
Institut Cartogràfic de Catalunya:
Passat i present
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Relacions amb la Generalitat: 
Contracte Programa (CP)

Compromís del Govern de la Generalitat per realitzar 
treballs i serveis en els àmbits competencials.

Contracte Programa 1 (1998-2001).

Contracte Programa 2 (2002-2005).

Contracte Programa 3 (2006-2009).
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Captura primària:
Aeronaus i sensors

Cessna Citation I
Cessna Gran CaravanCASI

LIDAR
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Productes topogràfics

Base topogràfica 1:5.000: 4274 fulls.Base topogràfica 1:5.000: 4274 fulls.
Actualització continuada a partir de la 2a edició.Actualització continuada a partir de la 2a edició.
Obtenció posterior de les cartografies 1:10.000 i Obtenció posterior de les cartografies 1:10.000 i 
1:25.000 per generalització cartogràfica.1:25.000 per generalització cartogràfica.
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Productes ortoimatge

OrtofotoOrtofoto 1:5.000: 4274 fulls.1:5.000: 4274 fulls.

ExecutantExecutant--se la 5a edició.se la 5a edició.

Possible generalització a Possible generalització a 
1:10.000, 1:25.000 i 1:10.000, 1:25.000 i 
1:50.000.1:50.000.
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Serveis: Posicionament Geodèsic Integrat
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Serveis: Cartoteca: etapa inicial

280.000 documents cartogràfics.
40.000 llibres.
Arxiu fotogràfic: 40.000 imatges i 
350.000 fotografies aèries. 
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Serveis: Inici d’IDEC

Múltiples cartografies, orígens i combinacions
Un resultat per a cada usuari

Metadatos registrados
Metadata for a feature
collection, and a URL
Metadata for a feature
collection, and a URL
Metadata for a feature
collection, and a URL
Metadata for a feature
collection, and a URL
Metadata for a feature
collection, and a URL
Metadata for a feature
collection, and a URL
Metadata for a feature
collection, and a URL
Metadata for a feature
collection, and a URL
Metadata for a feature
collection, and a URL
Metadata for a feature
collection, and a URL
Metadata for a feature
collection, and a URL
Metadata for a feature
collection, and a URL
Metadata for a feature
collection, and a URL
Metadata for a feature
collection, and a URL
…..

Metadades enregistrades
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Projectes importants

Mapa d’ombres, riu Ter (Medinyà)
Projecte PEFCAT, 1 punt/m2

Cadastre de rústica
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Projectes importants

Campanyes Farmstar a França (sensor CASI)
Projectes PITSA i Cartosur (Veneçuela)Carta topogràfica de la República Argentina 

1:250.000
Interferometria a MèxicCursos DIGSA
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Projectes importants

Col·laboracions a Marroc
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ICC: La nostra pàgina per Internet

Servidor de mapes continus: Visualització i descàrrega de les 
sèries de producció continuada de l’ICC a partir de la cerca 
per topònim (52.000 topònims base 1:50.000).

Guia de carrers: Visualització d’adreces de tot Catalunya 
sobre el topogràfic / ortofoto 1:5.000.

Ajuda servidor de mapes continus

Ajuda guia de carrers
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La Informació Geogràfica del Futur
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La Informació Geogràfica del Futur

+ dades, + ‘intel·ligents’, + ràpides:

Mapa urbà de Catalunya.
+ 1:5.000.
Integració de dades LIDAR, CASI i RADAR.
Mapes a la carta.
Posicionament + acurat.
Ajuda al control de l’aigua, boscos, agricultura.
Col·laboració amb l’Institut Geològic de Catalunya.
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La Informació Geogràfica del Futur

Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya (CCCC)

El DPTOP, a través de la Comissió, vol reduir, de manera 
reglada, les duplicitats d’informació. 

COM?

Definint normes i estàndards. INSPIRE.
Elaborant un Pla Nacional de Cartografia. PCC.
Compartint les dades: IDEC.
Establint el Registre de Cartografia Oficial de Catalunya. 
RCC.
Invertint el mateix per a què sumi més.
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La Informació Geogràfica del Futur

50% Generalitat President/a (Hble. Conseller/a DPTOP).

Vicepresident/a 1r (Director/a ICC).

3 representants DPTOP.

7 representants altres departaments 
Generalitat.

Representant ICC.

50% ens locals Vicepresident/a 2n.

12 representants ens locals.

Composició de la CCCC (26 membres)
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La Informació Geogràfica del Futur

Pla Cartogràfic de Catalunya: Com serà?

Dissenyat en funció de les necessitats d’informació 
geogràfica del país. 
Participatiu.
Complet.
Amb presència de tots els productors.
Generarà directrius per al CP de l’ICC.
Una eina de gestió i de control de les administracions.
Cada organisme dins les seves possibilitats.
Es presentarà a la CCCC per a la seva aprovació.
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La Informació Geogràfica del Futur

Grans projectes:
Mapa Geològic de Catalunya 1:25.000 i, sectorialment, 
1:10.000 i 1:5.000 al servei de l’obra pública.

Mapa de Sòls a Catalunya 1:25.000.

Mapa Hidrològic de Catalunya 1:25.000.

Mapa de Riscos de Catalunya 1:25.000.
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La Informació Geogràfica del Futur

Més serveis: + IDEC, Registre Cartogràfic de Catalunya

Ortoimatges (ICC) i cadastre (DGC) de la seu de l’IEC.
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La Informació Geogràfica del Futur

Més serveis: Geoserveis, la base topogràfica 1:5.000 3D.
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La Informació Geogràfica del Futur

De la digitalització 
dels fons 
cartogràfics i 
documentals a una 
cartoteca digital a 
Internet.
De la conservació del 
paper a la 
preservació de la 
informació numèrica.

Més serveis: + Cartoteca de Catalunya:

Font:
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La Informació Geogràfica del Futur

Es crearan Laboratoris per impulsar la recerca aplicada.

Un exemple, 4 laboratoris a l’IGN francès:

* http://recherche.ign.fr/
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La Informació Geogràfica del Futur

El futur és crear informació geogràfica ‘intel·ligent’

+ acurada.

+ actualitzada.

+ a l’abast.

+ accessible.

Interoperable.

Es pot visualitzar dades ICC des de Google Earth
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Us convidem a visitar l’ICC

Parc de Montjuïc. 08038 Barcelona
www.icc.cat


