catalunya. 
[23] La recuperació del dèficit acumulat és el nord que guià el Parlament de 

Catalunya en dotar-se de la institució cartogràfica necessària perquè fos 

l'eina que emprés el Govern de la Generalitat per a l'esmentada recuperació, 
l'hi donà una fórmula jurídica moderna de caràcter comercial, industrial i 

financer la qualli permet llibertat d'acció i capacitat d'autofinançament. 
[24] Les línies estratègiques estan ordenades segons les prioritats encara que 

formen un tot que conforma el Pla. Les línies números 1 i 2 s'autorecol
zen ja que l'ICC, com a institució, realitza una recerca tecnològica fina
lista destinada a recolzar la producció cartogràfica. Les línies estratègi

ques núme_ros 3 i 4 són relativament independents. 

2.2 Primera línia estratègica: Producció cartogràfica 
[25] És la prioritària on cal, fonamentalment, cobrir els dèficits cartogràfics 

existents. La priorització s'executa seguint la seqüència MTC 1:5 000 

orto i línia, 1:25 000 ortofoto i projectes cartotopogràfics per a donar 

servei al DPTOP i a l'Administració Local. 
[26] El Pla Estratègic preveu una implantació total de les sèries 1:5 000, 

1:10 000, 1:50 000 i 1:100 000 sobre tot el territori de Catalunya, amb 

reedicions actualitzades en les àrees on es necessiti. 
[27] La realització del Mapa geològic depèn de les dades a lliurar pel Servei 

Geològic de Catalunya. 
[28] Els vols generals tenen cadències d'actualització de dos anys (escales 

1:70 000) i quatre anys (escales 1:22 000); els altres vols són programats 

globalment en els plans quadrianyals i, especialment, en el pla anual. 

2.3 Segona línia estratègica: Recerca tecnològica 
[29] La simbiosi producció-desenvolupament és un criteri bàsic en l'avenç de 

l'ICC. La posada en producció d'eines desenvolupades amb mitjans propis 

dóna potència, versatilitat, economia i increment als estàndards productius. 

[30] El desenvolupament de sistemes de programari propis en la geodèsia i 
fotogrametria digital conduirà, a la fi del Pla, a comptar amb una 
instal·lació de producció totalment digital en substitució del parc d'este
reoplòters analògics i analítics actuals. 

[31] Produir la informació cartogràfica amb intel·ligència topològica, serà una 

constant evolutiva en el desenvolupament del Pla; amb un doble objec
tiu: facilitar-ne la publicació i traslladar la informació cartogràfica pro
duïda a entorns de sistemes d'informació geogràfica. 

[32] Es potenciarà la sinergia fotogrametria digital - procés d'imatge amb 

l'horitzó de facilitar la fusió de dades entre els mons de la teledetecció 
espacial, els sistemes d'informació i la fotogrametria aèria. 
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[33] S'experimentaran diversos sensors electroòptics aeris amb criteris foto
gramètrics i cartogràfics, així com l'obtenció d'informació georeferencia
da de sensors passius i actius. 

2.4 Tercera línia estratègica: Infraestructura 
[34] S'aproparà la distribució, el coneixement i l'ús dels productes cartogrà

fics al territori català. 
[35] Es transformaran en productes públics les bases digitals de les escales 

1:5 000 i 1:50 000 amb la definició d'estàndards que això comporta. 
[36] Es potenciarà la compilació del fons de cartografia moderna i contem

porània de la Cartoteca de Catalunya. 

2.5 Quarta línia estratègica: Docència i recerca 
[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 comarcal 1:50 000 
1.4 Sèrie MTC 1:100 000 
1.5 MTC 1:250 000 

- Subobjectiu número 2: Sèries de cartografia, Ortofoto 
2.1 Ortofotomapa 1:5 000 
2.2 Ortofotomapa 1:25 000 (C) 
2.3 Ortofotomapa 1:50 000 
2.4 Ortofotomapa 1:100 000 (C) 

- Subobjectiu número 3: Projectes cartogràfics 
3.1 Projectes de vialitat 1:1 000 
3.2 Projectes d'urbanisme 1:1 000 
3.3 Projectes de ciutats 1:500 i 1:1 000 
3.4 Projectes metropolitans 1:2 000 

- Objectiu específic número 2: Cartografia temàtica 
- Subobjectiu número 4: Sèries temàtiques 

4.1 Sèries temàtiques 1:250 000 
4.2 Mapa d'usos del sòl 1:100 000 
4.3 Mapa geològic 1:100 000 

- Objectiu específic número 3: Vols fotogramètrics 
- Subobjectiu número 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 viaJs 1:5 000 
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6.3 Vols dels nuclis urbans 1:5 000 
6.4 Vols metropolitans 1:8 000 b/n i color 

Línia estratègica número 2: Recerca tecnològica 
- Objectiu específic número 4: Geodèsia cartogràfica 

- Subobjectiu número 7: Sistemes de posicionament 
7.1 Xarxes geodèsiques 
7.2 Càlcul geodèsic 
7.3 Sistemes GPS 

- Subobjectiu número 8: Fotogrametria matemàtica 
8.1 Sistemes d'aerotriangulació 
8.2 Base de dades MDT 
8.3 Sistemes de correlació d'imatges 

- Subobjectiu número 9: Desenvolupament de sistemes fotogramètrics 
9.1 Sistemes ortofotogràfics 
9.2 Estacions fotogramètriques digitals 

- Objectiu específic número 5: Cartografia automàtica 
- Subobjectiu número 10: Fotomecànica digital 

10.1 Fotomecànica digital sèries 1:5 000 
10.2 Fotomecànica digital sèries 1:10 000 
~0.3 Fotomecànica digital sèries 1:25 000 

- Subobjectiu número 11: Sèries cartogràfiques 
11.1 Sistemes de simbolització automàtica 
11.2 Generalització cartogràfica 

- Subobjectiu número 12: Sistemes de Map Publishing 
12.1 Cartografia topogràfica 
12.2 Ortofotomapes 

- Objectiu específic número 6: Sistemes d'Informació Geogràfica 
- Subobjectiu número 13: SIG amb model cartogràfic 

13.1 Estructures SIG topogràfiques 
13.2 Estructures SIG temàtiques 

- Subobjectiu número 14: Publicacions cartogeogràfiques 
14.1 Revista Catalana de Geografia 
14.2 Atles i microatles per a la difusió de la informació geogràfica 

- Objectiu específic número 7: Teledetecció 
- Subobjectiu número 15: Sistemes de producció cartogràfica 

1 S .1 Sèries ortoimatges espacials 
15.2 Sèries temàtiques 
15.3 Sèries experimentals 

- Subobjectiu número 16: Sensors no convencionals 
16.1 Sistemes electroòptics aeris 
16.2 Sistemes actius 

Línia estratègica número 3: Infraestructura 
- Objectiu específic número 8: Distribució de productes 

- Subobjectiu número 17: Xarxa de distribució 
17.1 Lleida, Girona, Tarragona 

- Subobjectiu número 18: Productes digitals 
18.1 MTC 1:5 000 
18.2 MCC 1:50 000 

- Objectiu específic número 9: Cartoteca de Catalunya 
- Subobjectiu número 19: Cartografia històrica 

·-
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19.1 Programa d'adquisicions 
19.2 Catàlegs catalans 

- Subobjectiu número 20: Cartografia moderna 
20.1 Horitzó 500 000 
20.2 Catalogació informàtica 

- Subobjectiu número 21: Fototeca 
21.1 Fototeca, catalogació i accés 
21.2 Sistemes de conservació i reproducció digital 

Línia estratègica nútnero 4: Docència i recerca 
- Objectiu específic número 10: Escola d'Enginyeria Cartogràfica 

- Subobjectiu número 22: Docència superior 
22.1 Creació de l'escola i la inserció universitària 
22.2 Departaments docents en Geodèsia, Fotogrametria i Teledetecció 

- Subobjectiu número 23: Laboratori, recerca i desenvolupament 
23 .1 Programes de recerca en Geodèsia, Fotogrametria i Teledetecció 

3.2 Fitxes definitòries de les accions del Pla (1) 
Projecte 1.1 Sèrie Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 
Descripció: Publicació de 4 200 fu lls que donen cobertura global. 
justificació: Mapa base d'ús econòmic, multidisciplinari i base mètrica digital. 
Connexió amb l'Objectiu: Prioritari, bàsic per als avantprojectes de tot ordre. 
Terminis de realització: Implantació 89-93, actualització 94-99. 

Projecte 1.2 Sèrie Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000 
Descripció: Publicació dels 1 050 fulls que donen cobertura global. 
justificació: Mapa derivat de 1'1:5 000, d'ús general. Sèrie nacional impresa. 
Connexió amb l'Objectiu: Complementa la cobertura a escales mitjanes. 
Terminis de realització: Implantació 92-94, actualització 95-99. 

Projecte 1.3 Sèrie Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000 
Descripció: Publicació impresa dels 41 fu lls del Mapa topogràfic comarcal. 
justificació: Mapa d'àmbit geogràfic comarcal. Sèrie nacional impresa. 
Connexió amb l'Objectiu: Prioritari, gran importància geogràfica i administrativa. 
Terminis de realització: Implantació 91-93, actualització 94-99. 

Projecte 1.4 Sèrie Mapa topogràfic de Catalunya 1:100 000 
Descripció: Publicació impresa dels 27 fulls que donen cobertura global. 
justificació: Sèrie topogràfica nacional impresa. 
Connexió amb l'Objectiu: Mapa base a petita escala. 
Terminis de realització: Implantació 93-95, actualització 96-99. 

Projecte 1.5 Mapa topogràfic de Catalunya 1:250 000 
Descripció: Mapa geogràfic del territori de Catalunya en un full. 
justificació: Base cartogràfica de la sèrie de cartografia derivada. 
Connexió amb l'Objectiu: Mapa oficial de Catalunya. 
Terminis de realització: Actualització 93, 97. 

Projecte 2.1 Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000 
Descripció: Publicació dels 6 400 fulls que donen coJ?ertura global. 
justificació: Mapa base d 'ús econòmic, multidisciplinari. 
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Connexió amb l'Objectiu: Prioritari, bàsic com a complement del Mapa topogrà

fic de Catalunya. 
Terminis de realització: Implantació 87-93, actualització 94-99. 

Projecte 2.2 Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000 
Descripció: Publicació dels 304 fulls que donen cobertura globaL 
Justificació: Mapa base d'ús econòmic Bàsic per a l'actualització d'escales petites. 

Connexió amb l'Objectiu: Prioritari. 
Terminis de realització: Implantació 91-92 (b/n) , actualització 93-95 (color) . 

Projecte 2.3 Ortofotomapa de Catalunya 1:50 000 
Descripció: Publicació dels 84 fulls que donen cobertura globaL 

Justificació: Realització amb imatges espacials satèl-lit SPOT-1 i SPOT-2. 

Connexió amb l'Objectiu: Cobertura ràpida ortofotogràfica a petita escala. 

Terminis de realització: Implantació 89-90 (b/n), actualització 92-95 (color). 

Projecte 2.4 Ortofotomapa de Catalunya 1:100 000 
Descripció: Publicació dels 27 fulls que donen cobertura globaL 
Justificació: Realització a partir d'imatges espacials LANDSAT-5 . 

Connexió amb l'Objectiu: Cobertura ràpida infraroig color. 
Terminis de realització: Implantació 89-90 (IR), actualització 92-93 (color). 

Projecte 3.1 Projectes de vialitat 1:1 000 
Descripció: Producció de traçats cartogràfics tridimensionals. 
Justificació: Donar servei als sistemes de disseny assistit d'obra civil del DPTOP. 

Connexió amb l'Objectiu: Servei institucionaL 
Terminis de realització: Producció de 10 000 hectàrees anyals. 

Projecte 3.2 Projectes d'urbanisme 1:1 000 
Descripció: Producció de cartografia digital 2D. 
Justificació: Donar bases mètriques per al planejament del DPTOP. 

Connexió amb l'Objectiu: Servei institucionaL 
Terminis de realització: Producció de 3 000 hectàrees a escala 1:1 000 anyals. 

Projecte 3.3 Projectes de ciutats 1:500 i 1:1 000 
Descripció: Producció de cartografia digital 2D. 
Justificació: Donar bases mètriques per a l'Administració LocaL 
Connexió amb l'Objectiu: Servei institucionaL 
Terminis de realització: 3 000 hectàrees a escala 1:500 i 1:1 000 anyals. 

Projecte 3.4 Projectes metropolitans 1:2 000 
Descripció: Producció de cartografia urbana digital 2D alta densitat. 

Justificació: Dotar de bases mètriques les àrees metropolitanes. 

Connexió amb l'Objectiu: Servei institucionaL 
Terminis de realització: Producció de 5 000 hectàrees anyals. 

Projecte 4.1 Sèries temàtiques 1:250 000 
Descripció: Sèrie temàtica nacional impresa. 
Justificació: Donar expressió a variables mètriques específiques globals. 

Connexió amb l'Objectiu: Servei institucionaL 
Terminis de realització: Al llarg del Pla amb cadència 2/3 anys. 
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Projecte 4.2 Mapa d'usos del sòl de Catalunya 1:100 000 
Descripció: Publicació dels 27 fulls d'usos i ocupació del territori. 
Justificació: Publicació de la informació projecte CORINE. 
Connexió amb l'Objectiu: Cartografia bàsica d'ús multidisciplinari. 
Terminis de realització: Implantació 91-93, actualització 94-96. 

Projecte 4.3 Mapa geològic de Catalunya 1:100 000 
Descripció: Publicació del mapa base del Servei Geològic de Catalunya. 
Justificació: Sèrie nacional impresa. 
Connexió amb l'Objectiu: Servei institucional. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 5.1 Vols de gran altura b/n 1:70 000 
Descripció: Vol fotogramètric de cobertura global i per al control territorial. 
Justificació: Compilar l'Ortofotomapa de Catalunya b/n i el Mapa topogràfic 
1:25 000. 
Connexió amb l'Objectiu: Prerequisit per al projecte 2.2. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla, cada 2-3 anys. 

Projecte 5.2 Vols de gran altura color 1:70 000 
Descripció: Vol fotogramètric de cobertura global i per al control territorial. 
Justificació: Per a la compilació de l'Ortofotomapa de Catalunya en color i 
Mapa topogràfic 1:25 000. 
Connexió amb l'Objectiu: Prerequisit per al projecte 2.2. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla cada 2-3 anys. 

Projecte 5.3 Vols de gran altura en infraroig color (IRC) 1:70 000 
Descripció: Vol fotogramètric de cobertura global i per al control territorial. 
Justificació: Per a la fotointerpretació de la vegetació amb fins cartogràfics 
i temàtics. 
Connexió amb l'Objectiu: Ajut als aspectes temàtics del Mapa topogràfic 
1:25 000. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla, cada 2-3 anys. 

Projecte 5.4 Vols ortofoto b/n 1:22 000 
Descripció: Vol fotogramètric de cobertura global i per al control territorial. 
Justificació: Per a la compilació de l'Ortofotomapa de Catalunya 
i el Mapa topogràfic 1:5 000. 
Connexió amb l'Objectiu: Prerequisit per al projecte 3.2. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla, cada 4 anys. 

Projecte 6.1 Vols planejament 1:10 000 b/n 
Descripció: Vols fotogramètrics de cobertura parcial. 
Just ificació: Per a la compilació de cartografia digital 2D. 
Connexió amb l'Objectiu: Prerequisit per al projecte 3.2. 
Terminis de realització: El mateix que el projecte 3.2. 

Projecte 6.2 Vols vials 1:5 000 b/n 
Descripció: Vols fotogramètrics de cobertura parcial. 
Justificació: Per a la compilació de cartografia vial 3D. 
Connexió amb l'Objectiu: Prerequisit per al pro jecte 3.1. 
Terminis de realització: El mateix que el projecte 3.1. 
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Pròjecte 6.3 Vols dels nuclis urbans 1:5 000 b/n i color 
Descripció: Vols fotogramètrics de cobertura parciaL 
Justificació: Per a la compilació de cartografia de ciutats 1:1 000 i 1:500. 
Connexió amb l'Objectiu: Prerequisit per al projecte 3.3. 
Terminis de realització: El mateix que el projecte 3.3. 

Projecte 6.4 Vols metropolitans 1:8 000 b/n i color 
Descripció: Vols fotogramètrics de cobertures parcials. 
Justificació: Per a la compilació de cartografia d'àrees metropolitanes. 
Connexió amb l'Objectiu: Prerequisit per al projecte 3.4. 
Terminis de realització: El mateix que el pro jecte 3.4. 

Projecte 7.1 Xarxes geodèsiques 
Descripció: Implantació de xarxes geodèsiques territorials recolzades en les estatals. 
Justificació: Realització de pro jectes cartogràfics de petita i gran escala. 
Connexió amb l'Objectiu: Prerequisit per als pro jectes 3.3, 3.4 i d'altres. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 7.2 Càlcul geodèsic 
Descripció: Dotar l'ICC de sistemes de càlcul que permetin la compensació 
geodèsica. 
Justificació: Conèixer i desenvolupar sistemes complets de càlcul geodèsic 
d'ús cartogràfic. · 
Connexió amb l'Objectiu: Prerequisit per al projecte 7.1. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 7.3 Sistemes GPS 
Descripció: Dotar-se dels sistemes d'observació necessaris per a la implantació 
de xarxes. 
Justificació: Autosuficiència en l'observació i càlcul permetent desenvolupa
ments experimentals. 
Connexió amb l'Objectiu: Prerequisit per als projectes 7.1 i 7 .2. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 8.1 Sistemes d'aerotriangulació 
Descripció: Desenvolupament i ús de sistemes d'aerotriangulació fotogramètrica. 
Justificació: Desenvolupament propi que permet la implantació de sistemes 
de producció propis. 
Connexió amb l'Objectiu: Prerequisit per al pro jecte 9.1. 
Terminis de realització: Operacional des de 1989, en desenvolupament continuat. 

Projecte 8.2 Bases de dades MDT 
Descripció: Estructures de dades que emmagatzemen la descripció analítica 
del relleu. 
Justificació: Estructures de control mètric i operacional del MDT. 
Connexió amb l'Objectiu: Prerequisit per als projectes 9.1 i 9.2. 
Terminis de realització: Operacional des de 1989, en desenvolupament continuat. 

Projecte 8.3 Sistemes de correlació d'imatges 
Descripció: Desenvolupament del sistema de correlació per a l'obtenció de MDT. 
Justificació: Reduir substancialment l'esforç de compilació dels MDT fotogràfi
cament. 
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Connexió amb l'Objectiu: Obtenció d'altimetria 3D de qualitat. 
Terminis de realització: En desenvolupament al llarg del programa. 

Projecte 9.1 Sistemes ortofotogràfics 
Descripció: Sistemes de rectificació de models fotogramètrics produint ortofoto. 
justificació: Sistemes digitals d'alt rendiment amb disseny i desenvolupament 
propi. 
Connexió amb l'Objectiu: Eliminació de sistemes analògics amb tecnologia pròpia. 
Terminis de realitzaçió: Operacional des de 1989, en desenvolupament continuat 

Projecte 9.2 Estacions fotogramètriques digitals 
Descripció: Implantació d'estacions de restitució fotogramètrica sobre models 
digitals . 
justificació: Implantació d'una línia de producció totalment digitaL 
Connexió amb l'Objectiu: Increment de la integració, la precisió i l'alt rendiment 
Terminis de realització: 1992 implantació, desenvolupament al llarg del Pla . 

Projecte 1 0.1 Fotomecànica digital sèries 1 :S 000 
Descripció: Sistema digital de mecanització de tota la fotomecànica cartogràfica. 
justificació: Reducció del cost material i ocupacional amb increment del rendiment. 
Connexió amb l'Objectiu: Producció massiva de 8-10 fulls diaris. 
Terminis de realització: Operacional 1990, en desenvolupament continuat. 

Projecte 10.2 Fotomecànica digital sèries 1:10 000 
Descripció: Sistema digital de mecanització de tota la fotomecànica cartogràfica. 
justificació: Reducció del cost material i ocupacional amb increment del rendiment. 
Connexió amb l'Objectiu: Producció massiva de 8-10 fu lls diaris. 
Terminis de realització: Operacional 1992, en desenvolupament continuat. 

Projecte 10.3 Fotomecànica digital sèries 1:25 000 
Descripció: Sistema digital de mecanització de tota la fotomecànica cartogràfica. 
justificació: Reducció del cost material i ocupacional amb increment del rendiment 
Connexió amb l'Objectiu: Producció massiva de 8-10 fulls diaris. 
Terminis de realització: Operacional 1993, en desenvolupament continuat. 

Projecte 11 .1 Sistemes de simbolització automàtica 
Descripció: Desenvolupament del programari per a la generació de mapes a par
tir de BCN. 
justificació: Ús de bases cartogràfiques numèriques comunes per a sèries diverses. 
Connexió amb l'Objectiu: Publicació de les sèries nacionals impreses. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 11 .2 Generalització cartogràfica 
Descripció: Generació d'escales inferiors a partir de BCN properes. 
justificació: Estalvi substancial de compilació de MDT i BCN per a escales derivades. 
Connexió amb l'Objectiu: Obtenir escales derivades 1:10 000 i 1:100 000. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 12.1 Cartografia topogràfica. Map Publishing 
Descripció: Sistemes de publicació de cartografia topogràfica digitaL 
just ificació: Anàlisi i parametrització del disseny cartogràfic i la seva filmació 
de bases. 
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Connexió amb l'Objectiu: Publicació de les sèries nacionals impreses. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 12.2 Ortofotomapes. Map 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 de realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 13.1 Estructures SIG topogràfiques 
Descripció: Donar bases cartogràfiques digitals amb topologia orientades vers el SIG. 
justificació: Compilar bases numèriques d'ús multidisciplinari en projectes SIG. 
Connexió amb l'Objectiu: Servei institucionaL 
Terminis de realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 13.2 Estructures SIG temàtiques 
Descripció: Donar les bases mètriques temàtiques orientades vers el SIG. 
justificació: Compilar bases numèriques d'ús multidisciplinari en projectes SIG. 
Connexió amb l'Objectiu: Realització de projectes específics. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 14.1 Revista Catalana de Geografia 
Descripció: Publicació relativa a les ciències geocartogràfiques. 
justificació: Òrgan d'expressió tècnica de l'ICC i d'altres autors. 
Connexió amb l'Objectiu: Fòrum de difusió del coneixement cartogeogràfic. 
Terminis de realització: Tres números per any. 

Projecte 14.2 Atles i microatles 
Descripció: Publicació de monografies en forma de llibre i digital de les comarques. 
justificació: Donar unitats d'informació cartogeogràfica en format comarcaL 
Connexió amb l'Objectiu: Servei institucional a les comarques. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 1 5.1 Sèries ortoimatges espacials 
Descripció: Desenvolupament de sistemes de producció d'ortocartografia a partir 
de sensors d'observació espacials. 
justificació: Generació ràpida d'ortoimatges multiespectrals. 
Connexió amb l'Objectiu: Complement de les sèries cartogràfiques nacionals. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 15.2 Sèries temàtiques 
Descripció: Desenvolupament de sistemes d'anàlisi i classificació d'imatges espacials. 
justificació: Possibilitar l'anàlisi sinòptica i estadística d'alt rendiment. 
Connexió amb l'Objectiu: Generació de sèries temàtiques de cobertura globaL 
Terminis de realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 15.3 Sèries experimentals 
Descripció: Estudi de sensors experimentals. 
justificació: Mantenir el desenvolupament i l'estudi de nous sensors. 
Connexió amb l'Objectiu: Desenvolupament tecnològic mantingut. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla. 
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Projecte 16.1 Sistemes electroòptics aeris 
Descripció: Desenvolupament de sistemes electroòptics. 
justificació: Ús sobre plataformes aèries amb rendiments superiors als espacials. 
Connexió amb l'Objectiu: Aplicació a projectes de grans escales i seguiment ràpid. 
Terminis de realització: Experimentació 1991, implantació al llarg del Pla. 

Projecte 16.2 Sistemes actius 
Descripció: Estudi de sensors actius aeronàutics i espacials. 
justificació: Recerca çle noves possibilitats d'anàlisi territorial. 
Connexió amb l'Objectiu: Desenvolupament tecnològic mantingut. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 17.1 Lleida, Girona i Tarragona 
Descripció: Implantació en tres capitals catalanes de punts de difusió i venda. 
justificació: Promoure, difondre i apropar al ciutadà la cartografia. 
Connexió amb l'Objectiu: Servei institucional. 
Terminis de realització: Girona 1991, Lleida 1992, Tarragona 1993. 

Projecte 18.1 Producte digital 1 :S 000 
Descripció: Posar a l'abast del públic el Mapa base 1:5 000 en suport digital. 
justificació: Facilitar els estàndards de formats, estructura de dades, precisió 
i actualització. 
Connexió amb l'Objectiu: Promoure l'ús dels productes cartogràfics digitals. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla, seguint la producció. 

Projecte 18.2 Producte digital 1:50 000 
Descripció: Posar a l'abast del públic el Mapa base 1:50 000 en suport digital. 
justificació: Facilitar els estàndards de formats, estructura de dades, precisió 
i actualització. 
Connexió amb l'Objectiu: Promoure l'ús dels productes cartogràfics digitals. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla, seguint la producció. 

Projecte 19.1: Programa d'adquisicions 
Descripció: Promoure les donacions i adquisicions de cartografia històrica. 
justificació: Formar un fons de cartografia històrica i fons documentals connex. 
Connexió amb l'Objectiu: Donar contingut a la Cartoteca de Catalunya. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 19.2 Catàlegs catalans 
Descripció: Publicar la catalogació dels fons cartogràfics històrics catalans. 
justificació: Difondre i estudiar la cartografia històrica catalana. 
Connexió amb l'Objectiu: Servei institucional de la Cartoteca de Catalunya. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 20.1 Horitzó 500 000 
Descripció: Promoure l'intercanvi, donació i adquisició de cartografia 
contemporània. 
justificació: Crear un fons documental que serveixi per a l'estudi i consulta. 
Connexió amb l'Objectiu: Servei institucional de la Cartoteca de Catalunya. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla es preveu compilar 500 000 mapes. 
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Projecte 20.2 Catalogació informàtica 
Descripció: Crear els catàlegs cartogràfics informatitzats de la Cartoteca 
de Catalunya. 
justificació: Ajut a l'anàlisi, estudi i difusió del fons documental. 
Connexió amb l'Objectiu: Servei institucional. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla seguint l'increment del fons . 

Projecte 21.1 Fototeca, catalogació i accés 
Descripció: Estructuració del fons fotogràfic aeri produït a l'ICC i la seva 
catalogació. 
justificació: Crear un fons documental per a l'estudi territorial històric. 
Connexió amb l'Objectiu: Servei institucional. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 21.2 Sistemes de conservació i reproducció 
Descripció: Dipòsit documental dels vols fotogramètrics. 
justificació: Garantir la seva conservació històrica. 
Connexió amb l'Objectiu: Servei institucional. 
Terminis de realització: Al llarg del Pla. 

Projecte 22.1 Creació de l'Escola d'Enginyeria Cartogràfica 
Descripció: Dotar d'una estructura docent i investigadora en l'àmbit de 
les Ciències de la Terra. 
justificació: La seva no existència. 
Connexió amb l'Objectiu: Donar continuïtat i nivell universitari. 
Terminis de realització: El terç 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 de realització: El terç final del Pla. 

Projecte 23.1 Programes de recerca 
Descripció: Dotar d'estructura investigadora l'Escola. 
justificació: Generar recerca als departaments de l'Escola. 
Connexió amb l'Objectiu: Prolongació del projecte 22.1. 
Terminis de realització: El terç final del Pla. 
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Annex 1. Llei 11 /1982 de 8 d'octubre, de creació 
de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 

El President de la Generalitat de Catalunya 
Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en 
nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut 
d'Autonomia, promulgo la següent: 

LLEI 
Article 1. 
Es constitueix l'Institut Cartogràfic de Catalunya com a organisme autò
nom comercial, industr.ial i financer, adscrit al Departament de Política 
Territorial (Obres Públiques, amb la finalitat de dur a terme les tasques 
tècniques de desenvolupament de la informació cartogràfica en l'àmbit 
de les competències de la Generalitat de Catalunya. 

Article 2. 
L'Institut Cartogràfic de Catalunya gaudirà de personalitat jurídica prò
pia, autonomia administrativa i econòmica i plena capacitat d'obrar per 
al compliment de les seves finalitats . 

Article 3. 
1) Són funcions de l'Institut Cartogràfic de Catalunya: 

a) L'elaboració, reproducció i difusió de treballs cartogràfics de base. 
b) La creació, estructuració i organització de la Cartoteca de 

Catalunya, la qual coordinarà la recollida i l'estudi de la documen
tació geogràfica i cartogràfica existent, i s'encarregarà de la seva 
conservació i difusió direçtament o en col·laboració amb altres 
entitats públiques o privades. 

e) La formació d'un banc de dades cartogràfiques amb la finalitat 
d'utilitzar sistemes automàtics en el traçat de la cartografia. 

d) La coordinació tècnica dels treballs cartogràfics que facin entitats 
públiques i privades, si s'escau, i la col·laboració amb organismes 
públics i entitats privades d'anàloga finalitat. 

e) La coordinació dels seus treballs cartogràfics amb els organismes 
d'anàloga finalitat al nivell d'Estat. 

f) La publicaci.ó i difusió dels treballs realitzats per l'Institut que es jutgi 
convenient pel seu interès públic, científic o d'una altra naturalesa. 

2) L'Institut realitzarà els serveis cartogràfics de caràcter oficial i d'interès 
general per a la Generalitat amb càrrec al seu propi pressupost, i amb 
aplicació als crèdits pressupostaris dels diferents Departaments si es 
tractés de treballs específics d'interès per a un d'aquests . 

3) Sens perjudici de l'actuació prevista en el paràgraf anterior, la qual en 
tot cas tindrà caràcter preferent, l'Institut podrà, a més, realitzar estu
dis i treballs encomanats o sol·licitats per entitats públiques o particu
lars mitjançant la contraprestació que a aquest efecte es concerti. 

Article 4. 
1) Per a l'exercici de les seves funcions l'Institut Cartogràfic de 
Catalunya podrà: 

a) Fer convenis amb els organismes competents, especialment amb les 
entitats locals que hagin de coadjuvar, p~r raó de la seva com
petència, al millor èxit de la seva gestió. 

b) Formar consorcis amb altres entitats públiques per al desenvolupa
ment de les finalitats pròpies de l'activitat cartogràfica. 
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e) Crear societats anònimes, així com participar en qualsevulla altres 
societats constituïdes amb limitació de les responsabilitats per ens 
públics o particulars per al desplegàment de finalitats de naturalesa 
cartogràfica. 

2) La creació de consorcis o societats anònimes o la participació o inte
gració de l'Institut en les ja constituïdes, haurà d'ésser autoritzada pel 
Consell Executiu de la Generalitat. 

Article 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 

econòmica-financer i d'eficàcia de l'Institut en el marc de les 
disposicions generals aplicables a la Generalitat. 

Article 6. 
1) L'Institut Cartogràfic de Catalunya es regirà pels òrgans següents: 

a) Consel_l Rector. 
b) Direcció. 
e) Comissió Tècnica. 

2) L'Institut disposarà, a més, dels serveis: interiors que es determinin 
reglamentàriament. 

Article 7. 
1) El Consell Rector serà format pel Presiqent, el Vice-president, els 

Vocals i el Secretari. 
2) Serà President el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques. 

El Vice-president serà designat pel Conseller, d'entre els representants 
del punt 3, apartat a), d'aquest mateix article, auxiliarà el President 
en les seves funcions i el substituirà en els casos d'absència o impos
sibilitat. 

3) Els Vocals del Consell seran els següents: 
a) Un representant de cada un dels Departaments d'Economia i Fi

nances, d'Indústria i Energia, d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
i de Governació, el Director General d'Estadística, el Director 
General d'Urbanisme, el Director General de Política Territorial 
i el Director General de Carreteres. 

b) Quatre Vocals representants de les corporacions locals. El procedi
ment de designació es determinarà .reglamentàriament. 

e) Dos Vocals de lliure designació pel Consell Executiu entre persones 
d'acreditada competència en el camp de la cartografia. 

d) El Director de l'Institut. 
4) El Secretari serà designat pel Consell Rector, a proposta del seu 

President. 

Article 8. 
1) El Consell Rector ostenta les més àmplies facultats d'actuació, la ges

tió i la representació de l'Institut. 
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2) Les deliberacions del Consell seran presidides i dirigides pel seu Pre
sident. Perquè les deliberacions o els acords del Consell siguin vàlids 
cal la presència, si més no, de la meitat més un dels seus membres. 

3) Els acords es registraran en el llibre d'actes amb la firma del President 
i del Secretari. 

Article 9. 
1) A - Correspon al Consell Rector elaborar i proposar: 

a) El pla anual de treball i gestió. 
b) Els pressupostos de l'Institut. 

B - Correspon al Consell Rector conèixer i informar: 
a) L'administració dels recursos que integren el patrimoni de 

l'Institut. 
b) Tots els afers relacionats amb la competència de l'Institut. 

2) El President del Consell tindrà les atribucions següents: 
Primer: Ostentar la representació del Consell. 
Segon: Convocar-ne les reunions, assenyalant lloc, dia i hora de cele
bració i ordre del dia d'aquestes. 
Tercer: Presidir i dirigir les deliberacions i dirimir amb el seu vot de 
qualitat els empats. 
Quart: Qualsevol que li sigui reglamentàriament atribuïda. 

3) El Secretari aixecarà l'acta de les sessions i estendrà certificacions dels 
acords que s'hi hauran adoptat, autoritzant amb la seva firma les unes 
i les altres. 

Article 10. 
1) El Director de l'Institut és nomenat pel Consell Executiu de la 

Generalitat a proposta del Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques. Li corresponen la direcció de l'Institut i l'execució dels 
acords del seu Consell. Exercirà, a més, la direcció del personal. 

2) El Director de l'Institut, per delegació del Consell Rector, mantindrà 
contactes amb els òrgans de l'Administració de l'Estat competents en 
la matèria i els proporcionarà informació sobre la cartografia realitza
da o en curs d'execució. 

Article 11 . 
1) Sota la presidència del Director de l'Institut es constituirà una Comissió 

Tècnica, integrada per persones expertes en cartografia o que tinguin al 
seu càrrec serveis cartogràfics dependents d'entitats públiques del terri
tori de Catalunya. La composició de la Comissió es determinarà regla
mentàriament. 

2) Correspon a la Comissió: 
a) Assessorar l'Institpt. 
b) Elaborar criteris tècnics per tal de coordinar els treballs cartogràfics. 
e) Proposar les mesures necessàries per evitar que es produeixin repe

ticions de treballs o duplicat de tasques. 
d) Vetllar per la posada al dia i la conservació dels treballs cartogràfics 

d 'importància general i permanent per a Catalunya. 
e) Proposar les mesures precises i necessàries perquè la nomenclatura i 

la simbologia utilitzades per l'Institut siguin les mateixes en les 
entitats cartogràfiques que coordina. 
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f) En general, estudiar i proposar les normes necessàries per impulsar 
i coordinar tots els treballs i estudis encaminats a l'execució de la 
cartografia d'interès per a Catalunya. 

Article 12. 
1) Els recursos de l'Institut Cartogràfic de Catalunya seran els següents: 

a) Tots els que són actualment adscrits al Servei Cartogràfic del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 

b) Els rendiments dels béns compresos en l'apartat anterior. 
e) L'assignació que es fixarà al pressupost de la Generalitat per al 

compliment de les finalitats de l'Institut i els crèdits que aquest 
utilitzi dels previstos en aquest pressupost per a l'execució de tre
balls cartogràfics. 

d) Els ingressos que obtingui pels estuèlis o treballs que realitzi en el 
desenvolupament de les seves funcions o per la venda de les seves 
produccions a organismes diferents de la Generalitat. 

e) Les participacions o els ingressos que procedeixin dels consorcis o 
societats en què intervingui, segons el que preveu l'article 4. 

f) Les subvencions, les aportacions o l'es dotacions que concedeixin 
al seu favor entitats o particulars. 

g) Tots els recursos no previstos en els apartats anteriors que puguin 
ésser-I~ atribuïts per disposició legal o reglamentària. 

2) El pressupost de l'Institut serà anual i se subjectarà a les disposicions 
legals sobre els pressupostos dels organismes autònoms. 

3) L'Institut gaudirà de les exempcions i beneficis fiscals de què gaudeix 
l'Administració de la Generalitat. 

Article 13. 
La contractació d'obres, serveis i subministraments per l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya en el desplegament de les seves funcions s'aco
modarà a la legislació que serà aplicable en virtut del que disposa 
l'Estatut de Catalunya. 

Article 14. 
1) Contra els actes administratius de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 

seran procedents els recursos previstos en les normes de procediment 
administratiu aplicables a Catalunya, amb les peculiaritats que s'esta
bleixen tot seguit. 

2) Tots els actes administratius de l'Institut podran ésser objecte de 
recurs d'alçada davant el Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, excepte els extraordinaris de revisió, els quals s'interposa- · 
ran sempre davant el Consell Executiu: de la Generalitat. 

3) La interposició del recurs contenciós administratiu serà procedent 
segons el que estableix la Llei d'aquest!! jurisdicció. 

4) L'exercici d'accions civils i laborals es regirà per les normes de general 
aplicació i la reclamació prèvia s'adreçarà sempre al Consell Rector. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
1. S'incorporen a l'Institut Cartogràfic de Catalunya el personal i el 

material del Servei Cartogràfic actualment dependent del Departa
ment de Política Territorial i Obres Públiques. 
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2. El Consell Executiu i el Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, dins de l'àmbit de les seves respectives competències, dicta
ran les disposicions necessàries per portar a terme en un termini de 
tres mesos la incorporació a què es refereix l'apartat anterior. 

DISPOSICIONS FINALS 
Primera. El que estableix aquesta Llei s'entendrà sens perjudici de les 

competències que puguin correspondre a l'Administració central de 
l'Estat i, en especial, al Consejo Superior Geografico, a l'Instituta Geo
grafico Nacional, al Servicio Geografico del Ejército de Tierra, a l'Ins
tituta Hidrografico de la Marina i al Servicio Geografico del Ejército 
del Aire. 

Segona. El Consell Executiu de la Generalitat resta facultat per dictar les 
normes necessàries per al desenvolupament i execució de la present 
Llei. 
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació 
aquesta Llei, cooperin al seu compliment i que els Tribunals i Auto
ritats als quals pertoqui la facin complir. 

Barcelona, 8 d'octubre de 1982 

JORDI PUJOL 
President de la Generalitat de Catalunya 

JOSEP M. CULLELL I NADAL 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
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Annex 2. Reglament de l'Institut Cartogràfic 
de Catalunya 88/1988 

DECRET 
88/ 1988, de 28 de març, d'aprovació del Reglament de l'Institut Cartogràfic de 
Catalunya 

La Disposició final 2 de la Llei 11/1982, de 8 d'octubre, de creació de 
l'Institut Cartogràfic de Catalunya, faculta el Consell Executiu per dictar 
les normes necessàries per al desenvolupament i l'execució de la Llei 
esmentada. 

L'experiència obtinguda durant aquests cinc anys de funcionament de 
l'Institut aconsella l'aprovació del Reglament de la Llei, que ha de facili
tar la seva aplicació i que constitueix un instrument idoni per completar 
l'organització de l'Institut i regular l'exercici de les seves funcions . 

Per tant, a proposta del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
i d'acord amb el Consell Executiu, 

DECRETO: 
Article únic 
S'aprova el Reglament de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, que s'inclou 
com a Annex a aquest Decret. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
No obstant això, mentre el titular del Departament no desenvolupi 
aquest Decret, es mantindran els negociats actualment existents, ariib 
l'adscripció que funcionalment es determini. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
A l'entrada en vigor del Reglament queçlen derogats el Decret 526/1982, 
de 24 de desembre, el Decret 73/1985, de 18 de gener, el Decret 70/1986, 
de 27 de febrer, i les altres disposicions generals que s'oposin a aquest 
Reglament. 

DISPOSICIÓ FINAL 
Es faculta al Conseller de Política Territorial i Obres Públiques per dictar 
les normes necessàries per al desenvolupament i l'execució d'aquest 
Reglament. 

Barcelona, 28 de març de 1988 

JORDI PUJOL 
President de La Generalitat de Catalunya 

XAVIER BIGATÀ I RIBÉ 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 

~ . 
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ANNEX 2. REGLAMENT DE L'INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA 88/ 1988 

CAPÍTOL 1 
Naturalesa, finalitats i funcions de l'Institut 

Article 1 
1.1 L'Institut Cartogràfic de Catalunya és un organisme autònom comer

cial, industrial i financer, adscrit al Departament de Politica 
Territorial i Obres Públiques, amb la finalitat de portar a terme les 
tasques tècniques de desenvolupament de la informació cartogràfica 
en l'àmbit de les competències de la Generalitat de Catalunya. 

1.2 L'Institut Cartogràfic de Catalunya és subjecte a l'Estatut de l'empre
sa pública catalana, de conformitat amb el que disposa l'article 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 perso

nalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i econòmica i capa
citat plena d'obrar. 

2.2 En conseqüència, l'Institut podrà adquirir, posseir, reivindicar, gravar 
o alienar tota mena de béns, concertar crèdits, celebrar contractes, 
obligar-se, interposar els recursos establerts i executar les accions pre
vistes a les lleis. 

2.3 El que disposen els paràgrafs anteriors s'entén sens perjudici de l'ob
servança de les Lleis 11/1981, de 7 de desembre, de patrimoni de la 
Generalitat; 10/1982, de 12 de juliol, de finances públiques; 4/1985, 
de 29 de març, de l'estatut de l'empresa pública catalana, i les altres 
lleis d'aplicació a Catalunya. 

2.4 L'Institut Cartogràfic de Catalunya actuarà d'acord amb els criteris 
i principis següents: 
a) Rendiment, economia i productivitat, aplicats d'acord amb els 

objectius fixats pels òrgans corresponents. 
b) No-discriminació respecte al sector privat. 
e) Contribució al foment de l'ocupació i al desenvolupament 

tecnològic. 

Article 3 
Són funcions de l'Institut Cartogràfic de Catalunya: 
a) L'elaboració, la reproducció i la difusió de treballs cartogràfics de base. 
b) La creació, l'estructuració i l'organització de la Cartoteca de 

Catalunya, que coordinarà la recollida i l'estudi de la documentació 
geogràfica i cartogràfica existent, i s'encarregarà de la seva conservació 
i difusió directament o en col-laboració amb altres entitats públiques 
o privades. 

e) La formació d'un banc de dades cartogràfiques amb la finalitat d'uti
litzar sistemes automàtics en el traçat de la cartografia. 

d) La coordinació tècnica dels treballs cartogràfics que facin entitats 
públiques i privades, si s'escau, i la col-laboració amb organismes 
públics i entitats privades de finalitat anàloga. 

e) La coordinació dels seus treballs cartogràfics amb els organismes de 
finalitat anàloga a nivell d'Estat. 

f) La publicació i la difusió dels treballs realitzats per l'Institut que es jutgi 
convenient pel seu interès públic, científic o d'una altra naturalesa. 
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Article 4 
4.1 L'Institut realitzarà, amb caràcter preferent, els serveis cartogràfics 

de caràcter oficial i d'interès general per a la Generalitat. 
4.2 Sens perjudici de l'actuació prevista al paràgraf anterior, l'Institut 

podrà realitzar estudis i treballs encomanats o sol·licitats per entitats 
públiques o particulars. 

Article S 
5.1 Per a l'exercici de les seves funcions, l'Institut podrà: 

a) Fer convenis de cooperació amb els organismes competents, espe
cialment amb les entitats locals que coadjuvin en l'exercici de les 
seves funcions. 

b) Formar consorcis amb altres entitats públiques per al desenvolu
pament de les finalitats pròpies de l'activitat cartogràfica. 

e) Crear societats anònimes, així com participar en qualssevol altres 
societats constituïdes, amb limitació de les responsabilitats, per 
ens públics o particulars, per al desplegament de finalitats de 
naturalesa cartogràfica. 

5.2 La creació de consorcis o societats anònimes o la participació o inte
gració de l'Institut a les ja constituïdes haurà de ser autoritzada pel 
Consell Executiu, d'acord amb el que estableix la Llei 4/1985, 
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'es

tat de les seves actuacions en curs a la Secretaria General del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques amb la finalitat 
de facilitar la funció coordinadora que correspon a l'esmentada 
Secretaria General. 

6.2 A més a més, la Direcció de l'Institut elaborarà anualment el projecte 
de pla d'actuació i una memòria de les activitats desenvolupades en 
l'exercici corresponent. 

CAPÍTOL 2 
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. 
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SECCIÓ 2 
Consell rector 

Article 8 
8.1 El Consell rector serà format pel president, el vice-president, els 

vocals i el secretari. 
8.2 En serà president el Conseller de Política Territorial i Obres 

Públiques. El vice-president serà designat pel Conseller d'entre els 
representants que s'esmentaran al punt 3.a) d'aquest mateix article. 

8.3 Els vocals del Consell seran els següents: 
a) Un representant de cadascun dels departaments d'Economia i 

Finances, d'Indústria i Energia, d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
i de Governació, el Director General d'Estadística, el Director 
General d'Urbanisme, el Director General de Política Territorial 
i el Director General de Carreteres. 

b) Quatre vocals representants de les corporacions locals. 
e) Dos vocals de lliure designació pel Consell Executiu entre perso

nes de competència acreditada en el camp de la Cartografia. 
d) El Director de l'Institut. 

8.4 El secretari serà designat pel Consell rector a proposta del seu 
president. 

Article 9 
Els vocals del Consell rector representants de corporacions locals seran 
designats per les seves organitzacions representatives en proporció al 
nombre de municipis i altres ens locals que tinguin afiliats. Tots ells hau
ran de ser membres de les corporacions locals. 

Article 10 
10.1 El Consell rector té les facultats més àmplies en l'actuació, la gestió 

i la representació de l'Institut. 
10.2 Particularment, correspon al Consell rector: 

a) Elaborar i proposar el pla anual de treball i gestió i l'avantprojec
te de pressupost de l'Institut. 

b) Conèixer els recursos que integren el patrimoni de l'Institut i 
informar-ne l'Administració. 

e) Atorgar poders al director per al desenvolupament de l'activitat 
comercial, industrial i financera de l'Institut. 

d) Resoldre tots els afers relacionats amb la competència de 
l'Institut no atribuïts a la direcció. 

Article 11 
El president del Consell rector tindrà les atribucions següents: 
a) Representar el Consell. 
b) Convocar-ne les reunions, assenyalant lloc, dia i hora de celebració 

i ordre del dia d'aquestes. 
e) Presidir i·dirigir les deliberacions i dirimir amb el seu vot de qualitat 

els empats. 
d) Autoritzar amb la seva signatura l'acta de les sessions i les certifica

cions. 
e) Mantenir, per si mateix o per delegació en el director, contactes amb 

els òrgans de l'Administració de l'Estat competents en la matèria. 
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f) Proporcionar a les altres administracions públiques, per si mateix o 
mitjançant el director, informació sobre la cartografia realitzada o en 
curs d'execució. 

g) Presidir reunions, i dirimir amb el seu vot els empats. 
h) Qualsevol altra funció atribuïda per aquest Reglament. 

Article 12 
El vice-president auxiliarà el president en les seves funcions i el substi
tuirà en els casos d'absència o d'impossibilitat. 

Article 13 
El secretari aixecarà l'acta de les sessions i estendrà certificacions dels acords 
que s'hi hauran adoptat, autoritzant amb la seva firma les unes i les altres. 

SECCIÓ 3 
Direcció 

Article 14 
El director de l'Institut és nomenat pel Consell Executiu a proposta del 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques i li correspon el nivell 
orgànic de director general. 

Article 15 
15.1 Correspon al director de l'Institut la direcció d'aquest, l'execució 

dels acords del Consell rector i la direcció del personal. 
15.2 El director tindrà, entre altres atribucions, les següents: 

a) Formular l'avantprojecte del pla anual de treball i gestió, l'esbo
rrany de pressupostos i la memòria de l'Institut. 

b) Proposar el nomenament de personal i l'estructura orgànica de 
l'Institut, d'acord amb la legislació vigent. 

e) Representar, per delegació del president, el Consell rector en les 
actuacions de l'Institut, per mantenir contactes amb els òrgans 
de l'Administració de l'Estat competents en la matèria. 

d) Proporcionar als òrgans de l'Administració de l'Estat competents 
en la matèria, per delegació del president del Consell rector, 
informació sobre la cartografia realitzada o en curs d'execució. 

e) Decidir, en cas d'urgència, en matèries de competència del 
Consell rector, però amb l'obligació de retre compte a aquest 
òrgan en la primera reunió que se celebri. 

SECCIÓ 4 
Comissió tècnica 

Article 16 
16.1 La Comissió tècnica es compon del president, que serà el director, 

del secretari i dels vocals següents: 
a) Un representant de cadascuna de les universitats catalanes. 
b) Un representant de cada una de les direccions generals d'urba

nisme, carreteres, política territorial, administració local i del 
Servei Geològic de Catalunya. 

e) Dos representants· de les entitats locals designats per cadascuna 
de les associacions representatives del territori de Catalunya. 
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d) Un representant del Col-legi oficial d'enginyers topògrafs de 
Catalunya. 

e) Els caps de servei de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 
16.2 Els vocals han de ser persones expertes en cartografia o que tinguin 

al seu càrrec serveis cartogràfics. 
16.3 Seran invitats a formar part de la Comissió com a vocals i, per tant, 

amb veu i vot, un representant de l'Institut Geogràfic Nacional i un 
representant de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de les 
Forces Armades. 

16.4 El secretari de la Comissió tècnica serà designat pel president del 
Consell rector, a proposta del director de l'Institut, d'entre el seu 
personal. 

16.5 El president de la Comissió tècnica podrà convidar a assistir a les 
seves sessions experts o especialistes quan aixi ho aconselli la natu
ralesa dels assumptes a tractar. 

Article 17 
17.1 Correspon a la Comissió tècnica: 

a) Assessorar l'Institut. 
b) Elaborar criteris tècnics per tal de coordinar els treballs cartogràfics. 
e) Proposar les mesures necessàries per evitar que es produeixin 

repeticions de treballs o duplicitat de tasques. 
d) Vetllar per la posada al dia i la conservació dels treballs cartogrà

fics d'importància general i permanent per a Catalunya. 
e) Proposar les mesures precises i necessàries perquè la nomenclatu

ra i la simbologia utilitzades per l'Institut siguin les mateixes a 
les entitats que coordina. 

f) En general, estudiar i proposar les normes necessàries per impul
sar i coordinar tots els treballs i estudis encaminats a l'execució 
de la cartografia d'interès per a Catalunya. 

17.2 Els acords de la Comissió tècnica tenen el caràcter d'informes facul
tatius i no vinculants. 

SECCIÓ S 
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 realitza

ció d'estudis, la definició de les metodologies, l'anàlisi de les aplica
cions i la posada en marxa i el desenvolupament dels diferents sis
temes d'informació geogràfica, cartografia numèrica, càlcul, bases 
de dades alfanumèriques, percepció remota i d'ajut a la gestió dins 
els diferents àmbits de la realització cartogràfica. 
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19.2 A més a més, el Servei de Desenvolupament i Sistemes dóna suport 
tècnic als altres serveis de l'Institut en els àmbits de restitució foto
gramètrica, analògica i analítica, aixecaments topogràfics, xarxes 
geodèsiques i d'anivellació, vols mètrics i multiespectrals, aerotrian
gulació i models digitals del terreny. 

19.3 Queden adscrites al Servei de Desenvolupament i Sistemes la Secció 
de Sistemes d'Informació, la Secció del Centre de Càlcul, la Secció 
de Teledetecció i Tractament Digital d'Imatges i la Secció de Suport 
Analític. 

Article 20 
20.1 Correspon al Servei de Producció Cartogràfica la realització car

togràfica establerta pels programes d'actuació cartogràfica dins els 
àmbits dels sistemes de restitució fotogramètrica, analògica i analí
tica, els aixecaments topogràfics, la tecnologia de vols mètrics i 
multiespectrals, els models numèrics per a l'aerotriangulació, l'edi
ció i la digitalització assistida, l'ajut a la formació i la revisió car
togràfica, la sortida cartogràfica, el laboratori fotogràfic, la repro
ducció i les edicions. 

20.2 Queden adscrites al Servei de Producció Cartogràfica, la Secció 
de Geoqèsia i la Secció de Fotogrametria. 

Article 21 
21.1 El Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica té atribuïdes les 

comeses de l'anàlisi, la definició, el control de la producció, la inte
gració d'informació connexa i el control de qualitat dels programes 
d'actuació cartogràfica encomanats per la direcció. En conseqüèn
cia, també l'estructuració de les metodologies adients, per tal d 'inte
grar tant els elements tècnics com de gestió, que permeti donar la 
màxima utilització pluridisciplinària als elements cartogràfics i 
mètrics generals. 

21.2 Queda adscrita al Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica 1:> 
Secció d'Edició Cartogràfica. 

Article 22 
22.1 Són comeses del Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa la 

gestió de personal, l'anàlisi, realització i control de les tasques pres
supostàries, comptables i administratives, la coordinació econòmica 
de l'Institut, la contractació administrativa, la gestió comercial de 
productes cartogràfics i bibliogràfics, el manteniment de les 
instal·lacions, la distribució i les vendes de la producció cartogràfi
ca, l'organització i assumptes generals de l'Institut. 

22.2 Queda adscrita al Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa 
la Secció d'Organització Econòmica i Assumptes Generals. 

Article 2@ 
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 reèollida i l'estudi 
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de la documentació geogràfica i cartogràf.ica existent i s'encarrega de la 
seva conservació i difusió, directament o en col·laboració amb altres enti
tats públiques o privades. 

CAPÍTOL 3 
Funcionament del Consell rector i de la Comissió tècnica 

Article 25 
25.1 La convocatòria del Consell rector i de la Comissió tècnica corres

pondrà als seus presidents respectius i haurà de ser acordada i noti
ficada amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, llevat 
dels casos d'urgència, i s'hi adjuntarà l'ordre del dia. 

25.2 L'ordre del dia serà fixat pel president respectiu, tenint en compte, 
si escau, les peticions dels altres membres formulades amb l'antela
ció suficient. 

25.3 Això no obstant, tant el Consell rector com la Comissió tècnica 
quedaran constituïts vàlidament, encara que no s'haguessin com
plert els requisits de la convocatòria, quan es trobin reunits tots els 
seus membres respectius i ho acordin així per unanimitat. 

Article 26 
26.1 Les deliberacions del Consell rector i de la Comissió tècnica seran 

presidides i dirigides pel seus presidents respectius. Perquè les deli
beracions o els acords siguin vàlid3 cal la 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 
2 7.1 Els acords dels òrgans col·legiats de l'Institut seran adoptats per 

majoria absoluta d'assistents i els empats seran dirimits pel vot del 
president. 

27.2 Els membres del Consell rector podran fer constar en acta el seu vot 
contrari a l'acord adoptat i els motius que el justifiquin. 

27.3 No podrà ser objecte d'acord cap assumpte que no estigui inclòs a 
l'ordre del dia, llevat que siguin presents tots els membres de l'òr
gan col·legiat i que sigui declarada la urgència de l'assumpte pel 
vot favorable de la majoria. 

27.4 Els acords es registraran en el llibre d'actes amb la firma del presi
dent i del secretari. 

CAPÍTOL 4 
Règim econòmica-financer 

Article 28 
28.1 Els recursos de l'Institut seran els següents: 

· a) Tots els que estaven adscrits al Servei Cartogràfic del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
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b) Els rendiments dels béns compresos en l'apartat anterior i dels 
altres adscrits a l'Institut. 

e) Els béns traspassats de la Diputació segons Decret 198/1983, de 
21 d'abril. 

d) L'assignació que es fixarà al pressupost de la Generalitat per a 
compliment de les finalitats de l'Institut i els crèdits que aquest 
utilitzi dels previstos en aquest pressupost per a l'execució de tre
balls cartogràfics. 

e) Els ingressos que obtingui pels estudis o treballs que realitzi en el 
desenvolupament de les seves funcions o per la venda de les seves 
produccions a organismes diferents de la Generalitat o a particulars. 

f) Les participacions o els ingressos que procedeixin dels consorcis 
o societats en què intervingui, segons el que preveu l'article S 
d'aquest Reglament. 

g) Les subvencions, les aportacions o les dotacions concedides a 
favor seu per entitats o particulars. 

h) Tots els recursos no previstos en els apartats anteriors que 
puguin ser-li atribuïts per disposició legal o reglamentària. 

28.2 El pressupost de l'Institut serà anual i se subjectarà a les disposi
cions legals sobre els pressupostos dels organismes autònoms de 
caràcter .comercial, industrial i financer i, en particular, el pressu
post d'explotació i capital s'adequarà al que disposa l'article 13 de 
la Llei de l'estatut de l'empresa pública catalana. 

28.3 L'Institut gaudirà de les exempcions i els beneficis fiscals de què 
gaudeix l'Administració de la Generalitat. 

Article 29 
29.1 Els treballs cartogràfics de caràcter oficial, inclosos en la denomina

ció de treballs cartogràfics de base (article 3.a) de la Llei 11/1982, 
de 8 d'octubre, que l'Institut Cartogràfic de Catalunya realitzi per a 
la Generalitat de Catalunya d'acord amb el pla anual de treball pro
posat pel Consell rector (article 11.2a) es finançaran amb càrrec al 
seu pressupost propi. Quan es tracti de treballs específics d'interès 
per a cadascun dels diferents departaments, es finançaran amb l'a
plicació dels diferents crèdits pressupostaris de cada departament. 

29.2 La realització de treballs encomanats o sol·licitats per entitats públi
ques o privades es finançarà mitjançant la contraprestació que a 
aquest efecte es concerti. 

29 .3 Els contractes que se celebrin per a la realització de treballs per a 
entitats· públiques tindran caràcter administratiu, tret que les nor
mes de contractació de l'entitat contractant disposin el contrari. 

29.4 La direcció elaborarà un balanç de situació i un compte d'explota
ció que reflecteixin degudament la comptabilitat de l'Institut. 

Article 30 
30.1 Els ingressos que obtingui l'Institut que tinguin la naturalesa de 

taxa es regiran per la Llei 6/1986, de 8 de maig, de desplegament i 
modificació de les taxes de la Generalitat. 

30.2 No tindran la consideració de taxes, llevat del cas que aquest caràc
ter els sigui atribuït expressament, les tarifes o preus que hagi de 
percebre l'Institut per les seves prestacions o per la venda dels béns 
que constitueixin l'objecte de la seva activitat. 
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30.3 El titular del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
podrà delegar en el director de l'Institut Cartogràfic de Catalunya la 
fixació de les tarifes i els preus a què es refereix el paràgraf anterior. 

Article 31 
Les adquisicions patrimonials, les relacions jurídiques externes i el règim 
de contractació de l'Institut que estiguin directament relacionats amb 
l'objecte de la seva activitat són subjectes al dret civil i mercantil, i no 
se sotmeten als procediments administratius de selecció de contractistes 
i, en general, a les normes administratives sobre contractació. El Consell 
rector, però, acordarà els sistemes de publicitat i de concurrència per a 
l'adjudicació dels contractes que pel seu import o per la seva naturalesa 
es cregui adients. 

CAPÍTOL 5 
Règim jurídic 

Article 32 
32.1 Contra els actes administratius de l'Institut seran procedents els 

recursos previstos a les normes de procediment administratiu apli
cables a Catalunya, amb les peculiaritats que s'estableixen tot 
seguit. 

32.2 Tots els actes administratius de l'Institut podran ser objecte de 
recurs d'alçada davant el Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques. 

32.3 El recurs extraordinari de revisió, si s'escau, s'ha d'interposar sem
pre davant el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques. 

Article 33 
La interposició de recurs contenciós administratiu serà procedent d'acord 
amb el que estableix la Llei d'aquesta jurisdicció. 

Article 34 
L'exercici d'accions civils i laborals es regirà per les normes d'aplicació 
general i la reclamació prèvia s'adreçarà sempre al Consell rector i es pre
sentarà a la direcció de l'Institut. 
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Annex 3. Decret 268/1991 

DECRET 
268/1991, de 28 d'octubre, de desplegament de L'estructura orgànica i del funciona
ment de L'Institut Ca~togràfic de Catalunya. 

L'Institut Cartogràfic de Catalunya va ser creat per la Llei 11/1982, de 8 
d'octubre. Posteriorment, pel Decret 88/1988, de 28 de març, va ser apro
vat el Reglament de l'organisme autònom esmentat com a instrument 
idoni per completar la seva organització i regular l'exercici de les seves 
funcions. 

De l'activitat desenvolupada aquests darrers anys per l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya es fa palesa la necessitat d'adequar l'estructura 
a la nova realitat, atès que han incidit un seguit de circumstàncies que 
ho fan aconsellables, com són l'increment quantitatiu de la seva activi
tat, l'abastament de noves àrees i la transformació d'una bona quantitat 
dels conceptes i projectes de desenvolupament com a eines operacionals, 
en el sentit de mecanitzar processos i integrar informació. 

En conseqüència, i d'acord amb el que disposa l'article 61 de la Llei 
13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic 
de 1' Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conse
ller de Política Territorial i Obres Públiques, i d'acord amb el Govern, 

DECRETO: 
Article 1 
L'Institut Cartogràfic de Catalunya comptarà per al desenvolupament de 
les seves activitats amb els òrgans i serveis interiors següents: 
Subdirecció General Tècnica. 
Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa. 
Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica. 
Servei de Sistemes i Centre de Càlcul. 
Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge. 
Servei de Geodèsia. 

Article 2 
Són funcions de la Subdirecció General Tècnica l'assistència i la substitu
ció del director, i la coordinació i el control dels serveis que en depen
guin. 

Article 3 
Estan adscrits a la Subdirecció General Tècnica els òrgans següents: 
Servei de Sistemes i Centre de Càlcul. 
Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge. 
Servei de Geodèsia. 
Secció de Sistemes d'Informació. 
Secció de Cartografia Automàtica. 

Article 4 
4.1 Correspon al Servei de Sistemes i Centre de Càlcul les funcions 

següents: 
La responsabilitat de mantenir en estat de perfecta operativitat tots 
els sistemes cartogràfics i de càlcul general, les instal·lacions i els edi-
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ficis de l'Institut, i la realització de la gestió dels recursos del Centre 
de Càlcul. Igualment efectuarà l'estudi i l'assessorament sobre els 
aspectes de tecnologia informàtica dels equips, el desenvolupament 
d'eines d'utilitat general, l'establiment de metodologies i gestió, i el 
magatzematge de seguretat de tota la informació digital generada . 

4.2 El Servei de Sistemes i Centre de Càlcul s'estructura en les seccions 
següents: 
Secció de Sistemes Informàtics. 
Secció de Manteniment de Sistemes. 

4.3 Les funcions a desenvolupar per aquestes seccions seran: 
Secció de Sistemes Informàtics: responsabilitat de conèixer ex.hausti
vament i mantenir en perfecte estat operatiu tota la xarxa de sistemes 
cartogràfics de càlcul general de naturalesa informàtica de l'Institut 
en els aspectes dels programes bàsics de control dels equips. 
Igualment li correspon la realització de les aplicacions de gestió de 
recursos, magatzematge de dades i procediments que siguin d'utilitat 
general per als grups de desenvolupament i producció. 
Secció de Manteniment de Sistemes: la conservació i el manteniment 
dels equips, la gestió dels serveis de manteniment contractats als sub
ministradors dels sistemes, la instal-lació física de nous equips o nous 
components als ja existents, i el desenvolupament propi de sistemes 
específics de naturalesa electrònica/informàtica. 

Article S 
5.1 Correspon al Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge les funcions 

següents: 
Portar a terme els estudis necessaris per tractar imatges digitals de 
captadors actius i passius embarcats en satèl·lits o avions per extreu
re'n informació temàtica; realitzar sèries cartogràfiques a les escales 
que permetin les característiques dels diferents captadors, i donar 
suport algorísmic i de tractament a totes les aplicacions que utilitzin 
imatges digitals com a font primària d'informació. 

5.2 El Servei de Teledetecció i Procés d'Imatge s'estructura en les seccions 
següents: 
Secció de Teledetecció i Tractament Digital d'Imatges. 
Secció de Cartografia Satèl·lit. 

5.3 Les funcions a desenvolupar per aquestes seccions seran: 
Secció de Teledetecció i Tractament Digital d'Imatges: realització de 
la recerca aplicada i el desenvolupament i la implantació de sistemes 
de càlcul necessaris per tractar imatges digitals de captadors actius i 
passius embarcats en plataformes aeronàutiques i aerospacials. 
Secció de Cartografia Satèl·lit: realització pràctica de tots els processos 
de suport i de correcció necessaris per produir ortofotomapes a partir 
d'imatges digitals de captadors actius i passius embarcats en platafor
mes aeronàutiques i aerospacials. 

Article 6 
6.1 Corresponen al Servei de Geodèsia les funcions següents: 

L'estudi, la implantació i la difusió de les tecnologies, els paràmetres, 
els mètodes i les dades necessàries per obtenir una representació acu
rada i fidel de la topografia de Catalunya, tant en el seu vessant d'es
tabliment de les xarxes geodèsiques com en el suport als aspectes 
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fotogramètrics dels projectes cartogràfics de l'Institut. Igualment, li 
correspon el desenvolupament de les eines i els sistemes de càlcul 
necessaris per assolir els objectius esmentats. 

6.2 El Servei de Geodèsia s'estructura en les seccions següents: 
Secció de Sistemes de Càlcul Geodèsic. 
Secció de Sistemes de Posicionament. 

6.3 Les funcions a desenvolupar per aquestes seccions seran: 
Secció de Sistemes de Càlcul Geodèsic: realització del desenvolupa
ment i implantació de sistemes i aplicacions de càlcul orientats a dur 
a terme o mecanitzar tasques fotogramètriques i geodèsiques. 
Secció de Sistemes de Posicionament: li correspon implantar senyals 
geodèsics, realitzar observacions i obtenir-ne coordenades, i també 
divulgar, distribuir i mantenir actualitzada la informació geodèsica 
que sigui d'interés per les aplicacions pròpies de l'Institut i d'altres 
col·lectius professionals. 

Article 7 
7.1 Restaran adscrites directament a la Subdirecció General Tècnica les 

seccions següents: 
Secció de Cartografia Automàtica. 
Secció de Sistemes d'Informació. 

7.2 Les funcions a desenvolupar per aquestes seccions seran les següents: 
Secció de Cartografia Automàtica: desenvolupar aplicacions i sistemes 
de suport a la producció dins l'àmbit específic dels sistemes de carto
grafia numèrica, incloent els sistemes primaris de captura de dades grà
fiques, processos de càlcul cartogràfic i sistemes de dibuix automàtic. 
Secció de Sistemes d'Informació: realitzar el disseny, la implantació i 
el suport d'aplicacions vinculades a sistemes d'informació geogràfics. 
Igualment, li correspon la creació, el manteniment i la gestió de les 
bases de dades cartogràfiques associades i el suport de mecanització 
de processos de generació automàtica o semiautomàtica de cartogra
fia temàtica. 

Article 8 
8.1 Corresponen al Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa les 

funcions següents: 
La gestió de personal, l'anàlisi, la realització i el control de les tasques 
pressupostàries, comptables i administratives, la coordinació econò
mica de l'Institut, la contractació administrativa, la gestió comercial 
de productes cartogràfics i bibliogràfics, la distribució i les vendes de 
la producció cartogràfica, la coordinació dels vols fotogramètrics, l'or
ganització i assumptes generals de l'Institut. 

8.2 Depenen del Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa les sec
cions següents: 
Secció d'Organització Administrativa i Assumptes Generals. 
Secció de Vols. 
Les funcions a desenvolupar per aquestes seccions seran: 
Secció d'Organització Administrativa i Assumptes Generals: el control 
de la gestió i l'execució del pressupost, la imputació correcta de les 
despeses i els ingressos i la liquidació del pressupost. El control i la 
coordinació dels estats financers segons els criteris del pla general 
comptable, l'elaboració del balanç i el compte d'explotació. La con-
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tractació administrativa. La gestió dels assumptes de personal. 
Secció de Vols: realització de vols de fotografia aèria (vols fotogramè
trics, vols de fotografia obliqua i vols amb altres sensors). Els treballs 
que porten a terme afecten tota la línia d'actuació des de l'elaboració 
d'un projecte fins al seu lliurament. Els àmbits d'actuació són: projec
tes i control de vols, laboratori fotogràfic, pilotatge i navegació dels 
avions, i manteniment aeronàutic. 

Article 9 
9.1 Correspon al Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica les fun

cions següents: 
L'anàlisi i la realització dels projectes a petita i mitjana escala, el dis
seny cartogràfic, la definició de normatives cartogràfiques, la coordi
nació de la gestió, la revisió i l'actualització en els diferents àmbits de 
la realització cartogràfica, les tasques tècniques referents a la delimi
tació territorial, el laboratori fotocartogràfic i les edicions. Alhora, 
ha de donar suport als altres serveis de l'Institut en l'àmbit de la 
informació geogràfica. 

9.2 Depenen del Servei de Programes d'Actuació Cartogràfica les seccions 
següents: 
Secció de Delimitació Territorial. 
Secció d'Edició Cartogràfica. 

9.3 Les funcions a desenvolupar per aquestes seccions seran: 
Secció de Delimitació Territorial: la coordinació i la gestió del disseny 
cartogràfic, l'anàlisi i la situació geotoponímica, l'actualització, la 
revisió i l'arxiu de la cartografia bàsica i temàtica. La recuperació, l'ar
xiu i els seguiments necessaris de la documentació referent a la deli
mitació municipal de Catalunya per tal de donar suport tècnic a la 
Comissió de Delimitació Territorial i elaborar la cartografia bàsica i 
temàtica corresponent. 
Secció d'Edició Cartogràfica: la coordinació i l'organització de l'estu
di, la preparació, la revisió i l'edició de les publicacions bibliogràfi
ques, els atlas, les publicacions periòdiques, textos d'impresos i d'al
tres documents en general; treballs de toponímia per a la formació de 
la base de dades de toponímia de Catalunya i per a la selecció, situa
ció i revisió de la toponímia dels documents cartogràfics. Creació de 
bases de dades geocartogràfiques necessàries per a la realització de 
publicacions o d'estudis diversos. La formació, el manteniment i l'ac
tualització de l'inventari cartogràfic de Catalunya . 

Article 10 
10.1 Corresponen al Servei de Producció Cartogràfica les funcions 

següents: 
La realització cartogràfica dins els àmbits dels sistemes de restitució 
fotogramètrica, analògica i analítica, els aixecaments topogràfics, els 
models numèrics per a l'aerotriangulació, l'edició i la digitalització 
assistiéla, l'ajut a la formació, la revisió cartogràfica i el dibuix 
automàtic. 

10.2 El Servei de Producció Cartogràfica s'estructura en les seccions 
següents: 
Secció de Fotogrametria. 
Secció de Formació Cartogràfica. 
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10.3 Les funcions a desenvolupar per aquestes seccions seran: 
Secció de Fotogrametria: la planificació i el seguiment dels projectes; 
l'establiment de les metodologies de producció en les àrees d'ortofo
togrametria digital, la restitució fotogramètrica (analògica, analítica 
i digital), topografia i aerotriangulació. 
Secció de Formació Cartogràfica: la planificació i el seguiment dels 
projectes; l'establiment de les metodologies de producció per a l'edi
ció cartogràfica assistida per computador, en les línies de digitalitza
ció tant manual com automàtica, en la formació dels fulls de carto
grafia topogràfica digital a partir dels fitxers de restitució fotogramè
trica digital, en l'actualització de les bases de dades cartogràfiques 
digitals, i altres feines específiques relacionades amb l'edició digital. 

Article 11 
11.1 Depenent de la Direcció restarà la Secció de la Cartoteca de 

Catalunya. 
11.2 Les seves funcions seran: gestionar el recull, la conservació i la difu

sió del material cartogràfic, tant pel material de producció pròpia 
~om pel material que es va adquirint externament, a partir d'una 
política prèviament dissenyada. 

DISPOSICIÓ n"EROGATÒRIA 
A l'entrada en vigor d'aquest Decret queda derogada la Secció Sa del 
capítol 2n del Decret 88/1988, el Decret 258/1987, el Decret 324/1988, el 
Decret 332/1989 i l'Ordre de 12 de desembre de 1988, i les altres disposi
cions generals que s'oposin a aquest Decret. 

DISPOSICIÓ FINAL 
S'autoritza el conseller de Política Territorial i Obres Públiques per dictar 

. les nOrmes que calguin per al desplegament, el compliment i l'execució 
d'aquest Decret. 

Barcelona, 28 d'octubre de 1991 

JORDI PUJOL 
President de la Generalitat de Catalunya 
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Annex 4. Llei 11/1994 d'11 de juliol, 
sobre els senyals geodèsics 

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 
de Catalunya, promulgo la següent 

LLEI 
Les xarxes geodèsiques són formades per un conjunt de punts del territo
ri, anomenat_s vèrtexs geodèsics, dels quals s'ha mesurat l'emplaçament 
amb gran precisió i que es materialitzen sobre el terreny amb fites o sen
yals. La disponibilitat d'una xarxa geodèsica utilitària en l'àmbit territo
rial de Catalunya, basada en les xarxes estatals, que a la vegada es basen 
un xarxes continentals, és un element cabdal per a donar atta precisió a la 
cartografia, sobre la qual es projecten les diverses activitats que es desen
volupen sobre el territori, com són les obres públiques o la planificació a 
qualsevol nivell, entre altres. 

La xarxa geodèsica utilitària de Catalunya és una xarxa moderna, tridi
mensional, en què no se separen les components horitzontals de les verti
cals. Les coordenades dels seus vèrtexs es determinen per càlculs globals 
que abasten tot el territori de Catalunya i que integren dades de suport 
per a la connexió amb les xarxes estatals i noves observacions per a la 
determinació efectiva dels vèrtexs de la xarxa utilitària. Les dades de 
suport són les coordenades de les xarxes estatals horitzontals -de primer 
ordre i d'ordre inferior- i les cotes de la xarxa estatal vertical-d'anivella
ció-, i també les estimacions de llur precisió. Les noves observacions, les 
pròpies de la xarxa utilitària, es realitzen entre els seus vèrtexs i els de 
les xarxes estatals. En gran part, les observacions es basen en satèl·lits, i es 
complementen amb observacions d'anivellació i amb el geoide de 
Catalunya calculat per l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 

La distribució de vèrtexs de la xarxa geodèsica utilitària s'adapta a les 
necessitats dels seus usuaris i als condicionants propis del territori i de la 
tecnologia, tant pel que fa a la implantació i l'observació de la xarxa com 
pel que fa al posterior aprofitament. Així, tenint en compte la utilització 
creixent de satèl·lits artificials geodèsics, la distància entre vèrtexs de la 
xarxa varia entre uns vuit-cents metres a les àrees urbanes amb gran den
sitat d'edificació, on l'ús posterior de satèl·lits per a treballs topogràfics és 
difícil, i uns deu quilòmetres a les àrees muntanyoses, on l'ús de satèl·lits 
permet la determinació de coordenades amb gran precisió i rapidesa i a 
un baix cost. Atès que, amb les noves tècniques de la geodèsia espacial, el 
requeriment de visibilitat èntre vèrtexs per a l'observació de xarxes geodè
siques ha desaparegut, els vèrtexs de la xarxa utilitària s'emplacen en 
indrets d'accés fàcil, amb l'única condició d'evitar les obstruccions en la 
recepció dels senyals dels satèl·lits geodèsics. Tanmateix, per permetre l'a
profitament de la xarxa amb tècniques topogràfiques clàssiques, en la 
mesura possible i especialment en les àrees urbanes, els vèrtexs de la 
xarxa utilitària es distribueixen de manera que es mantingui la visibilitat 
amb almenys dos dels vèrtexs veïns. 

L'establiment de la xarxa geodèsica utilitària segons el concepte i la distri
bució dels vèrtexs descrits garanteix l'alta precisió requerida en els treballs 
de cartografia a totes les escales i l'homogeneïtat i la continuïtat de tre-
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balls cartogràfics distints. Això significa un augment de la qualitat geomè
trica de qualsevol tipus de projecte que es desenvolupi sobre el territori i, 
a la vegada, un abaratiment dels costos de referenciació. 

CAPÍTOL I 
Disposicions generals 

Article 1 
Objecte de la Llei 
És objecte d'aquesta Llei la regulació del règim jurídic dels senyals geodè
sics que integren la xarxa geodèsica utilitària de Catalunya, a fi de perme
tre'n la instal-lació, la construcció, la conservació i la utilització per als 
fins propis de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i d'acord amb les facul
tats que aquest té reconegudes. 

Article 2 
Configuració de la xarxa geodèsica utilitària 
- 1 La xarxa geodèsica utilitària de Catalunya equivalent a l'antiga xarxa 
de quart ordre, es crea a partir de la densificació de les xarxes de primer 
ordre, ordre inferior i d'anivellació. 
- 2 La densificació de les xarxes s'ha de dur a terme d'acord amb les 
necessitats cartogràfiques i topogràfiques que assenyali l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya. 

Article 3 
Identificació 
- 1 La identificació dels senyals geodèsics s'efectua mitjançant la 
col-locació d'una placa. 
- 2 L'Institut Cartogràfic de Catalunya ha d'elaborar fitxes dels senyals 
geodèsics i n 'ha de remetre una còpia a l'ajuntament i al consell comarcal 
en l'àmbit territorial dels quals es trobi cada senyal, la qual còpia resta 
sota la custòdia d'aquests ens. 
- 3 L'accés a les fitxes és públic. 
- 4 L'Institut Cartogràfic de Catalunya ha de determinar el model i el 
contingut de les fitxes i de les plaques identificatives. 

Article 4 
Règim jurídic 
- 1 Els senyals geodèsics a què es refereix aquesta Llei són de domini 
públic i resten adscrits al compliment de les seves finalitats. Correspon a 
l'Institut Cartogràfic de Catalunya d'acomplir-ne la instal-lació, la gestió 
i la conservació. 
- 2 Es declaren d'utilitat pública els senyals geodèsics i les tasques 
necessàries per a llur instal-lació, llur construcció o reconstrucció, llur 
conservació i llur utilització per l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 

Article S 
Instal·lació 
- 1 Els senyals que constitueixen la xarxa geodèsica utilitària es caracte
ritzen per llur permanència. 
- 2 Durant l'execució de les obres d'instal-lació de senyals geodèsics es 
poden col-lacar senyals de caràcter provisional. 
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- 3 Els senyals geodèsics permanents es poden col-locar: 
a) En edificis, prioritàriament de titularitat pública o que presentin 

garanties de permanència, havent escoltat el titular. Per a instal -lar 
senyals en els edificis que integren el patrimoni cultural de 
Catalunya cal un informe previ del Departament de Cultura. 

b) En llocs lliures d'edificació on sigui tècnicament aconsellable. En 
la mesura possible, s'ha d'evitar la col-locació de senyals en espais 
naturals protegits, o bé s'han d'instal-lar en les zones més accessi
bles,· tant dins d'aquests com en terrenys forestals catalogats d'uti
litat pública o protectors, en els termes de l'article 7.6 i d'acord 
amb la Llei 6/1988, del 30 de març, forestal de Catalunya. 

- 4 Les tasques d'instal-lació dels senyals es poden promoure d'ofici o a 
instància de tercers i poden ésser dutes a terme directament per l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya o, sota la seva supervisió, per altres ens públics 
o privats, mitjançant personal autoritzat degudament per aquest Institut. 
- 5 Els projectes d'instal-lació dels senyals han d'ésser sotmesos a infor
me previ dels ajuntaments respectius, en allò que afectin llurs competèn
cies, i requereixen la llicència urbanística corresponent. 

Article 6 
Conservació 
- 1 Les tasques de conservació i manteniment dels senyals geodèsics es 
poden encomanar als consells comarcals i als ajuntaments mitjançant 
convenis de cooperació amb l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 
- 2 Els canvis d'emplaçament dels senyals geodèsics poden ésser sol-lici
tats per les persones físiques o jurídiques interessades a l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya, el qual ha d'adoptar la resolució que sigui perti
nent. El projecte del canvi de lloc ha d'ésser redactat per l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya i la realització material va a càrrec del sol-lici
tant, que l'ha de sufragar i dur a terme en el termini que fixi el projecte. 

CAPÍTOL 11 
Servituds 

Article 7 
Servitud forçosa d'instal·lació de senyals 
- 1 La realització de les tasques d'instal-lació, construcció, reconstrucció, 
conservació i utilització dels senyals geodèsics per a l'elaboració dels tre
balls cartogràfics i topogràfics propis de l'Institut Cartogràfic de 
Catalunya pot donar lloc a la constitució de servitud forçosa d'instal -lació 
de senyals, la qual comporta la servitud accessòria de pas. La servitud 
forçosa d'instal-lació de senyals comporta l'obligació del predi servent de 
donar pas i permetre la realització dels treballs per a l'establiment, la con
servació i la utilització dels senyals a favor del personal necessari, autorit
zat i acreditat degudament per l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 
- 2 Per a la declaració i la imposició de les servituds a què es refereix l'a
partat 1, que corresponen a l'Institut Cartogràfic de Catalunya, és títol 
suficient, d'acord amb el que disposa la Llei 11/1975, de règim jurídic 
dels senyals, la instrucció i la resolució de l'expedient administratiu, amb 
caràcter previ. En la tramitació de l'expedient cal garantir el dret d'au
diència dels interessats i motivar suficientment la conveniència i l'opor
tunitat de la instal-lació. 
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- 3 Tots els immobles, llevat de l'interior dels habitatges, queden subjec
tes a la imposició de les servituds a què es refereix l'apartat 1. No obstant 
això, si l'immoble afectat és destinat a habitatge, les tasques s'han d'a
complir sense pertorbar-ne els habitants. 
- 4 Per a l'establiment de les servituds a què es refereix l'apartat 1 en 
zones d 'interès per a la defensa es requereix l'autorització prèvia de l'au
toritat competent. 
- S Per a l'establiment de les servituds a què es refereix l'apartat 1 en els 
espais naturals de protecció ~special es requereix l'autorització de l'òrgan 
gestor de l'espai o de l'autoritat competent. 
- 6 Prèviament a la constitució de les servituds a què es refereix l'apartat 
1 s'ha de procedir a l'ocupació temporal del terreny, per tal de comprovar 
la idoneïtat del punt elegit. Si els senyals s'han de situar en terrenys fores
tals catalogats d'utilitat pública o protectors, la concessió de l'ocupació 
temporal dels terrenys s'ha de tramitar d'acord amb el procediment 
assenyalat per la Llei 6/1988, del 30 de març, forestal de Catalunya, i les 
disposicions complementàries. 
- 7 La constitució de les servituds a què es refereix l'apartat l inclou els 
treballs previs, que són declarats d'utilitat pública, i també el transport de 
materials i eines, l'emplaçament del senyal, l'ocupació de la superfície 
necessària i la ~onstrucció del senyal. 
- 8 La constitució de les servituds a què es refereix l'apartat 1 en béns de 
domini públic d'altres administracions requereix l'autorització prèvia de 
l'administració titular. 
- 9 La constitució de les servituds a què es refereix l'apartat 1 sobre béns 
que integrin el patrimoni històric i sobre béns catalogats requereix l'auto
rització prèvia de l'administració pública competent. 

Article 8 
Inscripció 
La inscripció del títol constitutiu de les servituds va a càrrec de l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya i s'efectua de conformitat amb la legislació 
hipotecària vigent. 

Article 9 
Indemnització 
- 1 La constitució de la servitud té caràcter indemnitzable a favor del 
predi servent, en funció del valor de la superfície de terreny ocupada pels 
senyals i dels perjudicis que, si s'escau, es valori que puguin causar la ins
tal·lació, la conservació, la utilització i la restitució del senyal. 
- 2 La quantia de la indemnització a què es refereix l'apartat 1 s'ha de 
determinar preferentment de mutu acord i, si això no és possible, segons 
les normes de valoració i procediment establertes a l'efecte de l'expropia
ció forçosa. 

Article 10 
Cessament 
Les servituds constituïdes a l'empara d'aquesta Llei cessen si, per raons 
tècniques o a sol·licitud de part, l'Institut Cartogràfic de Catalunya resol 
de modificar l'emplaçament del senyal. En aquest supòsit, l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya ha de fer els treballs necessaris per a retirar el 
senyal. 
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CAPÍTOL III 
Règim sancionador 

Article 11 
Inspecció i vigilància 
La inspecció i la vigilància dels senyals geodèsics correspon a l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya, que l'exerceix mitjançant personal autoritzat. 
Es pot establir per conveni la participació d'altres ens públics en aquestes 
tasques. 

Article 12 
Infraccions 
- 1 La producció de danys als senyals geodèsics, tant als senyals perma
nents com als senyals provisionals necessaris per a l'execució dels treballs 
regulats per aquesta Llei, té la consideració d'infracció administrativa i 
determina la incoació i la tramitació de l'expedient administratiu corres
ponent al responsable. 
- 2 Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 
- 3 Són infraccions lleus: 

a) Alterar els senyals, si poden continuar servint per a l'ús previst. 
b) Deteriorar els senyals, si poden continuar servint per a l'ús previst. 
e) Impedir o pertorbar l'accés per a la utilització, el manteniment i la 
restitució dels senyals. 

- 4 Són infraccions greus: 
a) Alterar els senyals, si deixen de servir per a l'ús previst o deixen 

d'ésser identificables. 
b) Destruir o sostreure els senyals. 
e) Modificar la situació dels senyals o impedir-ne la visibilitat. 
d) Impedir l'accés per a la instal·lació dels senyals. 
e) Cometre infraccions qualificades com a lleus, si s'aprecia reincidència. 

- S És infracció molt greu la reincidència en la comissió d'infraccions 
qualificades com a greus. 

Article 13 
Prescripció 
El termini de prescripció de les infraccions és de quatre anys per a les 
greus i les molt greus i d'un any per a les lleus, a comptar des de la data 
de comissió de la infracció o, si és continuada, des de la data de realitza
ció de l'últim acte en què la infracció es consuma. 

Article 14 
Procediment sancionador 
- 1 El procediment sancionador pot ésser iniciat d'ofici o per denúncia 
de tercers, adeçada a l'Institut Cartogràfic de Catalunya, o bé als consells 
comarcals o als ajuntaments, els quals ho han de posar en coneixement 
del dit Institut. 
- 2 El procediment sancionador s'ha de tramitar de conformitat amb la 
normativa vigent i ha de garantir, en qualsevol cas, l'audiència a l'interes
sat. La instrucció de l'expedient correspon als serveis de l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya. 
- 3 Si s'aprecia que els fets que són objecte d'expedient sancionador 
poden ésser constitutius de delicte o falta, l' Institut Cartogràfic de 
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Catalunya ha de traslladar les actuacions a l'autoritat judicial competent 
i, en aquest supòsit, el procediment sancionador queda en suspens fins 
que aquella no es pronunciï. Aquesta suspensió no afecta l'expedient 
incoat per al restabliment de la situació anterior a la comissió de la infrac
ció o, si s'escau, per a l'abonament de les indemnitzacions pels danys i 
perjudicis ocasionats. 
- 4 Si la resolució judicial a què es refereix l'apartat 3 és absolutòria, 
l'Administració pot continuar l'expedient sancionador, respectant els fets 
declarats com a provats pels tribunals. 
- S La imposició d'una sanció en via judicial exclou la imposició d'una 
sanció en via administrativa. 

Article 1S 
Reclamació de danys en via administrativa 
L'Administració pot sol·licitar en qualsevol cas indemnització pels danys i 
perjudicis causats en via administrativa. 

Article 16 
Sancions 
- 1 Les infraccions tipificades per aquesta llei són sancionades amb les 
multes següen~s: 

a) Les infraccions lleus, amb una multa de fins a SO 000 pessetes. 
b) Les infraccions greus, amb una multa de fins a 100 000 pessetes. 
e) Les infraccions molt greus, amb una multa de fins a SOO 000 pessetes. 

- 2 Les sancions es graduen tenint en compte els danys i perjudicis pro
duïts, el risc objectiu que derivi de la infracció per als senyals regulats per 
aquesta Llei o per a tercers i la conducta dolosa o culpable de l'infractor. 
- 3 La imposició de les sancions correspon als òrgans següents: 

a) Al director de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, les sancions de 
fins a 100 000 pessetes. 

b) Al conseller de Política Territorial i Obres Públiques, les sancions 
de fins a SOO 000 pessetes. 

- 4 Contra les resolucions del director de l'Institut Cartogràfic de 
Catalunya es pot interposar recurs ordinari al conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 
- 1 L'Institut Cartogràfic de Catalunya, en els termes que siguin convin
guts amb els propietaris afectats, ha de promoure la inscripció en el 
Registre de la Propietat de les servituds corresponents als senyals existents 
a l'entrada en vigor d'aquesta Llei. 
- 2 El règim jurídic regulat per aquesta Llei per als senyals geodèsics s'a
plica també als senyals geofísics dels quals és titular la Generalitat. Les 
funcions que aquesta Llei atribueix a l'Institut Cartogràfic de Catalunya 
han d'ésser exercides en aquest cas pels òrgans que tinguin atribuïdes les 
competències en relació amb els senyals geofísics. 

DISPOSICIONS FINALS 
- 1 Es faculten el Govern de la Generalitat i el conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques per a dictar les normes necessàries per al 
desenvolupament i l'aplicació d'aquesta Llei. 
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- 2 Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta 
Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als 
quals pertoqui la facin complir. 

Palau de la Generalitat, 11 de juliol de 1994 

JORDI PUJOL 
President de la Generalitat de Catalunya 

JOSEP M. CULLELL I NADAL 
Conseller de Política Ten"itorial i Obres Públiques 

(94.192.139) 
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