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                Canvi                Col·laboració 
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Línies estratègiques d’actuació del Consorci AOC 

  Interoperabilitat 

Reusabilitat 

Seguretat 
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  Interoperabilitat       No maregem al ciutadà ! 
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  Reusabilitat 

  Treballem de forma molt similar... 
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  Reusabilitat 

  Treballem de forma molt similar... Però som diferents ! 
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Seguretat 
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  Interoperabilitat 

  Reutilització 

  Seguretat 

Compartir 

Col·laborar 

Transparència 

Informació pública 

Prestació de servei: 

(visors, editors, 

catàlegs, atles…) 
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Evolució del servei (2006-2012) 



inici 

2006… IDEC Local i els primers visors 
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2006… el catàleg de dades i metadades 
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2006… la primera plataforma de gestió 
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2007… incorporem el planejament 
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2010… cal una primera revisió  
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  Per a donar força i valor afegit als 

recursos  existents a la xarxa IDEC Local  

 

 2011… neix 

 
 

 

   Amb 3 objectius: 

       usabilitat de la solució 

       serveis de valor afegit 

       valor públic de la geoinformació  
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       usabilitat de la solució 

       serveis de valor afegit 

       valor públic de la geoinformació  
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   usabilitat: amb una nova PRG 
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   usabilitat: amb seguretat 
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       usabilitat de la solució 

       serveis de valor afegit 

       valor públic de la geoinformació  
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   serveis: visors posats al dia 
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   serveis: visors posats al dia 
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   serveis: visors posats al dia   
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       usabilitat de la solució 

       serveis de valor afegit 

       valor públic de la  geoinformació  
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   valor públic de la geoinformació 

Catàleg de dades i geoserveis: una bona porta d’accés  
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   valor públic de la geoinformació 

v 

v 

v 



inici 

   valor públic de la geoinformació 

DGPC:  Actualització i manteniment dels Punts d’Actuació Prioritària  
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Geolocal: estat d’implantació 
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o Visors  municipals publicats   471 

o Serveis WMS disponibles:    +300 

o Capes d’informació disponibles:   +4.700 

o Metadades totals publicades:    +9.400 

o Org. diferents que generen metadades:  178 

 

 

 

o Visites als diferents visors:   +350.000 

o Capes d’informació visualitzades:   +85.000

  

 
 

Dades d’implantació (2011) 

Dades d’ús ( 2011) 
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Geolocal: cap a on anem ? 
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Centrar-nos en + projectes cooperatius 

sobre la base ja desenvolupada 

 

    Treballant les solucions en mobilitat 

Però apostant pels líders, per no 

anar reinventar la roda ! 

I continuar treballant perquè   

Geolocal sigui conegut i utilitzat 

Comptant amb la millor 

cartografia i dades públiques 
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Moltes gràcies 

 

Ferran Farriol Vilà 

ffarriol@aoc.cat 

 

  

Més informació: 

 

implantacio@aoc.cat  

http://www.aoc.cat 

http://www.geolocal.cat 

 

 

 

mailto:ffarriol@aoc.cat
mailto:implantacio@aoc.cat
mailto:implantacio@aoc.cat
http://www.aoc.cat/
http://www.geolocal/.cat

