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Tecnologies de la informació geoespacial (TIG): 
apunts sobre un subsector tecnologic en creixement 
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Es trada d'un sector jove que inclou, a Ca
talunya, un collectiu de 100 empreses i 
amb activitats tecnológiqu s comple
mentari es a sectOTS definits (om estrate
gics: aeronautic, tecnologies de la infor

tes d'alta qualiflcació professional a Cata
lunya. 

El componen a la seva vegada diverses 
especialitzacions tecnológiques, com vol 
reflectir I'esquema: 

EL SECTOR DE 
LES TECNOLOGIK 

DE LA lNFORMACIÓ 
GEOE... PACIAL (TTG) 
ÉS UN SECTOR JOVE 

QUEINCLOU. 
A CATALUNYA, 

UN COL·LECTrU DE 
100 E1vlPRESES 
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La siluadó actual presenta unes clares xpectalives de creixement, tot i la crisi generalitzada que patim, i 
d'aporlació de valor afegil per sobre de la mitjana del sector industrial a Catalunya, la qual cosa conlribueix a 
la implantació de la Societat del ConeLxement. 

El sector de les TIG aplega totes I s acti mació i comunicacions {TIC}, logístic, cons
vita15 relacionades amb la generacló i ex tru cció, etc El sector genera un volum de 
plotació d'informació relacionada amb el negoci directe de :200 milions d'euros i al 
termori. voltant d'un mUer de Hoes detreball dlrec
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Alguns exemples deis productes i serveis que encaixen dins deis 
diferents subsectors especialitzats que s'han esquematitzat: 

~} Aplicacions de les tecnologies per gestionar Infonnació rela
tiva al territori (SIG): 

· Cadastre, gestió del patrimoni 
· Urbanísme 
, Obres públiques de gestió 
·Gestió per al medi ambient {inventari forestal, control de ma
lalties, etc} 

· Gestió pública i privada del transport {carreteres, tren, auto
bú s, etc} 

· Emer'Séncies i desastres 
· Al tfes serveis públics de planificació i manteniment de salut, 
educació, patrimoni cultural, etc 

·Actius dis1TibUits com les canonades: 'Sas, petroli, ai'Sua, aígües 
residuals, xarxes: eléctrica, de telecomunicacions {fix, mobil} 

, Geomarquetín'S 
· Modelatge 3D 

2) Processos empresarlals móbils {EMP}: 
el treball fora de l'oficina 


· Técn ícs i persones que fan treball de camp 

· Flota i unitats móbils 

· Salut de les persones 

· Personal de vendes 

· Els actius de manteniment 


3J Servei d'ubicació de base (LBS) 
· Plataformes de TI d'accés mb dispositius móbils a través de 
la xarxa mobil i utilització de la capacitat de fer ús de la po
sició 'Seo'Srafica del dispositiu móbil. 

4) Mobile Marketing (MMS) 
· Canals de publicitat mobil com el telefon móbil. 
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La combinació de dades de diverses !onts, en temps real, cfau per o la 
gestió d'emergencies 

Tot i que les administracions públiques han estat pioneres en 
el desenvolupament del sector, en els últims anys s'ha creal un 
teixit empresarial distribult pel ter-ritori catala que ,'ha fet créi
xer i evolucionar amb for<;:a, assenyalant vies de complementa
rietat i enriquiment amb sectors i'Sualmenl d'alt v lor afe'Sit com 
els ja esmentats de les tecnolo'Sies de la informació i les cornu
nicacions, I'aeronautic, el lo'Sístic i el de la construcció. 

La situació present 
Presenta unes dares expectatives de creixement, tOl i la crisl ge
neralitzada que patim, i d'aportació de va lor afe'S it per sobre de 
la mi~ana del sector industrial a Catalunya, la qual cosa contri 
bueix a la implantació de la Societat del Coneixement. 

Els coneixements que s'estan apl icant i les propostes de millora 
que poden aplicar-se tant als ambits públics com privats, de sec
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Map 'participatius', creats pels mateixos usuaris vio web, com aquest 
de la memória histórica. " 
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El calcul de rutes o la vísualització 3D, opcions a I'abast de t01s els ciutadans. 

tors clau dins l' conomia catalana i espanyola (electricitat, gas, 
aigü s, clavegueram, telecomun icacions, gestió urbanística, obra 
pública, carret res, medi ambient, agricultura, etc), generen 
mi llares que contribueixen significativament a incrementar la 
productivitat i la qualitat de servei que ofereixen, i poden con
siderar-se un factor d'atracció per a la implantació a Catalunya 
de pols o clústers d'empreses d'aquests ambits. 

D'a[tra banda, la capacitat tecnol6gica del sedor, tot i estar cons
titult majorit - riament per empreses petites, esta empenyent la 

Compartir i reutilitzar recursos i geoinformació permet oferir més imi
Ilors serveis (exemple de visualitzador web d' un pe!i! ajuntament, ac
cessible des de la seva pagina web, amb informació 'personalitzada', 
de diverses fonts externes). 

internacionalització de les seves adivitats i productes, especia[
ment en els mercats de pa'lsos emergents. 

Pel que fa a I'entorn academic, pradicament totes les universi
tat catalanes imparteixen en alguns deis seu s plans d'estudi ['as
signatura sobre S[G i disposen de laboratoris SIG, entre els quals 
cal destacar, per les seves contribucions, el SIGTE de la Uni er
sitat de Girona, el Centre de Política de 5615 i Va loracions de la 
UPC, [a Facu[tat de Geografia i ellaboratori SIG de ['Esco la Agri
cola de la Universitat de Lleida i ellaboratori SIG de [a Facu ltat 
de Geografia de la UAB, entre d'altres. 

Respecte als consumidors/cllents deis produdes i serveis que el 
sedor ofereix, cal destacar principalment les administracions pu
bliques, que en fan molt diferent ÚS, des de la creació de car
tografia, gestió cadastral i urbanística, fins al control de les 
obres públiques, suport a proces os administratius (georef ren
ciació de permisos, Ilicencies, adivitats al carrer, etc), i, molt sig
nificativament, analisi, estudi i modelització per a la presa de de
cisions. 

Quant a les empreses privades, poden identificar-se com a 
principals usuaris d'aquestes tecnologies les empreses de ser
veis de subministrament (utilities), tal com petroli, gas, eledrici
tat, aigua, aigües residuals, i les de telecomunicacions, especial
ment orientat a la planificació i manteniment deis ad ius 
d'infraestrudura que gestionen, 

Peró també gairebé tates les empreses d'enginyeria, empreses 
de logística, societats de gestió de transport, consultories medí 
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ambientals... disposen d'aquestes eines, així com moltes altres 
empres, grans i mi~anes, de serveis (financers, assegurances, pu
bl icitat al detall, assist-ncia sanitaria, etc). 

Noves arees d'aplicació futura de 
les tecnologies geoespacials 
Mes interessant que parlar del present es parlar del futur, com 
es usual quan es tracta de TIC 

Moltes tecnologi 5, en l'entorn de les TI, s'interrelacionen i es po
tencien rnútuament, acompassant els ritmes de creixement i de 
generació d nous productes i serveis. Pel que fa al sector que 
estem desaivint, en un rapid flash, podem citar algunes de les 
tecnologies que ja comencen a influir i impactar en els nous 
desenvolupaments, creant nous productes i trobant noves arees 
d'aplicació de les TIG: les te lecomunicacions (WiFI, WiMax, tele
fonia móbil ..), els sensors Web, la modelització 3D i [¡D, els nous 
satéll its d'observació de la terra i de localització terrestre (Gali
leo), i, molt especialment, el que s'anom na tecnologies web. 

P rlem només d'aquesta darrera plataforma tecnológica. Durant 
l'última década, els models de negoci han canviat amb la in
fluencia d'lnternetjlntranet. Es evident que la indústria deis SIG 
també ha reconegut aqu esta revolució i participa activament en 
el seu disseny. Per a una tecnologia com els SIG, que requereix 
con ixements multidisciplinaris, un model de distribució com In
tern et és ideal per proporcionar a I'usuari final aplicacions es

pecífiques sense necessitat de tenir un conjunt de dades a la 
maquina client 

La tendencia creixent es la distribució de serveis de compu ta
ció a través d'una infraestructura física de xarxa de servldors de 
mapes i de geoserveis. El recent canvi de paradigma en els SIG, 
passant d'un model basat en entorns locals a un model distri
buit on les dades i també les aplicacions són compartides, reu
tilitzables i distribu',des, gracies a la creació del que s'anomena 
infraestructures de d des espacials, n'és el millor exemple, ja 
que requereix el pie ús deis estandards i de técniques d'intero
perabilitat entre sistemes i 'harmonització de dades. 

Sense oblidar les enormes possibilitats que oferei el que s'a
nomena Web 2 .0 , com a eina de parti ipació ciutadana en pro 
cessos de captura d'informació ("cada ciutada pot ser un sen
501"'), validació de dades, alertes en temps real o presa de 
decisions collectives. 

La normativa europea com la directiva sobre informació del sec 
tar públic i la de creació de la infraestructura de dades espacials 
europea, juntament amb projectes de gran futur com la inicia
tiva Galileo, així com altres d'observació de la Tena (GEOSS, 
GMES.. .) són i seran la res posta per disposar de mltjans en un 
futur proxim on el control del canvi, el medí ambien1, la planí
ficació del territori, el control i intel·ligéncia de les ciutats, etc, i 
es van revelant com a noves indúsrries, nous serveis, on l'engin
yeria hi ha de jugar un paper relevant 
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