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MISSATGE DEL CONSELLER DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 1
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SANTI
VILA
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Aquest document és la Memòria Corporativa de
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya en el seu
primer exercici 2014. La decisió governamental d’in-
tegrar l’Institut Cartogràfic, l’Institut Geològic i l’empre -
sa pública GEOCAT, en la línia de la nucleació i la
simplificació que altres països europeus estan duent
a terme, ha donat els seus primers fruits en aquest
exercici. Integrar disciplines i serveis, simplificar es-
tructures, ésser més eficients per fer més amb menys,
salvaguardar les competències, aquest és l’objectiu.
Competència és el leitmotiv que ens ha guiat. L’esforç
d’unificar, i la suma de les tres cultures empresarials,
similars en les disciplines i distinta com cada em-
presa és, ha estat la tasca que totes les persones
dels tres ens han dut a terme amb discreció i eficièn-
cia. Els resultats són patents i per aquest motiu vull
felicitar les persones, el nostre actiu més important,
per la tasca feta.

Aquest primer any ha estat el de la fusió física i el de
la institucionalització (Estatuts, Contracte Programa
i Conveni Laboral) en què s’ha treballat i que serà
de fi nitivament assolida a mitjan 2015.

Seguir en el camí de la generació de productes, ser-
veis i coneixement és el que ens mou, mitjançant el
Contracte Programa I (2014-2017): mètode transpa-
rent, quantificat i controlat que fa possible de tenir
un camí reglat en la recerca de l’excel·lència que el
Govern desitja.

Vull agrair la tasca feta a tots, direcció i personal de
l’empresa, i esperonar-los cap a l’esforç del compli-
ment, que és el nostre objectiu com a institució.
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JAUME
MIRANDA
Director General 
de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

El 2014 s’ha produït la fusió de l’ICC, l’IGC i GEOCAT.
Com s’ha produït aquesta fusió i com l’avalua?
Jaume Miranda: Aquest escenari de dècada perduda,
econòmicament parlant (2008-2018), ha comportat una
reacció governamental impulsant, de manera decidida,
l’eficiència com a instrument per avançar en la consolida-
ció fiscal del dèficit. Això és un fet. Les conseqüències
que ens pertoquen han estat, i són, més que substancials
en els anys 2012 i 2013. Les tres institucions que formen
l’ICGC han fet un esforç d’aprimament i nucleació. Aprimar-
se en persones ha estat el més dolorós, però cal constatar
que l’orientació ha estat la de no perdre el nostre nord en
els programes i projectes. Tant l’ICC com l’IGC tenien i
tenen projectes de llarg recorregut, cal subratllar el que
és ben conegut, que els projectes d’informació de base
en les nostres disciplines: geodèsia, geologia, cartografia
i geofísica, transcendeixen les legislatures i els Contractes
Programa. Són projectes de país.

La nucleació s’ha dut a terme i encara s’està fent. La
nova llei vigent des de febrer de 2014 i els instruments en
fase de redacció i aprovació actual: Estatuts, nou Con -
trac te Programa, nou Conveni Laboral, l’organigrama sem-
pre viu, els plans de formació bàsics per a la supervivèn-
cia, etc. són el marc actualment en desenvolupament.

Tota aquesta tasca ingent s’ha fet i s’està fent amb una
gran comprensió dels actors, tant dels que ens governen,
el DTES i el Consell Rector, com, i molt especialment, de
les persones afectades. Són tres cultures empresarials dis-
tintes (ICC, IGC i GEOCAT), si bé no gaire diferents, per
raó tant de proximitat històrica com de proximitat disciplinar.
Els nostres executius i els nostres tècnics de qualsevol
branca entenen que en època de dificultat s’ha de fer un
replegament ordenat i quadrar-se davant de la dificultat,
abans que retirar-se sense ordre ni concert, fet que signi-
ficaria una derrota de conseqüències incalculables.
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Aquest 2014 ha significat un any de liquidació del
segle XX per encetar el segle XXI. Aquest canvi de segle
administratiu ho és, també, tecnològic i amb desafiaments
en termes de demanda de la nostra Administració i
Societat a la que servim. Fins ara és cert que tenim ins-
truments dels quals abans no en disposàvem, però l’ob-
solescència d’idees, productes, serveis i tecnologies
afecta tothom i especialment les institucions properes a
la informació de base dels països, com ho és l’ICGC.

Nuclear-se, repensar-se, reinventar-se, pensar en el
canvi de segle són els vectors que ens guien en la nostra
missió de servir el Govern de Catalunya, les Adminis -
tracions Locals i la Societat en general.

Davant aquest escenari de compressió econòmica, d’on
treu els recursos l’ICGC per encarar els nous projectes?
J. M.: Les dotacions econòmiques sempre han estat i són
filles d’un delicat equilibri. El Govern sempre ha considerat
que ha de finançar els esglaons bàsics de les sèries na-
cionals i els serveis públics, però, a la vegada, ens ha im-
pulsat com a empresa pública que som a la recerca de
recursos per a noves activitats, productes i serveis. El fi-
nançament bàsic d’ambdós instituts ha estat llur Contracte
Programa (amb reduccions en el darrer CPIV ICC 2010-
2013 de l’ordre del 40%), encara que tenim una tradició
d’autofinançament sòlida (46,25% de l’ICC en els darrers
25 anys). Aquesta dicotomia de finançament, Contracte
Programa per al llarg recorregut i iniciativa pròpia empre-
sarial per a l’activitat a més curt termini, és altament per-
formant, i ens permet de servir com a mitjà propi del
Govern i de l’Administració Local que som i també ens
permet de rendibilitzar el coneixement acumulat projec-
tant-nos fora de Catalunya i al món. Aquest equilibri ens
caracteritza i ens dóna versatilitat en la nostra acció.
Podem imaginar i concretar en projectes noves solucions
que ataquen problemes que es presenten a Catalunya a
curt i mitjà termini i, al mateix temps, seguir treballant ca-
lladament en els projectes a llarg termini que són la base
de la nostra missió fundacional.

Cal dir també que les condicions actuals, ara a l’equa-
dor de la dècada perduda, no són fàcils. No sols cal ser
professionals competents, sinó que cal ser també com-
petitius, i això, en un ecosistema administratiu on la con-
solidació fiscal és totèmica, és molt sovint un desafiament
que voreja la inacció. La nostra feina és que el compromís
lligat a l’acció sigui compatible amb unes condicions de
contorn difícils i encotilladores en termes administratius.
Però la intel·ligència del sistema ens ajuda i ens ajudarà
a superar-ho.

Aquest 2014 i el 2015 són i seran anys de redacció i
aprovació d’un nou Contracte Programa per a les nostres

missions a llarg termini, les més properes ja són desafia-
ments diaris pel nostre autofinançament real i tècnic.

Quina orientació tindrà la nova Institució i quin valor
aportarà el nou ICGC a la societat?
J. M.: El nostre cervell actua amb dos hemisferis, carto-
gràfic i geològic, conserva intactes llurs ADN’s dels instituts
fundadors. La captació primària de dades mitjançant ins-
truments propis, sensors embarcats, instrumentació geo-
física, xarxes geodèsiques, xarxes sísmiques, d’allaus,
treballs d’observació i mesura “in situ”, etc. segueix essent
la nostra característica bàsica. Mesurar com a origen de
totes les coses en termes de missió.

La nucleació que hem patit s’està transformant en una
oportunitat per a generar sinergies, les sinergies tècniques
ja existien, pròpies de la història d’ambdues institucions,
on avui la tecnologia les apropa més i més, i aquest apro-
pament no fa més que incrementar-se. Produïm dades
que en dotar-les d’intel·ligència pròpia (models de dades,
de metadades i de representació) es transformen en in-
formació que dissenyades per a alimentar models i ali-
mentar-los realment produeixen coneixement.

Un exemple és el Mapa urbà de Catalunya. És un cas
de dades tridimensionals que generen un model (l’actual
versió 2.2 i la propera 3.0) que servirà de model geomètric
i temàtic per a les ciutats intel·ligents que seran les ciutats
catalanes del proper futur (2020-2030). Aquest exemple
l’estem generalitzant als productes de base que produïm:
les sèries topogràfiques nacionals de l’1:1 000 a l’1:25 000,
els sis Geotreballs, les sèries ortofotogràfiques, etc., ca-
dascuna amb el seu camí propi tant tecnològic com d’a-
plicabilitat però totes amb la mateixa lògica.

I pel que fa als serveis, fer-los més i més propers. O
són propers, o no hi són. Aquest és el lema. Les xarxes
cal que siguin serveis Apps en la ubiqüitat, els geoserveis
ja no són suficients, cal que s’integrin en instruments fàcils,
sobretot fàcils, per a llur ús per l’usuari que no sap com
fer-ho, que no té temps ni esme de conèixer un instrument
complex, i intueix més que coneix amb exactitud el que li
cal. Instamaps és un exemple de servei nostre que s’o-
rienta en aquest sentit. L’usuari funciona pel mimetisme
d’altres exemples i solucions d’altres usuaris i no té temps
ni actitud que li faci possible d’assolir la complexitat. Les
noves aplicacions de la Cartoteca de Catalunya en són
un altre exemple, etc.

Ens orientem en el trànsit de la Societat de la Informació,
ja consolidada, a la del Coneixement que s’albira. L’ICGC
en serà un actor i aquest el nostre compromís.
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ANTONI
ROCA
Director General Adjunt 
de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Com es compara el nou ICGC respecte d’altres institu-
cions anàlogues internacionals? Com competeix i col·la-
bora internacionalment i quin reconeixement tenen,
abans per separat i ara junts?
Antoni Roca: El nou Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya neix de la unió dels dos instituts precedents,
l’Institut Cartogràfic (ICC) i l’Institut Geològic (ICGC).
Ambdós instituts aporten, com a patrimoni, els resultats
de dos llargs recorreguts. 

L’ICC, creat el 1982, és ben conegut a nivell interna-
cional, tant pels seus productes, serveis i programes ins-
titucionals, com per les seves activitats comercials i tècni-
ques arreu del món en projectes guanyats en com petència
amb instituts i altres entitats de diferents països que són
referència mundial. Pel que fa a l’IGC, porta el bagatge de
diverses institucions i unitats precedents: el Servei Geològic
de Catalunya, creat el 1979 dins l’estructura del Depar -
tament de Política Territorial i Obres Públiques (de la ma-
teixa manera que l’any anterior, 1978, fou creat el Servei
Carto gràfic); l’any 1995, el Servei Geològic s’integra a l’ICC
com a Unitat de Geologia i Geofísica, fins que el desembre
de 2005 es crea l’Institut Geològic de Catalunya. L’IGC ha
desenvolupat també una activitat internacional important,
principalment de caràcter institucional, científic i tècnic mit-
jançant relacions de col·laboració amb diversos instituts
geològics i altres organismes de països d’Europa i del món.

Cal dir que tots dos instituts recolliren els llegats de
les diverses institucions que des de 1874 es van anar
creant en els intervals de més estabilitat política en termes
de capacitat d’acció de Catalunya i es van anar desmun-
tant en els períodes de la dictadura.

Ara, el nou Institut, sorgit de la fusió de l’ICC i de l’IGC
i també de l’empresa pública Geocat, és hereu d’aquestes
dues cultures, la cartogràfica i geodèsica, i la geològica,
geotècnica i geofísica, i està en condicions d’assolir els
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reptes del futur i ser el servei públic de referència del co-
neixement cartogràfic, geològic i geocientífic aplicat de
Catalunya, un instrument imprescindible del Govern, i
també de les administracions locals, per a la planificació
i la gestió del territori. L’ICGC segueix tenint el prestigi in-
ternacional dels ens fusionats i amplia l’espectre dels
camps d’actuació i llur capacitat de competència en pro-
jectes internacionals.

Quin és el perfil dels professionals que conformen la
plantilla de l’ICGC i amb quines eines treballem?
A. R.: Assolir els reptes plantejats i els que es plantejaran
en el futur implica coneixement científic i tècnic i domini
de les tecnologies en un entorn ràpidament canviant; im-
plica també treball en xarxa, col·laboració amb institucions
europees i internacionals, millora contínua dels processos
generadors d’informació i coneixement, i cerca de l’ex -
cel·lèn cia en les nostres actuacions.

Les dues peces clau són l’equip humà i el domini i bon
ús de les tecnologies. Per a l’exercici de les seves fun-
cions, l’ICGC necessita equips de persones amb alts ni-
vells de capacitació i especialització en disciplines diver-
ses, col·laborant i creant sinèrgies, tal com es constata en
aquesta Memòria. 

Cal estar atents i participar en els canvis cada vegada
més ràpids que experimenta la societat pel que fa a les
noves necessitats i nous requeriments de geoserveis i al-
tres productes. És imprescindible que les persones de
l’Institut realitzin activitats de formació contínua. L’Institut
ha d’estar present i ser actiu als fòrums dedicats a les ma-
tèries relacionades amb les funcions que exercim i ha de
participar en grups de treball internacionals.

Com es desenvolupen les activitats del nou ICGC quant
instrument del Govern, útil i competent per als ciuta-
dans de Catalunya?
A. R.: L’Institut té com a missió mesurar de manera contí-
nua, eficaç i eficient el territori, quantificar les transforma-
cions, enregistrar els canvis, proveir serveis de geoinfor-
mació per tot i per a tots; adquirir dades, trametre
infor mació geogràfica, cartogràfica, geològica i geotemà-
tica, aportar elements de coneixement sobre l’estructura,
les propietats naturals i els processos que es desenvolupen
en el medi geològic –suport físic de la vida– per a la seva
aplicació a la gestió dels recursos naturals i la prevenció
dels riscos geològics, naturals o induïts per l’activitat hu-
mana, que ineludiblement ha de ser sostenible.

L’ICGC té com a referents els millors instituts cartogrà-
fics, geogràfics i geològics del nostre entorn, Europa, i del
món, i, com aquests, disposa i ha de disposar en el futur
del coneixement i de la tecnologia que ens fa competitius
i, com estructura d’estat, ens dóna la capacitat de resposta
al Govern en les seves actuacions en el territori.

Som i volem ser un Institut Cartogràfic i Geològic de
Cata lunya que serveix el país i el seu Govern, obert a la
societat i obert al món.
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JOAN
SENDRA
Subdirector General de Serveis 
de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

La fusió entre l’Institut Cartogràfic de Catalunya i l’Ins-
titut Geològic de Catalunya ha comportat un nou Con-
tracte Programa. Què canvia aquest nou CP respecte
dels anteriors?
Joan Sendra: La Llei de Creació de l’ICGC esmenta que,
com a entitat pública, ha de tenir un Contracte Programa
(CP) amb la Generalitat de Catalunya. L’Institut Cartogràfic
i Geològic de Catalunya ha de subscriure aquest CP, mit-
jançant el departament amb competències sobre política
territorial i urbanisme, amb el contingut mínim que es pugui
fixar en la normativa reguladora de les finances públiques
de la Generalitat de Catalunya, i que ha d’incloure, en tot
cas, la de finició dels objectius que s’han d’assolir, la previsió
dels resultats a obtenir en la seva gestió i els instruments
de seguiment i control a què ha de sotmetre la seva activitat
i també les excepcionalitats que se li puguin atorgar. Aquest
CP, que ja ha estat aprovat pel Consell Rector de l’Institut
i pel Govern, es deriva de l’aplicació de les funcions dels
dos instituts fusionats en un escenari de sinergies que s’han
d’anar aflorant en el nou Institut amb una direcció unificada.
Així podem trobar un aprofitament dels diferents sensors i
plataformes de què disposava l’ICC sota unes demandes
caracteritzades per la Subdirecció General de Geologia i
Geofísica. És evident el major aprofitament de recursos ja
existents per a la satisfacció de necessitats dels diferents
col·lectius d’usuaris.

Aquest primer CP de l’ICGC s’ha dissenyat sota un
concepte de servei integrat, és a dir, agrupant un conjunt
de disciplines tècniques, no tant pel seu resultat en si ma-
teix, sinó com a possibilitador del binomi necessitat/ser-
vei. L’enfoc és nou i es completarà totalment al final del
segon CP de l’Institut. 

L’ICGC treballa només a/per a Catalunya?
J. S.: L’ICGC ofereix, entre altres serveis, els de geoinfor-
mació, geodèsia, geologia, geofísica, sismologia. Aquests
serveis i els productes derivats, s’ofereixen als tècnics de
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l’Administració de la Generalitat de Catalunya i a l’Admi -
nistració Local, i també a altres usuaris del sector empre-
sarial o per a particulars en general. Principalment, aquests
usuaris radiquen a Catalunya. No obstant això, també s’o-
fereixen serveis de consultoria o de producció de dades
a clients de països menys desenvolupats que el nostre.
Aquests serveis es desenvolupen sota contractes interna-
cionals amb uns preus comercials derivats d’estudis de
costos detallats per a cadascun dels contractes. Els mar-
ges que s’obtenen, un cop deduïts els costos inherents als
projectes, compensen part de la despesa estructural, o
bé s’inverteixen, enfortint la capacitat tecnològica de
l’ICGC. Tradicionalment, l’Institut ha portat a terme contrac -
tes a Sud-amèrica, però, en l’actualitat, destaquen els con-
tractes assolits a la Península Aràbiga. Es tracta de clients
que volen assolir un nivell competencial en poc temps i
que veuen de gran ajuda l’aprofitament de l’experiència
de l’Institut. Avui en dia, la competència en aquests mercats
ha augmentat molt i cada cop hi ha una saturació més ele-
vada de bones i competitives ofertes de productes i ser-
veis. Aquest fet comporta que calgui disposar del millor
equip humà possible i anar invertint amb un ritme sostingut,
atesa la dinàmica del mercat de la geoinformació. 

Reflexions sobre les dades econòmiques 2014.
J. S.: Les xifres de tancament de l’exercici de 2014 es man-
tenen en nivells similars a les de 2013 si consolidem l’ac-
tivitat dels dos instituts precedents. Els ingressos propis,
l’autofinançament i les inversions realitzades es troben em-
marcades pel disseny inclòs en el primer any del CP. Cal
destacar que el volum d’inversió és molt reduït i no guarda
proporció amb el volum d’operacions ni amb les funciona-
litats i els objectius marcats a l’entitat. És a dir, que ens tro-
bem davant d’un clar procés de descapitalització que cal-
dria revertir com més aviat millor en funció d’una millora
de la situació econòmica general i d’un augment del pres-
supost d’inversió. No és convenient caure en l’obsolescèn-

cia de l’equipament de què es disposa, atès que no es po-
drien assolir els objectius del CP per una manca de com-
petitivitat. Aquesta situació també afectaria la consecució
dels ingressos propis.

Les tasques a executar de l’ICGC són
regulades en el Contracte Programa
ICGC 2014-2017 que comprèn 
7 programes, 3 dels quals corresponen
a cadascuna de les àrees temàtiques 
de coneixement pròpies de l’ICGC 
i les 4 restants corresponen a activitats
generals i transversals a les disciplines
de coneixement. A la vegada aquests 
7 programes es divideixen en 
13 subprogrames dels quals se’n
deriven 33 projectes.
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JULIÀ
TALAYA
Subdirector General de Geodèsia i Cartografia
de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Quins són els reptes més difícils d’aconseguir
actualment?
Julià Talaya: La major utilització de la geoinformació com-
porta nous reptes, en citaré els dos que considero prin-
cipals: 

Un dels reptes més difícils d’aconseguir és incremen-
tar la intel·ligència de les dades per augmentar llur ús.
Ara ja no és suficient de representar la realitat, també s’ha
de modelar millor per a respondre a preguntes del tipus
“quina és la millor ruta d’una entitat a una altra? Quina su-
perfície tenen els polígons d’edificacions?” D’altra banda,
cal anar fent evolucionar els models de dades per a pos-
sibilitar representacions que siguin més intuïtives per als
usuaris, com ara la generació de models 3D.

Un altre repte és la lluita continuada contra l’obsoles-
cència de la geoinfromació produïda: si fa 10 anys un cicle
d’actualització de 8 anys era totalment acceptable pels
organismes cartogràfics, actualment la societat demana
cada cop geoinformació més actual i els cicles d’actualit-
zació s’han d’escurçar per a donar resposta a aquest re-
queriment. En conseqüència, s’han de poder assolir ob-
jectius de cobertura de tot el territori amb una cadència
biennal o cada quatre anys com a màxim, depenent del
nivell de detall.

Quins beneficis aporta fer la captació primària de
dades amb mitjans propis?
J. T.: Des de l’inici l’Institut ha apostat per a potenciar la
captació primària de dades a partir de l’operació amb
mitjans propis dels sensors utilitzats per a modelar la
rea litat, bàsicament càmeres aèries aerotransportades.
Aquesta aposta ha rendit molts beneficis com ara el de
disposar del coneixement de tota la cadena productiva,
des del seu inici mitjançant la captació de la informació
primària (fotografies aèries, dades lidar, sensors hipe-
respectrals...) fins al seu final com pot ser la publicació
de mapes en paper, generació de geoserveis o la gestió
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de la Infraes tructura de Dades Espacials de Catalunya
(IDEC).

L’operació de sensors per l’Institut li ha permès d’aug-
mentar enormement el coneixement tècnic sobre llur fun-
cionament i ha possibilitat d’augmentar molt el nivell tècnic
de l’Institut. Tot això ha revertit en el desplegament d’unes
cadenes productives d’alta empenta. Finalment, l’aposta
per l’operació de sensors propis ha fet possible de realitzar
apostes exitoses, com ara l’operació del primer lidar aeri
a l’estat espanyol per a l’estudi de les zones inundables
dels rius catalans.

Quines mesures es duen a terme per disposar d’una
informació cartogràfica de qualitat?
J. T.: Per  garantir la qualitat de la informació cartogràfica
s’està aplicant una política de qualitat orientada als proces-
sos de la cadena de producció. Així, es realitzen revisions
periòdiques i es porten a terme activitats de millora conti-
nuada d’aquests processos productius. Aquestes tasques
han permès que ja, des de 2006, es disposi d’una certifi-
cació ISO 9001 per als processos de producció de la Base
i Mapa topogràfic 1:5 000. Aquesta certificació s’està re-
novant i estenent any rere any incloent a la darrera certifi-
cació la producció de l’ortofoto convencional de Catalunya.

Els sistemes de qualitat de la informació cartogràfica
incideixen tant en l’exactitud posicional dels elements (co-
ordenades correctes), en la completesa dels elements
(que apareguin tots els elements que cal representar), en
l’assignació correcta d’atributs (que els atributs siguin cor-
rectes), com en la consistència lògica dels elements (com
ara que els polígons han de tancar o que no hi hagi ele-
ments duplicats). De tota manera, cal remarcar que l’ob-
solescència de la geoinformació és un altre factor que cal
considerar si hom vol disposar d’informació cartogràfica
útil per als usuaris. Un producte cartogràfic que sigui im-
millorable en termes de precisió, completesa, assignació
d’atributs i consistència lògica pot ser de poca utilitat (i,

per tant, de poca qualitat en no considerar la satisfacció
del client) si el seu cicle d’actualització és massa gran.
En aquest sentit, l’ICGC està redefinint part de les seves
cadenes de producció per a poder optimitzar la compilació
de les dades i escurçar els cicles d’actualització dels pro-
ductes cartogràfics.

   9
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Els objectius són augmentar el
potencial d’observació de la Terra per 
a garantir la continuïtat de la producció
cartogràfica, atenent que és el primer
pas de la cadena de producció, 
i augmentar la qualitat dels productes
tot rebaixant els cicles d’actua lització.
Tot això s’està duent a terme amb la
implementació d’eines apropiades.
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JOAN 
PALAU
Subdirector General de Geologia i Geofísica
de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Quina és l’orientació dels projectes de geologia i geo-
física de l’ICGC?
Joan Palau: Aquests projectes han de potenciar el conei-
xement del medi geològic aportant productes i serveis útils
per a la planificació territorial i urbanística, l’execució d’o-
bres públiques, l’avaluació dels recursos naturals d’origen
geològic, la prevenció dels riscos naturals o induïts per
l’activitat humana i la preservació del patrimoni geològic.

L’ICGC ha de respondre i anticipar-se a les demandes
i les necessitats de la societat, i fer-ho de la manera més
fiable i eficient que l’avanç científic i tecnològic permeti.
Els reptes que es plantegen per fer-ho són cada cop més
complexos i exigents a causa de l’ús cada vegada més
intensiu del sòl i del subsòl, en especial en l’entorn urbà,
de la concurrència de necessitats i d’interessos, en oca-
sions divergents, que graviten sobre el territori, i de les
necessitats de donar-hi resposta en el marc d’un desen-
volupament sostenible.

En aquest marc, aquests projectes han de potenciar
el coneixement sistematitzat del medi geològic per tal de
dotar al territori català d’un coneixement científic i tècnic
tridimensional, continu i homogeni, però alhora ha de donar
resposta i solucions fiables a les problemàtiques concretes
que es plantegen i actuar amb especial atenció i celeritat
quan es donen situacions de risc que poden posar en
perill persones, béns o el medi ambient.

La transferència de coneixement adquirit i la difusió
de la informació i de les dades, cada vegada d’una ma-
nera més fàcilment utilitzable, integrada i interoperable,
són també objectius de la nostra activitat i ho considerem
un element clau dels retorns a la societat del nostre Institut.

Com es col·labora en la gestió dels riscos geològics?
J. P.: Els fenòmens potencialment perillosos formen part
del funcionament dels sistemes naturals. Les situacions
de risc geològic es donen quan aquests fenòmens naturals
interactuen amb les activitats de la societat o quan aques-
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tes activitats actuen sobre el medi geològic i pertorben el
seu estat natural originant desequilibris que poden des-
encadenar noves situacions de risc. 

La creixent ocupació del sòl i els nous usos als quals es
destina, especialment el creixement de les zones urbanes,
la realització de noves infraestructures, i alguns dels nous
hàbits socials, com els vinculats a determinades activitats
de les indústries del lleure i l’esport, fan que cada vegada
hi hagi més població, més infraestructures i més béns sus-
ceptibles de ser exposats a perills geològics. Addi cio -
nalment, l’activitat antròpica multiplica les accions amb les
quals modifica les condicions naturals en què es troben el
sòl i el subsòl: excavacions, obres subterrànies, extraccions
d’aigua o d’altres fluids, emmagatzematges subterranis de
gasos; són alguns exemples d’aquestes pressions. 

Contribuir a evitar o minimitzar els riscos associats a
aquestes dinàmiques i accions sobre el medi geològic és
una de les funcions de l’ICGC. Per donar-hi respostes ade-
quades es desenvolupen anàlisis integrades per a millorar
la prevenció, la predicció, la gestió de la emergència i l’a-
valuació de la resiliència. En tots aquests aspectes l’ICGC
col·labora amb els gestors responsables de l’ordenació
territorial, de l’urbanisme i de la protecció civil.

Qualsevol política de prevenció, mitigació i gestió del
risc ha de partir del coneixement aprofundit dels processos
potencialment perillosos: llur comportament, llur distribució
territorial, llurs característiques, freqüència, magnitud, di-
mensions, les causes de llur desencadenament, llurs pos-
sibles conseqüències i, sempre que sigui possible, llur
predicció temporal. 

Quines mesures es duen a terme per a disposar d’una
informació geològica i geofísica de qualitat?
J. P.: La geologia , la geofísica i, en general, totes les dis-
ciplines relacionades, estan en un procés de progressió
contínua. Aquesta evolució científica i tecnològica du as-
sociat el desenvolupament d’eines i metodologies que

permeten de millorar l’obtenció i l’anàlisi de la informació
aprofundint el coneixement que es té del terreny, sòl i sub-
sòl, de la seva constitució, propietats i evolució. 

L’ICGC no pot romandre aliè a aquesta evolució sinó
que ha de ser un agent actiu, participant i integrant aquest
coneixement per a donar una millor resposta a les deman-
des que la societat ens planteja en els diferents àmbits
de la nostra activitat. 

La formació contínua del personal i la incorporació de
les noves tecnologies són peces fonamentals per a assolir
aquest objectiu, com també ho és la participació en pro-
jectes de recerca aplicada, desenvolupament i innovació
que faciliten l’augment del nostre coneixement. La coope-
ració amb altres organitzacions catalanes i d’arreu del
món afavoreixen la creació de sinergies que possibiliten
d’avançar més sòlidament i més ràpidament en la resolució
dels reptes cientificotècnics que tenim en comú. 

Anàlisi del medi geològic 
i de les seves interaccions amb 
la societat per a garantir un creixement
sostenible: recursos, riscos i patrimoni.
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Bases 
Manté actualitzada la informació de les bases topogràfiques,
la base de carrers i algunes bases temàtiques, i dóna suport
als processos de distribució de dades. També defineix els mo-
dels de dades i metadades, les metodologies utilitzades en els
processos de producció i distribució, i genera la documentació
que s’inclou en els plecs d’especificacions tècniques.

Maria Pla. Cap d’Àrea

Geofísica i sismologia
Fa estudis geofísics per a cobrir les demandes específiques i
per a la proposta i l’elaboració de criteris tècnics d’aplicació
de mètodes geofísics. Avalua i fa el seguiment de la sismicitat
i del risc sísmic del territori, i proporciona informació als res-
ponsables de Protecció Civil, a la comunitat científica i a la ciu-
tadania en general. També fa innovació, desenvolupament i
manté la xarxa sísmica i altres xarxes instrumentals.

Xavier Goula. Cap d’Àrea

Cartografia
Elabora cartografia topogràfica, derivada i temàtica d’escales
mitjanes i petites. Les tasques principals són la definició de
continguts, el disseny cartogràfic, la interpretació de les dades
del territori i el manteniment de tots els elements continguts en
la cartografia, inclosa la informació toponímica. També s’encar-
rega de donar suport a la delimitació municipal de Catalunya,
els objectius de la qual van dirigits a la finalització dels replan-
tejaments de les línies de límit municipal.

Isabel Ticó. Cap d’Àrea

Geotècnia i prevenció de riscos geològics
Estudia i avalua els riscos geològics naturals o desencadenats
per l’acció antròpica, i dels riscos d’allaus i la previsió. També
proposa i executa mesures per a fer la previsió, la prevenció i
la mitigació de riscos i dóna suport als organismes competents
en la planificació i l’ordenació territorial, en l’urbanisme i en la
gestió de les emergències. Fa estudis i projectes geotècnics
per a donar suport a la realització o el manteniment d’infraes-
tructures.

Pere Buxó. Cap d’Àrea

Geologia i recursos
El seu principal objectiu és la cartografia geològica del territori.
S’encarrega de l’elaboració del Mapa geològic de Catalunya
a les escales pròpies de la delimitació territorial i urbanística.
Tanmateix elabora treballs d’edafologia, cartografia de sòls,
estudis i avaluacions de risc d’erosió i altres treballs relacionats
amb el sòl i la seva protecció; l’estudi dels recursos geològics,
inclosos els energètics i els hidrogeològics, formen part també
dels seus objectius.

Ignasi Herms. Cap d’Àrea

SUBDIRECCIÓ GENERAL DE GEOLOGIA I GEOFÍSICA
Assegura l’optimització dels seus recursos, mantenint i millo-
rant la seva productivitat, l’eficiència i l’eficàcia dels seus pro-
cessos amb el propòsit de prestar el servei que l’ICGC, en
l’exercici de les seves funcions i competències, desenvolupa
dins dels camps de la geologia la geofísica i les disciplines
que hi estan relacionades, com l’enginyeria geològica, l’engi-
nyeria del terreny i la geotècnia, les ciències del sòl i l’edafo-
logia, la sismologia, els recursos geològics i la hidrogeologia.

Joan Palau. Subdirector

SUBDIRECCIÓ ADJUNTA DE GEOLOGIA I GEOFÍSICA 
Responsable del Centre de Suport de Tremp que té com a ob-
jectius potenciar la recerca, el desenvolupament i la divulgació
de la geologia i el patrimoni geològic a l’àrea pirinenca, i oferir
serveis públics relacionats amb aquesta matèria. També té atri-
buïdes funcions per a donar suport a la legalitat en àmbits de
patrimoni geològic i geologia ambiental.

Xavier Berástegui. Subdirector adjunt

Geoprocés
S’encarrega de la metodologia i del procés de generació de
productes ràster. El procés, que es basa en l’explotació de les
dades obtingudes mitjançant les càmeres digitals i el sensor
lidar, inclou els controls de qualitat de la captació primària de
dades, els ajustos o aerotriangulacions per a dotar de consis-
tència geomètrica als conjunts de dades i la generació de mo-
dels d’elevacions de diferent tipologia, ortoimatges i productes
derivats.

Antonio Magariños. Cap d’Àrea

Geodèsia
Es compon de dos àmbits d’activitat. D’una banda, la definició
i implantació del Servei de Posicionament Geodèsic Integrat
de Catalunya, que consta d’estacions geodèsiques perma-
nents, xarxes, procediments i dades que fan possible el posi-
cionament geodèsic precís d’objectes en el territori. D’una altra
banda, la planificació dels vols i les operacions amb els sen-
sors aerotransportats d’acord amb els requeriments tècnics ne-
cessaris per a l’elaboració dels productes i serveis de l’ICGC.

Ernest Bosch. Cap d’Àrea

SUBDIRECCIÓ GENERAL DE GEODÈSIA I CARTOGRAFIA
S’encarrega de la infraestructura física i dels sistemes tecnolò-
gics necessaris per a construir el Servei de Posicionament Geo-
dèsic Integrat de Catalunya. Manté, segons els estàndards
establerts, les bases de dades topogràfiques i els mapes te-
màtics. Duu a terme les cobertures d’imatge mètrica aèria, amb
sensors actius i passius, i tracta les dades geogràfiques i te-
màtiques produïdes per teledetecció aeroespacial. Intervé en
procediments de delimitació territorial.

Julià Talaya. Subdirector

DIRECCIÓ GENERAL
Es responsabilitza que l’ICGC exerceixi les competències que
la Generalitat de Catalunya té atribuïdes sobre geodèsia, car-
tografia, geologia, geofísica i sobre la Infraestructura de Dades
Espacials de Catalunya, tot mantenint i incrementant al màxim
la qualitat en la producció i la generació de coneixement del
territori, en un entorn d’innovació contínua per a seguir essent
un referent a Catalunya, Europa i la resta del món en el seu
sector.

Jaume Miranda. Director

DIRECCIÓ GENERAL ADJUNTA
És funció de l’adjunt al director general de recolzar la Direcció
en la seva responsabilitat que l’ICGC exerceixi amb excel·lèn-
cia les competències que la Generalitat de Catalunya té atribu-
ïdes sobre geodèsia, cartografia, geologia, geofísica i també
sobre la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya.

Antoni Roca. Director adjunt
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Geotecnologies
Té dues línies principals: d’una banda, Geostart, que té l’objec-
tiu principal de proposar, validar i implementar noves tecnolo-
gies, serveis o aplicacions web; d’una altra banda, Web–SIG,
que té com a objectiu l’evolució contínua del web i dels seus vi-
sualitzadors, tot incorporant noves funcionalitats, i la integració
de les innovacions tecnològiques aportades pel grup Geostart.

Sergi Anguita. Cap d’Àrea

Promoció i gestió comercial
Fa la cerca de projectes i de nous clients que permetin d’in-
crementar l’autofinançament de l’Institut fora de l’àmbit de Ca-
talunya. També gestiona els continguts del web i el centre
d’atenció a l’usuari.

David Sánchez. Cap d’Àrea

Gestió de projectes i suport a la C4
Gestiona el Contracte Programa de l’ICGC amb el DTES i di-
ferents projectes per a la resta de departaments i ens de la
Generalitat de Catalunya i per a l’Administració Local de Cata -
lunya, i tramita les incidències d’aquestes actuacions. A més,
dóna suport a la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Ca-
talunya i s’encarrega del Pla Cartogràfic de Catalunya i del Re-
gistre Cartogràfic de Catalunya.

Elena Martínez. Cap d’Àrea

SUBDIRECCIÓ GENERAL DE SERVEIS
S’encarrega de dirigir, coordinar i gestionar les finances, l’ad-
ministració, la contractació administrativa, el Contracte Pro-
grama, les relacions amb la Generalitat i l’Administració Local,
la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya, el Pla
Cartogràfic de Catalunya i el seu Registre, els projectes per a
tercers, el manteniment i les instal·lacions dels edificis, el portal
d’Internet i les noves tecnologies relacionades, i la distribució
i venda de productes i serveis.

Joan Sendra. Subdirector

Gestió econòmica
Porta a terme el conjunt de processos, coordinats i interdepe-
nents, encaminats a planificar, organitzar, controlar i avaluar els
recursos econòmics i financers disponibles en l’organització
per tal de garantir de la millor manera la consecució d’uns ob-
jectius socials fixats prèviament i coherents amb la seva missió.
També fa la gestió i el seguiment de la contractació adminis-
trativa i el suport jurídic.

Tais Arza. Cap d’Àrea

Gestió de persones
Assessorament a la Direcció en matèria de planificació de
la plantilla i la selecció i formació del personal. Fa funcions
d’administració de personal: contractes, nòmines, cotitza-
cions, gestió de permisos i vacances, control d’absentisme
i aplicació del règim disciplinari. Inclou tasques de relacions
laborals com ara negociació col·lectiva, resolució d’incidèn-
cies laborals, prevenció de riscos i promoció de polítiques
d’igualtat.

Laura Marimon. Cap d’Àrea

ORGANIGRAMA
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2013-2014

Postgrau:
IC_Cartotechnology “International
Course on Management and Applied
Techniques in Cartography” 

16 gener
Jornada:
Preservació de dades
geocartogràfiques digitals: 
Una aproximació documentalista

17 gener
Jornada:
Small Satellites: A New Approach 
to Space Research and Technology
Applied to Modern Society

19 març
Presentació:
El llibre “Los ríos de la zona árida
peruana”, de G. de Reparaz
Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 

3 abril
Jornada:
Nous sistemes de satèl·lits d’alta
resolució 

24 abril
Jornada:
El Servei de Posicionament Geodèsic
Integrat de Catalunya (SPGIC) 

15 maig-15 juny
Exposició:
GEOflaix!
Centre de Suport Territorial Pirineus,
Tremp 

22 maig
Jornada:
Reptes i futur en l’observació
aeroportada de la Terra 

29 maig
Jornada:
Noves tecnologies i nous productes al
servei de l’Administració Local 

5 juny-31 agost
Exposició: 
eARTh Observation
Universitat Autònoma de Barcelona 

1

2

3

4

ACTES. Difusió del coneixement
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26-29 juny
Curs: 
L’aprofitament dels recursos geològics
Centre de Suport Territorial Pirineus, Tremp 

17 juliol
Jornada:
Instamaps: Crea, visualitza, explora i comparteix
els teus mapes 

18 juliol
Jornada: 
La ciutat: Un ecosistema de dades 

22 setembre-3 octubre
Curs:
International Intensive Training Course on Soil
Micromorphology
Centre de Suport Territorial Pirineus, Tremp 

30 setembre
Presentació:
El llibre “Joan Binimelis: Descripció particular 
de l’illa de Mallorca e viles”, ed. a cura de Juli Moll
Espai Mallorca, Barcelona

13 novembre
Jornada:
CARTOCAT: Un portal de mapes antics
georeferenciats de Catalunya

14 novembre
Jornada:
GALILEO “Quo Vadis”
Acte commemoratiu de jubilació 
de Josep Lluís Colomer 

16 novembre
Jornada: 
Geoinfomació i Excursionisme
Fira del Llibre, Turisme i Esports de Muntanya, Vic 

18 novembre
Jornada:
Projecte iCOAST – Conviure amb 
el mar: Què estem fent al litoral?
Departament d’Interior, Barcelona 

20 novembre
Jornada:
Acte de cloenda de l’exposició 
“25 anys del servei d’informació 
i prevenció d’allaus a Catalunya” 

Exposició itinerant
25 anys del servei d’informació i prevenció
d’allaus a Catalunya
Esterri d’Àneu, 
1 desembre 2013-3 gener 2014

Espot, 
4 gener-28 febrer 2014

Boí, 
1 març-30 juny 2014

Cerdanyola del Vallès, 
15 setembre-14 novembre 2014

Barcelona, 
18-21 novembre 2014

5

6
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Cal destacar els tres grups de recerca que han estat
reconeguts com a grups consolidats, per al període
2014-2016, per l’Agència de Gestió d’Ajuts de la

Generalitat de Catalunya:
– El Grup d’Estudis d’Història de la Cartografia, format per
investigadors de la Universitat de Barcelona, de la
Universitat de Girona, de la Universitat de Lleida, de la
Universitat Rovira i Virgili (Tarragona), de la Universitat
de València, de l’ICGC, de l’Instituto Geo gráfico Nacio -
nal i de l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Aquest reconeixe-
ment el manté des de 2009.

– L’altre grup és el Grup de Processos Geològics Actius
i Risc, format per 22 tècnics de l’ICGC, 12 dels quals
són doctors. Aquest grup manté aquest reconeixement
des de 2005.

– I el PaleoRisk Research Group, dirigit pel Dr. Lothar
Schulte, de la Universitat de Barcelona (UB), en el qual
participen la UB, el Servei Meteorològic de Catalunya,
l’Institut für Schnee-und Lawinenforschung (SLF), la
Univer sitat de Zuric, la Universitat de Berna, la Universitat
de Friburg i l’ICGC.

L’objecte d’aquests ajuts de suport a la recerca és de
donar suport als grups de recerca de Catalunya que tre-
ballen en les diferents àrees científiques, per tal de reco-
nèixer i promoure la recerca de qualitat, la transferència
de coneixement i la internacionalització de llurs activitats
científiques.

Per a accedir a aquests ajuts, el grup de recerca ha
de complir una sèrie de requisits, com ara: el treball conjunt
ha de tenir un mínim de tres anys; ha de ser format per un
mínim de 5 investigadors, 3 dels quals han de ser doctors
vinculats estatutàriament o contractualment a la plantilla i
amb dedicació completa, i un d’aquests 3 doctors ha d’as-
sumir la coordinació del grup; el grup ha d’acreditar tenir
o haver tingut, com a mínim, un projecte de recerca, con-
tracte o conveni de recerca (mínim 20 000 euros) en actiu
durant el període dels 4 anys anteriors a l’ajut, i haver tingut
un mínim de dues tesis en el moment de presentar la sol·li-
citud o tenir la data fixada de lectura.

Afiliacions catalanes i espanyoles

• Asociación Española de Ingeniería Sísmica:
Vicepresidència.

• Asociación Española de Normalización y
Certificación del Comité Europeo de
Normalización (AENOR/CEN): Vocal en el Comité
Técnico de Normalización AEN/CTN 148 “Información
Geográfica Digital”.

• Asociación Española de Teledetección: Membre.
• Centre Internacional d’Investigació Recursos
Costaners: Membre.

• Comissió de Coordinació Cartogràfica de
Catalunya (C4): Secretaria.

C4. Comissió Tècnica per al desplegament del
Pla Cartogràfic de Catalunya i de la Directiva
INSPIRE (GT CT1:PCC-INSPIRE): Lideratge i
membre dels grups de treball de Xarxa de camins,
del CODIIGE i de la Preservació de la informació
geogràfica digital.
C4. Comissió Tècnica d’Informació Geogràfica
de l’Administració Local de Catalunya (CT2:IG
ALC): Lideratge i membre dels grups de treball de
la Base de carrers, d’Especificacions tècniques i
del Registre Cartogràfic de Catalunya.
C4. Comissió Tècnica d’Informació Geogràfica
de l’Administració Local de Catalunya
(CT3:COPERNICUS): Lideratge i membre.

• Comissió de Delimitació Territorial: Membre.
• Comissió d’Experts d’Obres Subterrànies i
Singulars: Membre.

• Comissió de Toponímia: Membre.
• Consejo Directivo de la Infraestructura de
Información Geográfica en España (CODIIGE):
Membre del CODIIGE i dels grups de treball tècnics
d’Hidrografia, de Models digitals d’elevacions,
d’Instal·lacions, xarxes i infraestructura del transport,
de Seguiment i informes, d’Ortoimatges, de
Metadades i catàlegs, del Sistema geodèsic de
referència, de Geologia, i d’Edificis.

• Consejo Superior Geográfico: Vocal de les
comissions especialitzades d’Infraestructures de
dades espacials, de Normes geogràfiques, de Noms

AFILIACIONS I
GRUPS DE RECERCA
I DE TREBALL
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geogràfics, d’Observació de la Terra i del Sistema
geodèsic.

• Consell Assessor d’Àrids: Membre.
• Consell Assessor de Túnels i altres obres
singulars: Membre.

• Consell Català d’Estadística: Membre.
• Comisión Nacional de Geología: Membre.
• Comisión Española de Geodesia y Geofísica (CNG):
Membre.

• Fundación Centro Internacional de Hidrología
Subterránea: Membre.

• GEOCOM: Comunitat d’informació geogràfica del
DTES: Membre.

• Grup de Processos Geològics Actius i Risc:
Membre.

• Patronat de la Fundació del Centro Internacional
de Hidrología Subterránea: Membre.

• Pla especial d’emergències per allaus a Catalunya
(ALLAUCAT): Coordinador del grup d’avaluació
nivometeorològica.

• Plataforma Tecnològica Espanyola del CO2:
Participant.

• Plataforma Tecnològica Espanyola de Geotèrmia:
Participació en el grup de treball: Identificació dels
recursos.

• Revista “Treballs de la Societat Catalana de
Geografia”: Membre del consell editor.

• Universitat de Barcelona: Membre de la Comissió 
de Seguiment de Doctorats en Ciències de la Terra.

Afiliacions estrangeres

• Asociación de Servicios de Geología y Minería
Iberoamericana: Membre.

• ASPRS. Data Preservation and Archiving
Committee (DPAC): Membre.

• Centre Sismològic Euro-Mediterrani (CSEM):
Membre.

• Close-Search: ICGC Technical Support, ICGC Project
Manager i ICGC Technical Manager.

• Comunitat de Treball dels Pirineus: Representant a
la Comissió I “Infraestructures i Comunicacions” i
representant de la Generalitat de Catalunya en la
Subcomissió de Cartografia.

• EUREF_European Reference Frame: Membre.

• EuroGeographics: Expert de l’INSPIRE-KEN:
INSPIRE-Knowledge Exchange Network i del Q-KEN:
Quality-Knowledge Exchange Network.

• EuroGeoNames: Membre.
• EuroGeoSurveys: Membre.
• European Avalanche Waning Services Association
(EAWS): Colideratge.

• European Congress on Regional Geoscientific
Cartography and Information Systems: Comissió
organitzadora dels congressos.

• EuroSDR: Participant en el grup de generalització i
en els grups “Crowd Sourcing for Updating National
Databases” i “Automated Change Detection for
Updating National Databases”.

• GeoEurope 3D: Participació en el grup de treball
europeu en geologia 3 dimensions.

• Grupo de Trabajo de Cartotecas Públicas 
Hispano-Lusas (IBERCARTO): Membre del grup 
de treball: Cartoteques i IDE.

• IEEE Geoscience and Remote Sensing Society:
Membre.

• International Cartographic Association (ICA):
Vicepresidència de la Comissió “Digital Technologies in
Cartographic Heritage”. Membre del grup de treball de
cartografia d’alta muntanya i del grup de treball de la
Comissió de Generalització i Representació Múltiple.

• International GNSS Service (IGS): Membre.
• INSPIRE-MIF: Facilitador d’un dels clústers temàtics
per al manteniment i implementació de la Directiva
INSPIRE.

• LIBER Groupe des Cartothécaires: Vicepresidència.
• Map and Geoinformation Curators groups
(MAGIC): Coordinador.

• Open Geospatial Consortium (OGC): Membre.
• ORFEUS: Participació en la xarxa d’observació
europea d’Observatories and Research Facilities for
European Seismology.

• PaleoRisk Research Group: Membre.
• Revista “e-perimetron”: Membre del consell editor.
• Revista “Imago Mundi”: Membre del consell editor.
• Revista “The Photogrammetric Record”: Membre
del consell editor internacional i traductor oficial al
castellà dels abstacts.

• UNGENG. Grup d’Experts de les Nacions Unides
en Noms Geogràfics: Membre del grup de treball
“Toponymic Data Files & Gazetteers”.
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Geodèsia
� XARXA GEODÈSICA I D’ANIVELLACIÓ
� ESTACIONS FIDUCIALS GPS
� PROJECTES GEODÈSICS ESPECÍFICS
� SISTEMES DE CÀLCUL GEODÈSIC: FOTOGRAMETRIA DE XARXES (GEOTEX)
� DETERMINACIÓ DEL GEOIDE DE CATALUNYA (GEOCAT)

“EL REPTE 
DELS SERVEIS 

DE LOCALITZACIÓ
ÉS OBTENIR 

UN POSICIONAMENT
PER SOTA D’1 M 
EN DISPOSITIUS

PERSONALS”

ERNEST BOSCH
Cap de l’Àrea de Geodèsia

L’ICGC té per Llei d’establir, gestionar, conservar
i millorar les infraestructures físiques i els sistemes
tecnològics del Servei de Posicionament Geodèsic
de Catalunya. Com ho dueu a terme?
Ernest Bosch: La infraestructura es basa en la xarxa
utilitària (XU) (xarxa de control geodèsic) i en la xarxa
CatNet (xarxa d’estacions GNSS), que són els siste-
mes tecnològics principals. Mantenir actualitzada la
XU implica de cercar contínuament eines que facilitin
la consulta de les fites. Pel que fa a les dades GNSS,
actualment es troba en fase de proves un portal que
facilita a l’usuari l’accés a les dades de qualitat i al re-
sultat dels càlculs interns de manera ràpida. D’altra
banda, CatNet actualment recull dades GPS, Glonass
i Galileo en algunes estacions i es preveu ampliar-ho
a totes les estacions en breu.

Donar suport al ciutadà és una part cada vegada
més important de la seva tasca. Quins motius ho
han motivat?
E. B.: Fins ara, l’ús de la geodèsia estava restringit
a professionals que necessitaven una precisió acu-
rada per a desenvolupar llurs activitats. Ara, el nombre
d’usuaris que fan servir indirectament la geodèsia ha
augmentat per la massificació de l’ús dels dispositius
mòbils amb posicionament. Però la precisió que de-
mana un usuari o un altre és diferent. El professional
necessita una precisió entre centimètrica i mètrica i
consistent, mentre que per a l’usuari en general el que
és important és la disponibilitat d’una solució, i la pre-
cisió, si bé és rellevant en funció de l’aplicació, passa
a un segon terme.
Un altre motiu del suport que fem és derivat del canvi
de sistema de referència d’ED50 a ETRS89 implantat
per la comunitat geodesista europea per a unificar en
un únic sistema europeu la representació del territori.
Aquest canvi de sistema té un impacte que fa que

hàgim d’informar i formar els tècnics i els usuaris de
la geodèsia.

Quin valor afegit aporta la geodèsia als mapes?
E. B.: La geodèsia dóna als mapes la referència geo-
mètrica dels elements cartogràfics que s’hi represen-
ten. Si es parteix d’una bona geodèsia i d’una bona
precisió, el resultat és consistent en el temps. La geo-
dèsia proporciona la base on el cartògraf representa
els elements. Hi dóna el marc geomètric, les coorde-
nades, la projecció adequada a l’aplicació del mapa
i així poder representar el planeta, esfèric en un pla.
Una geodèsia consistent aporta un valor afegit que
facilita el manteniment de la geoinformació en el temps
en garantir que la representació dels elements carto-
gràfics recollits en moments diferents es puguin re-
presentar en la mateixa cartografia. També facilita la
fusió de dades per a crear productes que combinen
dades de diferents sensors, com ara productes de
contaminació lumínica on s’empren sensors òptics
pancromàtics i multiespectrals, o de gestió forestal i
agricultura, on el corregistre de dades lidar i sensors
òptics és essencial per a la producció d’informació
de qualitat.
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Total descàrregues en
ED50 i ETRS89 (14 000)

(abril de 2013)

Total descàrregues en
ED50 i ETRS89 (10 800)

(maig de 2014)
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593
USUARIS ACTIUS
ALS SERVEIS CODI,
RTKAT I RINEX VIA WEB

939
USUARIS ACTIUS
A GEOFONS

Evolució de les descàrregues de la base 
topogràfica 1:5 000 (en ED50 i ETRS89).

Nombre de caps de municipi que tenen un
vèrtex XU i distància mitjana des dels nuclis 
de població al vèrtex de la XU que tenen més
proper (31-12-14).

Traça de guiatge en temps real.

Terrat de la seu de l’ICGC amb les antenes 
instal·lades.

Volum de les descàrregues de fitxers RINEX via
ftp de Geofons i nombre d’usuaris.
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DESTACATS
2014
Canvi de sistema de referència
ED50 a ETRS89. El marc de
referència geodèsic és l’eina
imprescindible per a materialitzar el
posicionament en un territori. Sense
referència no hi ha mesura. 
El 2014 s’ha finalitzat el canvi de
sistema de referència d’ED50 a
ETRS89 i així s’ha donat compliment
al Reial Decret 1071/2007 pel qual a
partir de l’1 de gener de 2015, totes
les bases de dades d’informació
geogràfica i cartogràfica produïda o
actualitzada per les administracions
públiques es compili en ETRS89.
A banda del suport a la producció
de l’ICGC, hem aportat
coneixement a la comunitat
d’usuaris i hem format diferents
perfils professionals per a la
correcta transformació de llurs
productes. Aquest suport s’ha basat
en reunions amb departaments de
la Generalitat de Catalunya,
ajuntaments, universitats i
empreses, i en la participació en
congressos. 

Pla estratègic de desplegament
de la Xarxa Utilitària (XU). Per a
garantir l’accessibilitat dels usuaris
als vèrtexs geodèsics de la XU i,
conseqüentment, al sistema de
referència ETRS89 oficial, s’ha
treballat en el desplegament de la
xarxa, amb finalització prevista per
al 2017.
Es considera que els nuclis de
població, on hi ha el gruix més
important d’activitats que
requereixen recolzament en el
sistema de referència oficial, tenen
una bona accessibilitat a la XU
quan el vèrtex més proper es troba
a una distància inferior als 1 500 m.
A més, es considera que tots els
caps de municipi han de disposar
de, com a mínim, un vèrtex
geodèsic. No obstant això, per
abastar tot del territori de Catalunya
i garantir l’accés des d’arreu,
s’hauria de disposar d’accés a un
vèrtex de la XU a menys de 3 000 m
(així es donaria suport als treballs
fora de les zones urbanitzades:
infraestructures hidràuliques, línies
elèctriques o vies de comunicació).
El 2014 s’han mesurat 128 vèrtexs
geodèsics, distribuïts a les
Garrigues, el Pla d’Urgell, l’Urgell, la
Segarra i el Segrià, i en els

municipis de Barcelona i Llinars del
Vallès.
No menys important que aquest pla
estratègic és el pla de manteniment
en què s’ha començat a treballar el
2014. Aquesta infraestructura
requereix un seguiment continu i el
màxim de global que aporti el
coneixement per a decidir les
necessitats actuals i futures de la
xarxa, ja siguin densificacions, ja
siguin campanyes de mesura. 

CatNet en l’agricultura de
precisió. Els serveis de
posicionament de precisió en temps
real a l’agricultura de precisió
suposen un dels avenços més
importants des de la mecanització
de les explotacions agràries. Els
sistemes de guiatge dels vehicles
agrícoles s’estan convertint en
equips imprescindibles per a
agricultors que cerquen d’optimitzar
la despesa de combustible, de
fertilitzants i de productes químics
que apliquen a les explotacions. Tot
això facilita l’obtenció d’una major
productivitat de llurs explotacions i
que els processos en general siguin
molt més sostenibles.
La importància del sector agrari a
Catalunya fa que el potencial de
nous usuaris per als serveis de
posicionament sigui molt gran. Per
aquest motiu s’han dut a terme
reunions amb concessionaris de
maquinària agrícola per fer difusió
entre ells dels serveis que ofereix la
xarxa CatNet. A petició d’aquest
sector, també s’ha habilitat un nou
format, el CMR+, per a la difusió de
correccions, ja que és força estès
en els equips utilitzats en els
sistemes de guiatge per a la
maquinària agrícola. 

Instal·lació d’un camp de test
d’antenes. L’estabilitat i la
robustesa de la xarxa CatNet és un
punt clau per a garantir serveis i
informació d’alta precisió. Un dels
processos més crítics en relació a
l’estabilitat de les coordenades de
qualsevol estació GNSS és el canvi
d’antena. Un canvi d’antena pot
comportar un salt de les
coordenades, cosa que afecta
sobretot el component altimètric.
Això es deu al fet que l’antena és el
maquinari que conté el punt físic on
es rep el senyal GNSS (centre de
fase de l’antena), a partir del qual
es determinen les coordenades de
l’estació. 
L’ICGC ha instal·lat un camp de test
d’antenes al terrat de la seva seu,
format per dues estructures a les

quals es poden instal·lar antenes
GNSS. Les coordenades d’un punt
físic de cada estructura han estat
determinades de forma absoluta i, a
més, s’ha realitzat una anivellació
relativa entre elles.
Aquesta instal·lació, entre d’altres
testos, fa possible simular un canvi
d’antena abans de dur-lo a terme en
una estació CatNet, i prendre així
les decisions i les accions
oportunes en funció dels resultats
que se n’obtinguin. 

Desenvolupament tecnològic.
Incorporació del programari GSAC
(UNAVCO) a la infraestructura dels
serveis que proveeixen informació
als usuaris finals per a optimitzar els
serveis de gestió i d’accés de
l’usuari final. Desenvolupaments
adreçats a les millores en el
posicionament sobre el territori
mitjançant el posicionament d’alta
precisió i navegació. Estudi de
l’adopció de models i projectes
globals geodèsics per a la
infraestructura SPGIC (Servei de
Posicionament Geodèsic Integrat
de Catalunya).

Evolució anual de l’ús dels
serveis de posicionament 
via web. L’ús dels serveis de
posicionament és molt lligat a
l’activitat topogràfica, principalment
a les tasques de construcció en
l’obra civil. El descens generalitzat
de la construcció d’obra civil sembla
ser molt correlacionat amb el
descens de l’ús dels serveis de
posicionament, concretament en
CODI i en RTKAT. D’una banda, i
després de l’augment de l’ús de les
dades RINEX el 2013 per a
projectes específics, el 2014 s’ha
estabilitzat. D’altra banda, el 2014
s’ha identificat un increment de més
del 20% en el volum d’hores
proporcionades pel servei RTKAT. 
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L ’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) gestiona, des de
l’any 1994, una xarxa d’estacions permanents GNSS, anomenada CatNet.
Aquestes estacions li possibiliten de complir l’objectiu de dur a terme

les tasques tècniques de desenvolupament, gestió i difusió de la informació
geodèsica en l’àmbit de les seves competències. Així, doncs, l’observació
contínua de les estacions fa possible no tan sols d’oferir serveis de posicio-
nament als usuaris, sinó també de monitorar contínuament el sistema de re-
ferència ETRS89 oficial.

Aquest monitoratge continu es basa en procediments automàtics de des-
càrrega, càlcul i publicació d’informació. Els tècnics de l’ICGC han estat de -
senvolupant els procediments en base a les recomanacions d’institucions de
referència en aquests camps com l’International GNSS Service (IGS) o la sub-
comissió de la Interna tional Association of Geodesy per als marcs de referència
d’Europa (EUREF-Euro pean Reference Frame), emprant els programaris cien-
tífics de càlcul que requereixen. De l’acurada combinació d’aquesta informació
han sorgit uns serveis i una experiència que, d’una banda, beneficien direc-
tament els usuaris dels serveis i, de l’altra, han fet possible que l’ICGC iniciés
una ambiciosa col·laboració amb l’EUREF.

L’ICGC HA ESTAT ACCEPTAT PER EUREF 
COM  A CENTRE D’ANÀLISI

Aquesta col·laboració amb l’EUREF té l’objectiu de calcular densificacions
de la xarxa europea EPN (EUREF Permanent Network), la qual fa possible
de definir, donar accés i monitorar el marc de referència oficial ETRS89 en
l’àmbit europeu. L’EUREF requereix un coneixement més acurat del camp
de velocitats dins la placa euroasiàtica per tal de monitorar el marc ETRS89
amb precisió, i això requereix de densificar la xarxa EPN i calcular diàriament
les coordenades d’aquesta densificació per a acabar obtenint, a partir de
les sèries temporals, un camp de velocitats precís. 

L’ICGC
com a centre d’anàlisi de l’EUREF

L’experiència adquirida per l’ICGC, al llarg de més de 20 anys en l’àmbit de les xarxes
d’estacions permanents, li ha permès de desenvolupar una infraestructura i coneixement
que el 2014 s’ha consolidat amb l’acceptació com a centre d’anàlisi dedicat (DAC) de
l’EUREF. L’objectiu és de continuar potenciant les capacitats actuals i evolucionar per a
estar preparat de cara als reptes que el futur imminent portarà en aquest sector.

“L’ESTABLIMENT 
D’UN CENTRE
D’ANÀLISI DE L’EUREF
FACILITA SEGUIR 
DE PROP L’EVOLUCIÓ 
DE LES NOVES
CONSTEL·LACIONS 
I AFRONTAR ELS NOUS
REPTES QUE AQUESTES
DEPAREN”

JOEL GRAU
Responsable de Geodèsia
ANNA BARON
Xarxes geodèsiques 
i desenvolupament
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Xarxa CatNet d’estacions permanents GNSS (16).

Sèrie temporal de coordenades generades.Xarxa d’estacions permanents GNSS en el DAC de l’ICGC.

El 2014 l’ICGC ha estat acceptat per l’EUREF com a
Dedicated Analysis Center (DAC), amb l’objectiu de cal-
cular diàriament les coordenades precises d’una xarxa de
156 estacions GNSS. Aquesta xarxa d’estacions engloba
la totalitat de la serralada pirinenca, el sistema bètic, la
costa mediterrània oriental peninsular i de les Illes Balears.

Entre les 156 estacions incloses en la col·laboració amb
l’EUREF, s’inclouen estacions de xarxes permanents similars
a la xarxa CatNet i que s’han anat desplegant per tota la
zona d’interès. L’ICGC accedeix a les dades RINEX diàries
a 30 segons d’aquestes estacions i les inclou totes elles en
un únic càlcul diari i en una combinació setmanal. Cal des-
tacar la valuosa col·laboració dels gestors d’aquestes xarxes
en aquest projecte (Govern d’Andorra, Institut Cartogràfic
de València, Port de Barcelona, Servei d’Informació Territorial
de les Illes Balears, Gobierno de Navarra, Servicio de Infor -
mación Territorial de Euskadi, Diputación Foral de Gi puz -
koa, Centro de Información Territorial de Aragón, Subdi -
rección General de Medio Natural i Servicio de Cartografía
de la Región de Murcia, Instituto Geográfico Nacional i

Institute Geographique National de France), donant accés
lliure a les observacions de llurs xarxes.

Un dels valors afegits de l’ICGC dins l’EUREF és que
no solament és una institució geodèsica i cartogràfica,
sinó que també és una institució dedicada a la geologia
i a la geofísica, amb equips específics de geotècnica, ris-
cos geològics i sismologia. Des d’aquest vessant geològic
s’aporta, entre altres coses, una llarga experiència de
col·laboració amb institucions franceses en projectes
d’estudi de risc sísmic als Pirineus, suportada per dife-
rents campanyes periòdiques per a l’estudi de moviments
tectònics.

La motivació de l’ICGC per iniciar aquesta etapa és de
potenciar i donar a conèixer les seves capacitats actuals
de càlcul i anàlisi en l’àmbit geodèsic, garantint l’oportuna
evolució davant els futurs reptes que depara el càlcul
GNSS, mitjançant la participació en l’àmbit europeu com
a centre de càlcul d’alta precisió. Tot això amb l’objectiu
de poder proveir nous serveis i capacitats que satisfacin
les demandes d’usuaris i clients.

ESCO Escornacràbes
SORI Soriguera
LLIV Llívia
CREU Cap de Creus
CASS Cassà de la Selva
MARE Mataró
SBAR Sant Bartomeu del Grau
SONA Solsona
AVEL les Avellanes
LLEI Lleida
BELL Bellmunt de Segarra
EBRE Ebre
REUS Reus
GARR Garraf
PLAN les Planes
BEUD Beuda
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Geofísica i sismologia
� XARXA SÍSMICA
� SERVEI D’INFORMACIÓ SÍSMICA

“LA RAPIDESA, 
LA MILLORA 

DE LA PRECISIÓ I LA
QUALITAT SÓN ELS
TRETS ESSENCIALS
DE LA INFORMACIÓ

QUE ARRIBA A 
LA POBLACIÓ I 

A PROTECCIÓ CIVIL”

XAVIER GOULA
Cap de l’Àrea de Geofísica i Sismologia

Quines millores s’han produït en els serveis que
es presten?
Xavier Goula: El servei d’informació sísmica ha pas-
sat a donar informació sobre terratrèmols amb molta
rapidesa en els darrers anys, ja que s’ha posat en fun-
cionament un sistema d’avís automàtic. En pocs mi-
nuts, a través del web i dels serveis de Protecció Civil,
difon a la població els paràmetres hipocentrals dels
terratrèmols i les estimacions dels efectes ocasionats
a qualsevol punt del territori. A més de la rapidesa,
s’ha millorat la precisió i la qualitat de la informació
gràcies als equipaments i als programaris desenvo-
lupats els darrers anys.

Quins són els principals programes de col·labora-
ció nacional i internacional?
X. G.: Es manté, d’una banda, la col·laboració amb
professors i investigadors de departaments universi-
taris (UB i UPC, especialment) i de recerca (Institut
Jaume Almera) per a treballs de màster i tesis docto-
rals en projectes de R+D+I. D’altra banda, es dóna
suport a organismes de l’Administració de la Gene -
ralitat com és Protecció Civil, amb tot el que es rela-
ciona amb el Pla d’emergències sísmiques de Cata -
lunya o de l’Administració Local, amb treballs de
tècni ques geofísiques. En l’àmbit de l’estat espanyol,
també es mantenen les col·laboracions amb univer-
sitats i centres de recerca. Val l’exemple de la relació
con tinuada amb la Universidad Complutense de Ma -
drid i el Real Observatorio de la Armada de San Fer -
nan do, amb els quals s’han obtingut finançaments del

Ministerio de Economía y Competitividad per a pro-
jectes conjunts des de fa més de 10 anys. En l’àmbit
internacional, molts han estat els projectes de desen-
volupament (projectes UE: FP7, LIFE) i d’infraestruc-
tures (Interreg i POCTEFA) amb organismes com el
Bu reau de Recherches Géologiques et Minières
(BRGM) o el Centre Sismologique Euro-Medi terra -
nnéen (EMSC-CSEM) a França.

Esteu preparats per afrontar nous reptes?
X. G.: Fins fa pocs anys, el creixement econòmic a
Catalunya havia repercutit favorablement en la millora
de les infraestructures. Igualment, els esforços fets
en matèria de formació ha possibilitat la disponibilitat
de professionals amb una formació d’alt nivell, com
ho demostra el fet que la totalitat de geofísics i sismò-
legs integrants d’aquesta Àrea tenen el doctorat re-
alitzat. Aquestes bases humanes i d’infraestructures
fan possible de realitzar una activitat guiada pel servei
de qualitat a la comunitat, sense perdre de vista la im-
portància d’estar a la punta del coneixement gràcies
a contactes de col·laboració internacional, per l’as-
sistència a congressos, la participació en projectes i
la publicació en revistes ben indexades.
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Perfils geològics de sondatges del Delta del
Llobregat, junt amb els espectres H/V obtinguts
en els mesuraments de sísmica passiva al
costat de cada sondatge agrupats segons llur
topologia.

D’esquerra a dreta. Imatges acústiques (2D 
i 3D) de la paret del sondatge, màxim diàmetre
mesurat, velocitat d’ones P, registre d’ona
completa amb el receptor més proper a la font
(sondatge Figuerola d’Orcau, Pallars Jussà).

Temps transcorregut entre l’ocurrència 
del terratrèmol (T0) i l’arribada de les ones
destructores (T5).

Avaluació de la seguretat sísmica d’una mostra
dels centres educatius de Barcelona.

1

3

2

LES NOVES
TECNOLOGIES
APLICADES
A LES TÈCNIQUES
GEOFÍSIQUES 
I A LA INFORMACIÓ SÍSMICA
HAN MILLORAT EL SERVEI
RÀPID I DE QUALITAT 
A LA SOCIETAT
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DESTACATS
2014
Noves metodologies i tecnologies
en tècniques geofísiques.
Aplicació d’una nova metodologia
que es basa en el reprocessament
de dades disponibles d’antics
perfils sísmics de reflexió
(investigacions petrolieres) per tal
d’obtenir models de velocitat de
l’estructura superficial i una millora
de la imatge de reflexió del primer
quilòmetre de fondària. El resultat
ha permès de mostrar la
importància i la utilitat de la
informació que es pot extreure a
partir del reprocessament i la
recuperació de les dades
geofísiques antigues i també el gran
potencial que posseeix l’aplicació
conjunta dels diferents mètodes
geofísics actuant com a lligams per
a l’obtenció d’un model geofísic
millorat, que possibilita una
interpretació amb sentit geològic.
Aquest estudi s’ha presentat al 20è
Congrés de l’EAGE-NSG (Near
Surface Geoscience division of the
European Association of
Geoscientists & Engineers). 

Tècniques de sísmica passiva.
Estudi sobre l’aplicació de la
tècnica del quocient espectral H/V
de registres de soroll sísmic
ambiental al Delta del Llobregat. Els
resultats obtinguts s’han comparat
amb dades disponibles de
sondatges propers als punts de
mesurament i amb els models
obtinguts a partir de l’aplicació
combinada d’altres tècniques
geofísiques (ones superficials 
–MASW– i sísmica passiva –arrays–).
D’aquesta manera es posa de
manifest la utilitat d’emprar aquesta
tècnica com a eina d’exploració
geofísica per a determinar la
profunditat del basament rocós 
i per a caracteritzar la geometria

sedimentària dels deltes recents.
Aquest estudi s’ha publicat al
Surveys in Geophysics: “The Effect
of Shallow Quaternary Deposits on
the Shape of the H/V Spectral
Ratio”. 

Integració de dades geofísiques.
Testificació geofísica d’un sondatge
a prop de Figuerola d’Orcau, al
terme municipal d’Isona i Conca
Dellà (Pallars Jussà), amb l’objectiu
d’identificar canvis litològics,
caracteritzar físicament els
materials travessats pel sondatge i
identificar possibles entrades
d’aigua i canvis en les seves
propietats. 
La interpretació conjunta de les
diferents diagrafies juntament amb
la zonació i l’anàlisi de clústers ha
fet possible d’identificar canvis
litològics, diferències en les
propietats mecàniques i zones de
major permeabilitat, i d’observar
canvis en la qualitat de l’aigua. El
nou contingut que aporta aquest
treball a la base de dades
geofísiques es podrà correlacionar
amb la informació geofísica
disponible de la zona, com ara
dades geofísiques de sondeigs de
petroli, i ajudarà a definir amb més
precisió els models geològics 
de la zona. 

Alerta sísmica. Un dels objectius
és de donar informació ràpida en
cas de terratrèmol als organismes
encarregats de la gestió
d’emergències. En cas de
moviment sísmic, s’inicia el procés
de la localització del terratrèmol
mitjançant les dades
proporcionades per la Xarxa
Sísmica. Si supera un cert llindar de
magnitud, s’activa automàticament
una alerta que envia, pocs minuts
després del sisme, un missatge als
sismòlegs i als responsables de
Protecció Civil (Pla d’emergències
sísmiques de Catalunya-SISMICAT)
amb les característiques del
terratrèmol: hora d’origen,
localització i magnitud, i una

valoració estadística dels possibles
efectes. També es publica al web
de l’ICGC un comunicat sísmic
generat automàticament, que, un
cop revisat per un sismòleg, es
difon per correu electrònic a
administracions i mitjans de
comunicació.  

Prototipus de sistema d’alerta
sísmica precoç. Els sistemes
d’alerta sísmica precoç es basen en
l’anàlisi en temps real dels primers
segons de les ones sísmiques per a
determinar la localització i estimar la
magnitud del terratrèmol, cosa que
fa possible d’alertar del risc a
objectius clau abans de l’arribada
de les ones potencialment
destructives. 
L’ICGC, juntament amb el Real
Observatorio de la Armada i la
Universidad Complutense de
Madrid, ha participat en el projecte
Alert-ES, finançat pel Ministerio de
Economia y Competitividad, per a
estudiar la viabilitat d’establir
aquest sistema d’alerta a la regió de
Golfo de Cádiz i Cabo San Vicente,
on ocorren sismes importants.
El prototipus desenvolupat per
l’ICGC, basat en el sistema
Earthworm (USGS), es troba en fase
proves, i els primers resultats són
molt prometedors. 

Avaluació de la seguretat sísmica
d’edificis essencials. Com a
proposta per a actualitzar el pla
SISMICAT i contribuir a l’estudi del
risc sísmic a escala municipal,
s’està desenvolupant el programari
interactiu ASSEE per a avaluar la
seguretat sísmica d’edificis
essencials. El dany sísmic que pot
patir l’edifici es basa en l’avaluació
probabilista de la perillositat sísmica
i la mesozonació sísmica de la regió
(projecte SISPyR), i també en la
tipologia estructural de l’edifici
essencial. El dany sísmic esperat
permet d’avaluar la seguretat
sísmica segons els criteris de
comportament recomanats pel
comitè Vision 2000. D’aquesta
manera es determina si l’edifici
essencial compleix amb els criteris
d’operativitat i seguretat de la vida
per als períodes de retorn de 475 i
975 anys, respectivament. Aquesta
metodologia s’ha aplicat a un
conjunt d’escoles de la demarcació
de Girona i del municipi de
Barcelona. 
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Per a sismes que puguin ocasionar danys, més enllà
de les tradicionals dades de localització hipocentral
i magnitud, es posa de manifest la necessitat de

crear productes elaborats de forma ràpida i automàtica
que puguin ser d’utilitat a Protecció Civil i autoritats com-
petents per a la gestió de la crisi, possibilitant el coneixe-
ment de quines zones han estat potencialment sotmeses
a les intensitats més fortes i als possibles danys. Novament,
per a una regió com la pirinenca, cal que aquesta infor-
mació sigui coherent a ambdós costats de la frontera per
tal de facilitar una adequada cooperació entre les autoritats
corresponents.

Actualment, la vigilància sísmica a la regió dels Pirineus
és garantida per quatre operadors principals, que s’han
aplegat en el projecte sobre la sismicitat als Pirineus (SISPyr)
(Observatoire Midi-Pyrénées –OMP– i Bureau de Recher -
ches Géologiques et Minières –BRGM– al costat francès i
Instituto Geográfico Nacional –IGN– i Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya –ICGC–, al costat espanyol).

L’objectiu principal d’aquest projecte és la posada en
funcionament d’un sistema automàtic que sigui capaç de
produir una seqüència de mapes de moviment del sòl i in-
tensitats percebudes durant els minuts i hores següents a
l’ocurrència d’un terratrèmol a la regió dels Pirineus.

Els resultats es troben ràpidament disponibles a Internet,
mitjançant la publicació en un servidor web i la tramesa de
missatges de correu electrònic d’un conjunt de mapes i
dades en diferents formats, incloent cobertures SIG.

Per tal de poder produir els mapes de moviment del
sòl cal disposar en temps real, o quasi real, de les dades
necessàries procedents dels diferents actors implicats en
la vigilància sísmica de la zona. 

Els mapes generats consideren tota la regió pirinenca,
tant la regió espanyola com l’andorrana i la francesa. Per
tant, ha calgut establir, amb els diferents organismes na-
cionals i regionals implicats, els models, els procediments,

els protocols i els formats necessaris per a la creació i di-
fusió dels resultats.

Descripció general del sistema shakemap 
dels Pirineus a l’ICGC
Un shakemap és una representació en un mapa del movi-
ment del sòl i de la intensitat sísmica percebuda a conse-

Mapa del moviment del sòl 
per terratrèmols (shakemap)

Per tal de produir automàticament i ràpidament mapes de moviment del sòl a la regió dels
Pirineus, s’han desenvolupat i implantat sistemes i protocols específics per rebre, en temps
real, dades de les estacions sísmiques i acceleromètriques existents en la regió. El sistema
facilita l’actualització dels mapes utilitzant les dades disponibles en cada moment.

“EL SHAKEMAP PERMET
CARACTERITZAR ELS EFECTES 
D’UN TERRETRÈMOL MINUTS DESPRÉS
DE LA SEVA OCURRÈNCIA”

XAVIER GOULA
Cap de l’Àrea de Geofísica i Sismologia
JOSÉ ANTONIO JARA
Cap de la Unitat d’Instrumentació
TERESA SUSAGNA
Responsable de Risc Sísmic 
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qüència de l’ocurrència d’un terratrèmol. Típicament, els pa-
ràmetres que defineixen el moviment del sòl són: el pic d’ac-
celeració màxima, el pic de velocitat màxima i els valors de
l’espectre d’acceleració per unes freqüències determinades
dependents del tipus d’estructura dels edificis de la regió
d’interès. El sistema shakemap ha estat de senvolupat per
l’United States Geological Survey a partir de la combinació
de dades observades i dades calculades o estimades.

Per a la generació d’aquests mapes s’utilitzen obser-
vacions procedents de les xarxes d’observació sísmica,
de les enquestes macrosísmiques, dels coneixements re-
gionals de l’atenuació de l’energia sísmica i dels possibles
efectes locals d’amplificació.

El shakemap s’inicia amb un missatge d’alerta enviat
per l’IGN al ftp. La localització del sisme i la magnitud són
calculats automàticament i enviats minuts després del
sisme. Els criteris de funcionament del mòdul iniciador són:
magnitud major o igual a 3.0, epicentre en la zona pirinenca
i nou esdeveniment o posada al dia d’un procés en curs.

El sistema interroga el servidor de dades en temps
quasi real per a la consulta dels enregistraments de les
estacions sísmiques corresponents al sisme, i es calculen
ràpidament els paràmetres del moviment del sòl (accele-
ració màxima del sòl –PGA–, velocitat màxima del sòl –
PGV– i acceleracions espectrals) per a cada component
del senyal i distància epicentral inferior a un valor límit.

Les informacions de les dades macrosísmiques són
enviades al ftp. Les primeres informacions poden ser dis-
ponibles en menys d’una hora. El procés realitza una pri-
mera versió amb la informació disponible i realitza noves
versions als 5, 30, 60, 90, 120 i 720 minuts per actualitzar
la informació. Els productes de shakemap són enviats al
web http://www.sispyr.eu/ per a llur difusió.

Consideracions de factors d’amplificació 
per efectes locals

Per tenir en compte els efectes de lloc, s’ha considerat
l’aproximació basada en les condicions geològiques i geo-
tècniques, en lloc de la basada en el Vs30 (velocitat de
les ones S en els 30 primers metres) utilitzada en les pri-
meres versions del programari shakemap. Primerament,
es classifiquen les principals unitats litològiques superficials
per a una simplificació i creuament del mapa geològic
BRGM-IGME (Instituto Geológico y Minero de España) i de
les formacions quaternàries BRGM-IGME a escala 1:400 000.

En aquesta classificació cal tenir en compte els tipus
de formacions inferiors i els gruixos possibles. Aquestes
columnes de sòls són caracteritzades amb les propietats
de les classes de sòls EC8. La classificació de les litologies
i la interpretació en classes de sòl són afinades utilitzant
les dades de sondatges geotècnics disponibles als
Pirineus i els estudis de microzonació sísmica existents a
la regió o fets en el projecte SISPyr.

Resultats
Des de final de 2012 s’ha realitzat el procés automàtic

shakemap per a 34 sismes dels Pirineus. En el mapa d’in-
tensitats es mostra el resultat per al sisme del 30 de de-
sembre de 2012, a les 23 h 35 m (UTC), el més gran d’a-
quest període de magnitud 4.3. Es veu una intensitat
màxima de IV-V amb intensitats IV a uns 20 km al voltant
de l’epicentre (estel vermell). 

El mapa final es basa en 44 valors de moviment del sòl
(en triangles a la figura) mesurats per les estacions sísmi-
ques (a distàncies d’entre 12 i 290 km) i 144 valors d’in-
tensitats percebudes (cercles) recollides pel Bureau Central
Sismologique Français (BCSF) (entre 3 i 160 km de dis-
tància). A la llegenda es representa la intensitat amb una
escala de colors, juntament amb els valors de les accele-
racions i les velocitats equivalents de les correlacions es-
collides.

A DESEMBRE DE 2014 S’HA
ELABORAT SHAKEMAP PER 
A 34 SISMES DELS PIRINEUS

Del web, l’usuari pot descarregar mapes en diferents
formats de pics d’acceleració i de velocitat, valors espec-
trals d’acceleració en tres períodes diferents, i també
mapes més simplificats generats per als mitjans de comu-
nicació. A més de mapes, es poden descarregar llistats
de les dades utilitzades, informació de les estacions, etc.

    

PAU

LOURDES

LARUNS

TARBES

ARREAU

BARNERES-DE-LUCHON

BENASQUE

MARCIAC

ORTHEZ

LARUNS

LEMBEYE

AIRE-SUR-L’ADOUR

ISABA

BIESCAS

ATE

ECHI

FMON

PYAD

PY

PYBB

PYLO

PYLS

PYLU

VIES

TERF

URDF

SISPyr ShakeMap : E NAY.FRA
DEC 30 2012 11:35:00 PM GMT   M 4.3   N43.16 W0.17   Depth: 10.0km   ID:1356910603

Map Version 4 Processed Mon Jan 14, 2013 11:41:32 AM GMT  

INSTRUMENTAL 
INTENSITY

PEAK VEL.(cm/s)

PEAK ACC.(%g)

POTENTIAL 
DAMAGE

PERCEIVED 
SHAKING

I II-III IV V VI VII VIII IX X+

<0.005 0.04 0.2 0.9 3.2 12 41 149 >534

<0.10 0.3 1.3 2.9 6.9 16 38 89 >208

none none none Very light Light Moderate Mod./Heavy Heavy Very Heavy

Not felt Weak Light Moderate Strong Very strong Severe Violent Extreme

Scale based upon Souriau 2006 for PGA and Faccioli et Gauzzi 2006 for PGV

-1˚ 0˚

42.5˚

43˚

43.5˚

0 50

km

Mapa d’intensitats
produït pel sisme
del 30 de desembre
de 2012. 
Els cercles 
representen les
dades d’intensitat,
i els triangles 
les estacions 
sísmiques.

Estacions de vigilància sísmica de la regió SISPyr rebudes al servidor
NRT, delimitada pel polígon vermell, identificades per l’agència pro-
pietària.
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Bases topogràfiques
� CARTOGRAFIA TOPOGRÀFICA: PETITA I MITJANA ESCALA
� SÈRIES DE CARTOGRAFIA D’ESCALES GRANS
� EDICIÓ DE CARTOGRAFIA
� MODELS I CAPTACIÓ DE DADES PER A BASES CARTOGRÀFIQUES

“LA INFORMACIÓ
GEOGRÀFICA
INTEL·LIGENT, 

I EL SEU ACCÉS
FÀCIL, LA FA MÉS
PROPERA I ÚTIL 

AL CIUTADÀ”

MARIA PLA
Cap de l’Àrea de Bases

Com s’explica l’actual interès de la societat per la
geoinformació?
Maria Pla: El progrés de la tecnologia ha posat a l’a-
bast del públic quantitats importants d’informació, in-
cloent la que té un component geogràfic, i eines per
a explotar-les. Això ha estat altament enriquidor per
a l’usuari, que ha accedit de cop a més quantitat d’in-
formació i més entenedora, i n’ha pogut fer un ús més
extensiu. Ha estat el mateix ús d’aquesta informació
més rica el que ha anat creant més interès i més de-
manda. Els productors de dades geogràfiques tenen
en aquest procés un paper important, ja que els pro-
ductes que generen poden ser utilitzats per un nombre
d’usuaris cada vegada més gran i, a la vegada, grà-
cies a la demanda, ser millorats per anar suportant
noves aplicacions.

Quins són els grans reptes que s’estan afrontant
en el cas de les bases de geoinformació?
M. P.: Millorar llur usabilitat. Per això cal que la infor-
mació sigui al més actualitzada possible; que sigui
fàcil relacionar-la i integrar-la amb altres bases d’in-
formació; que sigui estructurada de manera que es
puguin optimitzar els processos de producció, distri-
bució i explotació; i finalment, que sigui preparada
per a suportar noves utilitzacions. El nou model de
dades de les bases topogràfiques 1:5 000 i 1:25 000
donarà resposta als tres primers reptes. Respecte del
darrer, el relacionat amb noves utilitzacions, l’ICGC
fretura del diàleg continu amb els usuaris de les seves
bases per anar millorant els models i els processos
de producció d’acord amb llurs necessitats.

Quines són les dades topogràfiques de més detall
de què disposa Catalunya i cada quan s’actualitzen?
M. P.: Catalunya disposa d’una base topogràfica de
cobertura total a escala 1:5 000 que s’actualitza con-
tínuament. L’actualització es fa, en primer lloc, sobre
les zones del territori que han sofert més canvis i, en
segon lloc, sobre els fulls de més antiguitat. Es fa una
cobertura aproximadament cada cinc anys, però en
les zones més dinàmiques s’actua més sovint.
En les zones urbanes o urbanitzables es disposa d’una
base topogràfica 1:1 000 iniciada el 1982. El 2005 es
va iniciar el programa del Mapa urbà de Catalunya
1:1 000 en col·laboració amb l’Adminis tració Local,
per gestionar, produir i actualitzar la cartografia de tots
els nuclis urbans de Catalunya de manera coordinada,
garantir l’homogeneïtat del producte i estalviar els re-
cursos que s’hi destinen. La superfície total del projecte
és d’unes 330 000 ha, que s’actualitzen cada 4 anys.
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PRODUCCIÓ 
CONTINUADA
DE LES SÈRIES DE BASE

Recobriment 2014: 800 fulls

Acumulat anys anteriors

Recobriment 2014: 127 fulls

Acumulat anys anteriors

Recobriment 2014: 40 fulls

Acumulat anys anteriors
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Detall de la cartografia a escala 1:1 000 
de Solsona i del model 3D derivat
automàticament. 

Noves eines basades en SIG utilitzades 
en l’actuació de la base.

Mapa d’estat de la BT-5M.

Mapa d’estat del MT-10M.

Mapa d’estat de la BT-25M.

BT-5M d’Andorra.
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DESTACATS
2014
Mapa urbà de Catalunya (MUC).
El nucli el constitueix el projecte de
cartografia topogràfica urbana a
escala 1:1 000, l’objectiu del qual
és de proporcionar informació de
base per a la gestió i la planificació
de les activitats en els àmbits
urbans. El projecte es fa en
col·laboració amb ajuntaments,
diputacions i l’Àrea Metropolitana
de Barcelona. La superfície total
recoberta és d’unes 330 000 ha,
que s’actualitzen periòdicament
cada 4 anys. Un dels usos
d’aquesta informació és la derivació
de models 3D de ciutats.
El 2014 s’ha treballat en el disseny
de la nova versió del model de
dades (v3.0), que ha de fer possible
l’obtenció d’un model 3D de ciutats
de nivell de detall 2 (LOD2), on els
edificis es recullen amb la inclinació
real de la teulada, disposar d’una
base contínua i incorporar per a
cada element un identificador únic i
persistent en el temps, atributs per
a gestionar el cicle de vida i
metadades. 

Organisme Hectàrees 2014

Direcció General 
d’Urbanisme. CP-2014 8 806

Àrea Metropolitana 
de Barcelona. Conveni 7 817

Diputació de Tarragona. Conveni 10 004

Diputació de Lleida. Conveni 3 033

Departament de Territori
i Sostenibilitat. CP-2014 14 458

Total 44 118

Base topogràfica de Catalunya
1:5 000 (BT-5M). És la base de més
detall que cobreix tot Catalunya i de
la qual es deriva el Mapa topogràfic
1:5 000 (MT-5M), el Mapa topogràfic
1:10 000 (MT-10M), el mapa de
pendents i els models d’elevacions
de resolució 5 metres i 15 metres.
La BT-5M s’obté a partir de la
interpretació d’imatges aèries
mitjançant restitució fotogramètrica.
La BT-5M consta de 4 275 fulls, on
cadascun recobreix aprox. 800 ha, 
i la sèrie MT-10M consta de 1122 fulls.
El 2014 s’ha iniciat la migració de la
cadena de producció de l’antic
sistema CAD, basat en MicroStation,
a un sistema SIG basat en Geomedia
i Oracle Spatial. La nova cadena
utilitza un nou model de dades

(v3.0), el disseny del qual també
s’ha finalitzat aquest l’any. Aquest
model és similar a l’implementat
l’any passat per a la BT-25M, i
inclou per a cada element
topogràfic un identificador únic i
persistent en el temps, atributs per
a la gestió del seu cicle de vida,
una classificació més rica i
l’assignació de topònim com un
atribut. Les metadades
s’emmagatzemen a nivell de sèrie i
d’element, i per a cada element
inclouen la font de dades utilitzades
en la captació i la seva data. La
nova informació facilitarà els
mecanismes d’integració amb altres
bases geogràfiques i permetrà de
millorar els processos
d’actualització i explotació. Aquest
nou model és compatible amb els
models proposats per INSPIRE
aprovats fins ara.
S’ha continuat aplicant
generalització cartogràfica per a
l’obtenció de les noves edicions del
MT-10M a partir de la BT-5M. En
aquest mateix camp s’han continuat
estudiant els models de dades
multiresolució (MRDB), que fan
possible d’emmagatzemar un
fenomen del món real a diverses
resolucions, les de menys detall
derivades per generalització, i de
mantenir lligams explícits entre
elles. També s’ha renovat la
certificació ISO9000 de la cadena
de producció de la Base
topogràfica de Catalunya 1:5 000 i
dels productes derivats. 

Base topogràfica de Catalunya
1:25 000 (BT-25M). La primera
edició d’aquesta base es va obtenir
aplicant processos de
generalització automàtica i manual
a la BT-5M i actualitzant la
informació mitjançant restitució
fotogramètrica. Les edicions
posteriors s’obtenen actualitzant la
base directament, ja deslligada de
la BT-5M. A partir d’aquesta base es
genera el Mapa topogràfic 1:25 000
(MT-25M). La sèrie consta de 305
fulls i cadascun recobreix
aproximadament 12 500 ha. 
El 2014 s’ha finalitzat la
implementació, iniciada l’any
passat, de les eines de restitució de
la nova cadena d’actualització, que
ha possibilitat de migrar a un
sistema SIG basat en Geomedia i
Oracle Spatial. La nova cadena
utilitza un nou model de dades,
BT-25M v2.0, que facilita
actualitzacions selectives per àrees,
per capes d’informació o per

elements individuals.
Donat que la cobertura disponible
en el nou model no és prou
significativa, les dades es
distribueixen de moment en el
model de la versió anterior. 

Base topogràfica d’Andorra
1:5 000. El 2013 es va iniciar
l’actualització de la Base
topogràfica d’Andorra a escala
1:5 000. Aquesta base va ser
elaborada fa uns quants anys per
l’Institut Cartogràfic de Catalunya
seguint el plec d’especificacions
tècniques de la BT-5M de
Catalunya, i afegint alguns elements
específics del territori andorrà. Per a
la seva actualització s’ha aplicat el
mateix mètode que per a
l’actualització de la BT-5M, i s’ha
aprofitat per a enriquir la informació
relacionada amb les pistes d’esquí i
amb la protecció d’allaus. S’han
afegit alguns nous elements, com el
tobotronc, el drac de gasex, el
catex o el drenatge de pista
d’esquí; i s’ha millorat la
classificació dels existents afegint
pilones de remuntadors, abans
captades junt amb les torres;
casetes de comandament, cabanes
habitables i terminals de
remuntadors, abans captades com
a edificis; barreres de protecció
d’allaus i límits de protecció
d’allaus, abans captades com a
murs; i dipòsits d’aigua coberts,
abans captats com a dipòsits
genèrics. Les dades s’han
actualitzat amb restitució
fotogramètrica amb imatges d’un
vol recent i amb algunes dades
addicionals proporcionades pel
Govern d’Andorra. 
El projecte consta de 75 fulls que
recobreixen una superfície de
64 750 hectàrees. 
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La Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 (BT-5M) és
la base de més detall que recobreix tot el territori de
Catalunya. Recull dades relatives al relleu, la hidro-

grafia, les vies de comunicació, el poblament i les infraes-
tructures auxiliars, la toponímia i un conjunt reduït de co-
bertes del sòl i vegetació. També recull tota la informació
necessària per a derivar models d’elevacions sobre el ter-
reny i sobre les superfícies construïdes, que s’utilitzen en
el procés de la rectificació d’ortofotos i es distribueixen en
format de malla regular. La primera cobertura es va acabar
el 1995 i des de llavors s’actualitza seguint criteris de canvi
del territori i d’antiguitat de les dades. L’actualització es fa
a partir de la interpretació d’imatges aèries mitjançant res-
titució fotogramètrica. La primera edició de la Base topo-
gràfica de Catalunya 1:25 000 (BT-25M) es va obtenir apli-
cant processos de generalització a la BT-5M i actualitzant
la informació mitjançant restitució fotogramètrica. La pri-
mera cobertura es va acabar el 2011 i des de llavors s’ac-
tualitza directament, deslligada de la BT-5M, també amb
restitució fotogramètrica. Els processos de producció
d’ambdues bases tenen el certificat del Sistema de Gestió
de la Qualitat, d’acord amb la Norma ISO 9001:2008.

Els models de dades de la BT-5M i la BT-25M, disse-
nyats a mitjan decenni dels anys 1990 amb l’objectiu d’u-
tilitzar la informació en els sistemes d’informació geogrà-
fica, presenten actualment algunes limitacions per a la
gestió de la informació i per a llur  òptima explotació. Per
exemple, no permeten actualitzacions incrementals, ni em-

magatzemar metadades a nivell d’elements, i no hi ha una
relació explícita entre el topònim i l’element al qual fa refe-
rència. Per resoldre aquestes limitacions el 2013 es va fi-
nalitzar el disseny d’un nou model que inclou per a cada
element topogràfic un identificador únic i persistent en el
temps, atributs per a la gestió del seu cicle de vida, una
classificació més rica i, en cas de tenir-ne, el topònim em-
magatzemat com un atribut. Les metadades s’emmagat-
zemen a nivell de sèrie i d’element, i per a cada element in-
clouen les fonts de dades utilitzades en la captació amb la
seva data. La nova versió del model (BT-5M v3.0; BT-25M
v2.0), a més de les dades topogràfiques obtingudes amb
fotogrametria, incorpora dades de gabinet i dades provi-
nents d’altres bases d’informació, com punts quilomètrics
o infraestructures en projecte. Respecte als tipus de geo-
metria, es mantenen els de punt, línia i polígon, i no es con-
templen els textos de topònims i d’etiquetes, que passen
a ser atributs dels elements. La manera d’emmagatzemar
la topologia és més senzilla que en la versió anterior, ja
que es passa de guardar-la amb els contorns i els centroi-
des, que en el model antic determinaven els polígons, a
guardar-la explícitament en el polígon. El fet de disposar
per a cada element d’un identificador únic i persistent, dels
atributs per a la gestió del seu cicle de vida i de metada-
des, permet d’identificar els canvis realitzats durant l’ac-
tualització i de facilitar els mecanismes d’integració de les
bases topogràfiques amb altres bases geogràfiques, d’op-
timitzar els processos de producció fent actualitzacions

Migració del sistema de producció
de les bases topogràfiques
1:5 000 i 1:25 000

Els darrers anys l’ICGC ha realitzat les tasques d’anàlisi, disseny i desenvolupament per
a la migració de les cadenes de producció de les bases topogràfiques 1:5 000 i 1:25 000
a un nou entorn basat en eines SIG. Aprofitant la migració s’han introduït millores en el
model de dades utilitzat fins ara. El nou model inclou per a cada element topogràfic un
identificador únic i persistent en el temps, atributs per a la gestió de llur cicle de vida,
una classificació més rica i, en el cas de tenir-ne, el topònim emmagatzemat com un atri-
but. També s’han introduït millores en les metadades, que ara s’emmagatzemen a nivell
de sèrie i d’element, i que per a cada element inclouen les fonts de dades utilitzades en
la captació amb llur data. 
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selectives per àrees, per capes d’informació o per elements
individuals, de lliurar als usuaris actualitzacions incremen-
tals, i de millorar i augmentar el nombre d’explotacions.
En el disseny del nou model s’han tingut en compte criteris
d’interoperabilitat per a garantir que sigui compatible amb
el model de la Base Topográfica Armonizada espanyola i
amb els models aprovats per INSPIRE.

Les aplicacions informàtiques utilitzades fins ara per
a la captació d’informació eren basades en eines de digi-
talització sobre sistemes CAD, en eines de visualització
d’imatges estereoscòpiques i de tractament dels models
d’elevacions, i en aplicacions desenvolupades internament
per a millorar la captació, crear la topologia i validar la in-
formació. Tot i l’eficiència de les eines de digitalització
CAD, aquestes aplicacions es van considerar inadequades
per a manejar la complexitat del nou model de dades, i es
va decidir de migrar-les a un sistema de restitució fotogra-
mètrica en un entorn SIG.

El nou sistema de captació de dades és basat en els
productes comercials GeoMedia i Image Sation Stereo on
GeoMedia (ISSG) d’Intergraph i en Oracle Spatial. Per
sobre d’aquests productes s’han desenvolupat aplicacions
per a optimitzar les tasques de captació, validació i em-
magatzematge de les dades, i per facilitar la gestió global
del projecte. 

Després d’analitzar diferents solucions comercials, s’han
triat els productes de GeoMedia i ISSG perquè són d’una
mateixa companyia, cosa que garanteix la màxima integra-
ció entre el SIG i l’eina fotogramètrica; que l’ICGC ha usat
des dels seus inicis eines fotogramètriques d’Intergraph,
cosa que ha fet possible d’estalviar l’entrenament dels ope-
radors en aquesta part del nou sistema; i que GeoMedia
usa Oracle Spatial de forma nativa, sense necessitat d’una
estructura de bases de dades intermèdia.

La implementació de la cadena de producció basada
en el nou model i les eines SIG es va iniciar el 2013 per a
la producció de la BT-25M, i s’ha completat el 2014 per a la
producció de la BT-5M.

EL 2014 S’HAN PRODUÏT 800 FULLS
DE LA BT-5M, 127 FULLS DEL MT-10M 
I 40 FULLS DE LA BT-25M

L’arquitectura del sistema es compon d’una base de
dades centralitzada, implementada en Oracle Enterprise,
i d’una base de dades local en cada estació de treball, im-
plementada en Oracle Express. Per a les transaccions
entre la base centralitzada i les bases locals s’han imple-
mentat eines d’extracció i retorn de les dades amb gestió
d’històrics i descripció d’operacions, i eines de còpia de
seguretat i recuperació per l’entorn desconnectat. 

Programari del nou sistema d’actualització de les bases topogràfiques
1:5 000 i 1:25 000.
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MARIA PLA
Cap de l’Àrea de Bases
BLANCA BAELLA
Cap de la Unitat de Desenvolupament de Bases
ANNA LLEOPART
Cap de la Unitat de Bases Cartogràfiques

ASSUMPTA LLEONART
Responsable de Formació
LAURA LLOREDA
Responsable d’Edició i Formació
JOAN MARIMÓN
Responsable de Restitució

“EL NOU MODEL DE DADES FACILITA
ELS MECANISMES D’INTEGRACIÓ
AMB ALTRES BASES GEOGRÀFIQUES
I PERMET MILLORAR ELS
PROCESSOS D’ACTUALITZACIÓ 
I EXPLOTACIÓ DE LES DADES”
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El 2014 s’ha continuat treballant en la millora de les
eines de captació, en les eines per a l’assignació del to-
pònim com un atribut de l’element topogràfic, en les eines
de validació per a garantir la qualitat de la base i en les
eines de preparació de les dades per a llur distribució a
través dels canals que s’utilitzen habitualment. Mentre la
cobertura disponible en el nou model no sigui prou signi-
ficativa, les dades es continuaran distribuint en el model
de dades anterior. És previst per a l’any 2015 començar a
distribuir-les en el nou model.

Amb el desenvolupament de l’aplicació de l’ICGC sobre
el programari comercial, el sistema de captació resultant
integra l’eficiència de MicroStation dins de l’entorn
GeoMedia i ISSG, i amplia les seves funcionalitats. A més,
corregeix els problemes de GeoMedia relacionats amb la
natura 3D de les dades i els problemes d’ISSG amb la vi-
sualització de certs elements, i proporciona un conjunt d’ei-
nes per a la captació de dades que funcionen de la mateixa
manera dins i fora de l’entorn fotogramètric. També garan-
teix que totes les eines maneguin adequadament les ca-
racterístiques pròpies del nou model de dades com l’iden-
tificador únic i persistent, les dades del cicle de vida dels
elements i les metadades a nivell d’element, i proporciona
eines específiques per a l’associació dels topònims als ele-
ments topogràfics. A més, per a cada element assegura
que només es puguin assignar les combinacions d’atributs

autoritzades i les seves geometries associades, activa per
defecte la geometria més usada i els valors d’atributs més
comuns, i per a cada tipus d’element proporciona una
col·lecció variada de possibles geometries de dibuix.

Un aspecte important i gens negligible en un procés
de migració com aquest ha estat l’entrenament dels equips
humans en l’ús del nou sistema i de les noves eines.
L’equip de desenvolupament i suport ha hagut d’aprendre
nous llenguatges, utilitzar noves biblioteques d’objectes,
en el cas d’ISSG ben poc documentades, i desenvolupar
en nous entorns. Els equips d’operadors han hagut d’a-
prendre i familiaritzar-se amb les noves eines SIG i les
noves eines per a l’actualització. Gràcies a llur entusiasme
i llur col·laboració, el procés d’aprenentatge ha estat molt
més ràpid i fàcil del que s’havia previst inicialment.

El projecte de migració del sistema de producció de
les bases topogràfiques 1:5 000 i 1:25 000 ha suposat un
repte important per a l’ICGC pels recursos invertits, tant a
nivell tècnic com a nivell humà. El procés ha aportat inter-
nament coneixements importants en modelització de la in-
formació i en implementació de fluxos de captació sobre
sistemes SIG. El resultat, visible per als usuaris a partir de
l’any 2015 amb la publicació i la distribució de les dades
en el nou model, serà la millora dels productes que l’ICGC
ofereix basats en aquests conjunts de dades, i l’increment
i l’optimització de les explotacions d’aquesta informació.

Vista del nou entorn de captació de
dades. En la part superior el vector
superposat amb la imatge, en la part
inferior només les dades vectorials. 
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“L’ORTOIMATGE ÉS
UNA FOTO DEL

TERRITORI PRESA EN
UN MOMENT

CONCRET. LA SEVA
VIGÈNCIA DEPÈN DE

L’ÚS QUE SE’N
VULGUI FER”

ANTONIO MAGARIÑOS
Cap de l’Àrea de Geoprocés

La geoinformació, quina vigència té? I, quan ja és ob-
soleta, que se’n fa?
Antonio Magariños: La vigència o obsolescència de la
informació és determinada pel cicle de vida de l’ús que
se’n vulgui fer i, per tant, al cap d’un període determinat
de temps un mateix producte pot resultar obsolet per a
una finalitat, però completament vigent per a una altra. En
el cas de l’ortofoto d’àmbit territorial, veiem que hi ha usua-
ris que necessiten la informació amb una temporalitat molt
concreta, com per exemple per al control de conreus, que
té el cicle de vida propi de les collites i, per tant, esdevé
obsoleta en pocs mesos. Cal no oblidar que una ortoi-
matge és una foto fixa del territori en un moment determinat
i, per tant, per oferir un servei que pugui satisfer a un major
nombre d’usuaris, cal posar a l’abast totes les sèries his-
tòriques i garantir una consulta constant del territori. 

Cada quan es fa el recobriment total del territori amb
ortoimatge?
A. M.: A l’Institut es fa un esforç constant per millorar la
qualitat del producte, escurçar la freqüència d’actualització
del vol i minvar el temps de producció i distribució. Des
de 2009 es realitza un vol anual de tot el territori, típicament
entre els mesos d’abril i octubre. El repte actual de l’ICGC
és de continuar millorant la qualitat de l’ortoimatge gene-
rada, principalment en les zones urbanes, i, especialment,
aconseguir de posar a disposició dels usuaris el producte
final dins del mateix any de la captació de la informació.

Quines eines es posen a l’abast de l’usuari per què
disposi d’ortoimatges ràpides?
A. M.: L’ICGC ha posat un èmfasi especial a disposar de
mecanismes ràpids de difusió d’ortoimatges. En aquest
sentit, el servei ortoXpres, disponible des de 2009, a través
del client web o dels geoserveis WMS, possibilita d’accedir
a la informació del vol de cobertura territorial poques set-
manes després de la seva captació. Fins i tot, des d’or -
toXpres es posen a disposició dels usuaris altres vols ins-
titucionals de molt alta resolució dels quals no es produirà
una sèrie cartogràfica, com són els vols sobre els nuclis
urbans de 7,5 cm de píxel. Aquesta mateixa plataforma
també s’utilitza per a donar difusió en pocs dies els vols
i les ortoimatges generades de manera extraordinària com
a conseqüència d’algun esdeveniment significatiu, com
ho va ser l’incendi de l’Empordà de 2012 o les inundacions
de la Vall d’Aran de 2013.

Geoprocés
� CARTOGRAFIA ORTOFOTOGRÀFICA
� RECOLZAMENT AERI
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EL 70% DE LES 
ORTOIMATGES
DEL VOL DE LA SÈRIE A 
ES TROBEN DISPONIBLES 
AL GEOSERVEI

OF-25C. Vol 2011

Recobriment 2014: 2 474 fulls 

 

OF 25C i OF 50C. Vol 2013

Recobriment 2014: 4 274 

OF 25C i OF 50C. Vol 2014

Recobriment 2014: 731 

 

1

3

Cobertura de l’OF-25C i l’OF-50C. 

Ortoimatge de 2,5 m de píxel sobre el Sincrotó
ALBA.

Cobertura del vol de la Sèrie A i ortoimatge
sobre Montblanc.

Cobertura de l’ortoimatge de 10 cm sobre 
Girona.

2
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DESTACATS
2014
Ortoimatge a 25 cm de píxel sobre
Catalunya (OF-25C) i a 50 cm de
píxel als Pirineus (OF-50C). Es fa a
partir d’un vol sobre Catalunya de
25 cm de píxel i als Pirineus de 50
cm de píxel. Es distribueixen en
color i en infraroig color a una
resolució de 25 cm seguint el tall
1:5 000 i amb una resolució de 50
cm seguint el mateix tall als
Pirineus. La sèrie consta de 4 275
fulls i cadascun recobreix
aproximadament 800 ha. Tots els
fulls d’ortofoto en color i en infraroig
produïts a una resolució de 25 cm
s’han generalitzat a una resolució
de 50 cm obtenint així una
cobertura de tot Catalunya a
aquesta resolució.  

Ortoimatge de 2,5 m de píxel 
de Catalunya (OF-25M). 
S’obté per generalització de
l’ortofofo de 50 cm. Es distribueix 
en color i en infraroig color a una
resolució de 2,5 m seguint el tall
1:25 000. La sèrie consta de 
305 fulls i cadascun recobreix
aproximadament 12 500 ha. 

Fulls Acumulat 
publicats 2014 sèrie

OF-25M.Vol 2011 276 90%
OF-25M.Vol 2012 305 100%
OF-25M.Vol 2013 305 100%

Ortoimatge 1945-1946 (vol de la
Sèrie A). A Espanya hi ha dos vols
històrics de cobertura general,
habitualment denominats “vols
americans”, que va fer la Força
Aèria dels Estats Units d’Amèrica
mitjançant conveni amb l’Exèrcit de
l’Aire espanyol (CECAF). Són les
denominades Sèrie A (1945-1946) i
Sèrie B (1956-1957). Tal com es va
fer en el seu moment amb la Sèrie
B, el 2011 l’ICGC i el CECAF van
subscriure un protocol per tal de
permetre l’ICGC de fer l’ortoimatge
completa de Catalunya a partir de
les imatges del vol de 1945-1946.
Les tasques d’orientació i posterior
processament de les imatges
requereixen una important
intervenció manual atès l’estat dels
fotogrames originals, la tecnologia
del moment i la dificultat de trobar
referències (models del terreny i
punts de control).
El 2014 s’ha generat i publicat 
com a geoservei, i a una resolució
d’1 m, el 70% de les ortoimatges
d’aquest vol, que representen
aproximadament unes 
2 376 800 ha.  

Ortoimage de 10 cm de Girona.
S’ha generat l’ortofoto en color
sobre la ciutat de Girona a una
resolució de 10 cm de píxel. S’ha fet
un vol de 5,7 cm de píxel amb la
particularitat que s’ha densificat al
llarg de l’entramat urbà per tal de
minimitzar l’abatiment màxim i
aconseguir una gran verticalitat dels
edificis. S’ha usat el model digital

del terreny de triangles de l’ICGC
que s’obté per restitució
estereoscòpica i que s’usava també
per a produir la sèrie 1:5 000. 
Seguint el tall proporcionat per
l’Ajuntament de Girona, s’han
generat 28 fulls que tenen
continuïtat radiomètrica i
geomètrica i han estat marcats i
editats per tal de generar un
producte lliure d’artefactes.  

Ortoimage de 15 cm
d’Alcobendas. Producte encarregat
per Infoterra Servicios de
Geoinformación SA. Ortofoto en
color a una resolució de 15 cm a
partir d’un vol de 15,5 cm de píxel.
Per a fer el producte s’ha utilitzat un
model digital del terreny de malla
d’origen lidar lliurat pel client sobre
el qual s’han incorporat les
infraestructures viàries per a obtenir
el model digital de l’ortofoto. Les
imatges generades tenen
continuïtat geomètrica i
radiomètrica en els 57 fulls de la
sèrie i ha estat marcat i editat per tal
de generar un producte lliure
d’artefactes.

4
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Des de la seva fundació, l’ICGC ha tingut una vocació
de millora contínua en els seus productes i serveis.
Aquesta vocació es fa palesa, entre altres produc-

tes, en l’ortoimatge 1:5 000 que s’elabora des de 1983
(l’any després de la seva creació). Des de la seva primera
edició, duta a terme entre els anys 1983 i 1990, s’han anat
incorporant millores tècniques i productives per tal d’aug-
mentar el valor afegit del producte final. D’aquesta manera
es va passar: dels 50 cm de mida de píxel a una cobertura
majoritàriament a 25 cm, del blanc i negre al color, de les
càmeres analògiques a les càmeres digitals (incorporant
el canal infraroig a la sèrie) i de la producció de full a full
a una sèrie única amb continuïtat radiomètrica i geomètrica
per a tot el país. De la mateixa manera, una de les prioritats
de l’ICGC ha estat oferir un òptim període d’actualització
i, per aquest motiu, des de 2008 se’n realitza una cobertura
completa cada any.  

Entre els principals objectius de l’ICGC per als pro-
pers anys, és manté el d’oferir un producte de cobertura
completa del país amb un període anual d’actualització i
s’incorpora la voluntat de reduir el temps de producció
per tal de fer possible que els usuaris puguin disposar del
producte durant el mateix any en el qual s’ha volat el ter-

ritori per tal de minimitzar l’obsolescència de la informa-
ció. Ja en l’actualitat els usuaris poden accedir a les imat-
ges més recents del territori a través del servei ortoXpres
(www.ortoXpres.cat), que facilita la consulta de les imat-
ges geocorregides dels vols de l’ICGC dels quals no es
disposa encara d’una ortoimatge final, poques setmanes
després del vol.

El procés productiu de les ortoimatges de Catalunya
de l’ICGC s’inicia amb el disseny del vol, atès que la tipo-
logia del vol tindrà una repercussió directa en la qualitat del
producte final, tant radiomètricament com geomètricament.
El 70% del territori es recobreix a 25 cm i el 30% restant, a
50 cm. La doble resolució del vol respon princi palment a
criteris operatius: la zona recoberta a 50 cm correspon als
Pirineus i Prepirineus, on, atesa l’orografia, la captació a 25
cm comporta una ràtio cost/benefici que no permetria de
fer una cobertura anual. L’ICGC ha prioritzat el fet de dis-
posar d’una cobertura a 50 cm anualment sobre aquest ter-
ritori, en lloc de fer una cobertura a 25 cm amb un període
major. La cobertura completa requereix la captació d’uns
50 000 fotogrames que cal processar i orientar acurada-
ment per tal de garantir la precisió exigida i la continuïtat
geomètrica de tota la sèrie. 

Ortoimatge 1:5 000 (25 cm/50 cm)

Es continua la tasca d’oferir una òptima informació d’ortoimatge de cobertura territorial.
Aquesta cobertura, principalment a una resolució de 25 cm, es realitza anualment per
tal de disposar en tot moment de dades actualitzades i s’incorporen millores productives
de manera constant que reverteixen en una millora del producte.

“EL 2014 S’HA INCORPORAT UN CONTROL 
PER REDUIR EL DESPLAÇAMENT 
DE LES COBERTES DELS EDIFICIS CAUSAT
PER LA PERSPECTIVA”

DOLORS CABRÉ
Cap de la Unitat d’Aerotriangulació i Procés d’Imatge
JOAN ARNALDICH
Responsable de Geoprocés
JOSEFA GÓMEZ
Cap d’Equip d’Ortofoto
EULÀLIA SOLER
Desenvolupament de Fotogrametria
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L’ortofoto es genera amb una combinació de proces-
sos automàtics i processos manuals que asseguren la
qualitat del producte final. Els processos automàtics con-
sisteixen en: la geocorrecció individual dels fotogrames
per a convertir les imatges captades en vol en imatges
amb una mètrica constant i fidel al territori que represen-
ten; la igualació radiomètrica de les imatges per eliminar
diferents efectes d’il·luminació solar i assolir un color ho-
mogeni per a tota la sèrie, i el mosaic de les parts centrals
dels fotogrames, obtingudes a partir del càlcul de línies
de costura que minimitzin llur percepció visual i evitin dis-
torsions geomètriques lligades a la perspectiva de les
imatges en zones de terreny abrupte.

El procés de producció i el posterior marcatge i retoc
manual dels fulls generats per tal d’obtenir un producte
lliure de distorsions es gestiona des d’un entorn SIG que
ha estat adaptat a les necessitats de l’Institut. D’aquesta
manera, s’incorpora tant l’algorísmica pròpia que permet a
l’ICGC d’aprofitar el coneixement resultant de les diferents
cobertures realitzades, com les eines de gestió que fa pos-
sible la millora del producte any rere any a través de l’anà-
lisi dels resultats i la revisió persistent de les metodologies.

RECOBRIMENT ANUAL 
DE TOT CATALUNYA

La qualitat geomètrica i radiomètrica del producte final
es mesura de manera automàtica per a totes les ortoimat-
ges produïdes, i de manera manual sobre un mostratge
del 10% dels fulls de la sèrie i una validació, es procedeix

a generar els productes de distribució que arribaran a l’u-
suari final via els geoserveis de l’ICGC o la descàrrega di-
recta d’aquests al VISSIR. Aquests productes finals estan
formats, en l’actualitat, per les ortoimatges tallades se-
gons la sèrie 1:5 000 en els sistemes de referència ED50
i ETRS89, cadascun en llur versió en color (RGB) i llur ver-
sió en fals color (IrRG).

Del 2014 cal remarcar que s’ha incorporat un nou pa-
ràmetre de qualitat que ha implicat canvis significatius en
el disseny del vol i procés de producció: el control de l’a-
batiment màxim dels edificis en zones urbanes.

Per a entendre aquesta novetat, cal introduir el con-
cepte del percentatge d’abatiment màxim com a factor de
qualitat. El percentatge d’abatiment és una mesura de la
verticalitat de la perspectiva en un fotograma aeri: mesura
la relació que hi ha entre l’altura d’un objecte i el seu des-
plaçament planimètric degut a la perspectiva. En la ge-
neració d’ortoimatges, s’utilitza un model d’elevacions del
terreny per geocorregir tots els elements que són a nivell
de terra, però no es poden modificar els elements no re-
collits en el model d’elevacions: això és, les cobertes dels
edificis i la coberta vegetal. Aquest efecte queda palès
en les imatges finals en forma de desplaçament d’aques-
tes cobertes respecte de llurs bases respectives.

En el cas de l’ortoimatge urbana, es pot conceptualit-
zar aquest valor com el percentatge de façana que s’ob-
serva al producte final. Per exemple, a la figura 1, la part
visible de la façana mesura uns 8 metres per a un edifici
que té una alçada de 22 metres. Això equival a un abati-
ment del 36%. 

En una ortoimatge veritable, en la qual intervé el model
d’elevacions del terreny i dels edificis, l’abatiment ha de
ser zero (tan sols s’observarien les cobertes dels edificis).
Cal tenir en compte, que l’obtenció d’un model del terreny
i del model tridimensional dels edificis (LOD2) és un pro-
cediment amb un cost molt elevat i, per aquest motiu, les
empreses i agències de cartografia produeixen l’ortoi-
matge d’abast territorial a partir dels models d’elevacions
del terreny sense incloure la capa antròpica i vegetal. Com
a resultat d’això, el percentatge d’abatiment creix a mesura
que ens allunyem d’un producte d’ortofoto veritable. 

Un abatiment alt en àrees edificades pot tenir incidèn-
cia en la interpretació del territori per les oclusions parcials
dels carrers degudes a la inclinació aparent dels edificis.
Aquest fet és especialment rellevant quan s’utilitza l’ortoi-
matge com a mapa base per a la superposició d’informa-
ció geogràfica temàtica. El desplaçament aparent de les
teulades dels edificis i arbres pot donar la sensació de
desplaçament de la informació superposada. Com s’ha in-
dicat anteriorment, l’efecte entra dins els paràmetres es-
perats per al producte atès que l’encaix dels elements és
garantit a nivell del terreny, però no a nivell de les cobertes.

Figura 1: Presència de façana en el producte ortoimatge causat per
l’abatiment dels edificis.

Taula 1. Tipologies de territori i abatiment màxim per al producte de cobertura.

Rural Descripció Zones amb edificacions ocupant menys del 20% o amb edificis inferiors a 10 m d’alçada.

Abatiment màxim Vol de cobertura a 25 cm / 50 cm < 50%

Urbana Descripció Zones amb més del 20% del territori edificat i edificis per sobre de 10 m d’alçada màxima.

Baixa Intensitat Abatiment màxim Vol de cobertura a 25 cm / 50 cm < 30%

Urbana Descripció Zones amb més del 50% del territori edificat o amb edificis per sobre de 25 m d’alçada.

Alta Intensitat Abatiment màxim Vol de cobertura a 25 cm / 50 cm < 20%
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És en aquest sentit que enguany s’han introduït nous cri-
teris en la planificació del vol i en l’algorísmica de produc-
ció, per tal d’assolir uns objectius d’abatiment màxim que
facin possible d’obtenir un producte amb un control de la
perspectiva o verticalitat de la informació. Aquest control
de l’abatiment màxim s’ha modulat al llarg del territori se-
gons la tipologia del terreny, d’acord amb la taula 1.

A les figures 2, 3 i 4 es mostra un exemple de l’efecte
d’aquest nou paràmetre de qualitat en el producte final
mitjançant una comparativa entre els productes correspo-
nents al 2013 i 2014 centrats en una zona urbana (ciutat
de Tarragona).

44 GEOINFORMACIÓ_Ortoimatges_PROJECTE EMBLEMÀTIC 2014

Figura 3: Ortoimatge 2013 (imatge superior) versus ortoimatge 2014
(imatge inferior). Les fletxes en la imatge superior mostren
diverses àrees del producte de 2013 on el major abatiment
(45%) permet de veure una part de la façana dels edificis alts.
El menor abatiment del producte d’enguany (17%) minimitza
l’aparició de façanes en l’ortoimatge 2014.

Figura 4: BT-5M superposada sobre producte 2013 (imatge superior)
i producte 2014 (imatge inferior). El menor abatiment màxim
del producte 2014 facilita la interpretació de la informació
en els casos de superposició de capes de dades sobre
cobertes elevades.

Figura 2: En vermell les línies de mosaic 2013 (imatge
superior) i 2014 (imatge inferior). En groc la
ubicació de la zona d’exemple que s’utilitza en les
figures següents. En verd els centres de projecció
dels fotogrames que intervenen en el mosaic. Es
pot apreciar que en el 2013 s’aprofiten àrees molt
allunyades del centre de projecció, provocant
majors abatiments. 

ICGC_MEMÒRIA 2014
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Bases temàtiques
� BASES D’USOS I COBERTES DEL SÒL
� BASES DE TOPONÍMIA
� BASES D’ELEVACIONS DEL TERRENY
� BASES GEOGRÀFIQUES I TEMÀTIQUES PER A PROJECTES ESPECÍFICS
� DELIMITACIÓ TERRITORIAL

Què és la geocodificació?
Anna Lleopart: Podem trobar un lloc a partir del nom de
l’indret? Per triar la ubicació més idònia per a un nou centre
de distribució de la nostra empresa, podem localitzar els
nostres clients en un mapa a partir de les seves adreces
postals? Si disposem de dades de població d’un municipi
o secció censal, podem veure la seva distribució al terri-
tori? Per fer-ho, necessitem convertir el nom de l’indret,
adreça, referència al municipi o a la secció censal, en po-
sicions en coordenades georeferenciades, operació que
s’anomena geocodificació. La conversió es realitza mitjan-
çant referències a entitats geogràfiques de posicions co-
negudes, com per exemple adreces de carrers, topònims,
municipis, seccions censals, etc.

Quina diferència hi ha entre la base d’elevacions pro-
cedent de restitució de la procedent de lidar? 
Antonio Magariños: Les bases d’elevacions obtingudes
per restitució tenen alta adaptabilitat a la realitat per a la
incorporació manual de certs elements del paisatge, en
canvi, llur captació representa un alt esforç manual i no
permet de recuperar informació que sigui interferida per

la presència d’elements superposats al terreny, com
poden ser els arbres; té major precisió horitzontal, i a
l’ICGC s’usen per a generar corbes de nivell, mapes de
pendent i l’ortoimatge de Catalunya.
Les bases d’elevacions d’origen lidar són més ràpides de
generar però requereixen d’un sensor específic per a la
captació de la informació; els models generats fan possi-
ble la recuperació d’informació d’elements que estan sota
la vegetació i que, aparentment, no són visibles des de
l’ai re. Quant a la precisió, la restitució facilita assolir una
major precisió horitzontal i el lidar una major precisió ver-
tical. Aquests models s’usen per a la producció d’ortoi-
matges sota demanda (dipòsits de residus, monitoratges
específics) i en càlculs volumètrics detallats en zones on
no es disposa d’informació vectorial detallada i actualit-
zada i per a la generació de models ràster de ciutats i mo-
dels de vegetació.

L’observació de la Terra en la generació de geoinfor-
mació, un mercat madur?
Jordi Corbera: Als inicis de l’observació de la Terra (no-
tablement en el cas de l’observació des de satèl·lit) la pre-
visió que les dades aportades pels proveïdors de les pla-
taformes satel·litàries facilitarien productes i serveis
operacionals i útils als usuaris finals s’ha mostrat certa en
àmbits com la meteorologia o usos militars, però encara
ara hi ha certa distància entre les dades aportades pels
proveïdors i la informació que els usuaris civils requereixen.
Per això es considera que el mercat de l’observació de la
Terra encara no és prou madur. 
La capacitat de gestió de les plataformes i sensors d’ob-
servació de la Terra de l’ICGC fa possible una millor tra-
ducció de les necessitats dels usuaris en requeriments
tècnics i operacionals. El treball complementari de l’usuari
tradueix aquesta capacitat en productes i serveis d’utilitat
en àmbits com l’ecosistema urbà, l’agricultura, les aplica-
cions forestals o mediambientals. 

“AQUESTES BASES
EMMAGATZEMEN EL

COMPONENT
ESPACIAL DE LA

INFORMACIÓ
GEOGRÀFICA

JUNTAMENT AMB EL
COMPONENT TEMÀTIC

DE FORMA
UNIFICADA”

ANTONIO MAGARIÑOS
Cap de l’Àrea de Geoprocés

ISABEL TICÓ
Cap de l’Àrea de Cartografia

JORDI CORBERA
Cap de la Unitat del Centre de Suport al PCOT

ANNA LLEOPART
Cap de la Unitat de Bases Cartogràfiques
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RECULL: BASES D’USOS
I COBERTES DEL SÒL, DE
TOPONÍMIA, D’ELEVACIONS
DEL TERRENY I DE
PROJECTES ESPECÍFICS

1

2

4

3

A l’esquerra, imatge presa amb la DMC,
combinació en infraroig color. A la dreta, en
vermell, gràfic resultant de la classificació de la
superfície que es considera cremada. 

Imatge del sensor hiperespectral AISA EAGLE II.
Combinació en fals color de 3 bandes: la pri-
mera col·locada en l’infraroig proper de l’espec-
tre, la segona en el vermell i la tercera en el verd.

Seguiment per interferometria diferencial dels
treballs de la Línia 9 del Metro a Barcelona, amb
imatges radar de molt alta resolució espacial. 

Mapa de velocitats de deformacions, com a re-
sultat del procés interferomètric, sobre zones
de risc a la ciutat de Bogotà (Colòmbia). 

Dades resum de la Base de carrers de Catalunya.

Informació continguda a la Base de carrers de
Catalunya. 

Dades resum del projecte Base de carrers

Dades projecte Dades projecte Total actualitzat
desembre 2013 desembre 2014 2014

Nombre de municipis amb informació a la base de dades 947 947 78
Nombre de municipis amb informació de portals a la base de dades 279 358 78
Nombre de vies 102 445 104 350 10 520
Nombre de trams 300 276 303 147 31 205
Longitud total de trams 26 800 km 27 073 km 2 740,6 km
Nombre de portals 651 795 725 493 221 832

5
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Incendis forestals. Digitalització
del perímetre dels incendis que el
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural sol·licita. 
Un dels focs cartografiats és el que
va cremar una àrea de Tivissa el
juny de 2014, de 941,5 ha. Per a
resoldre la cartografia de les
superfícies cremades, s’utilitzen
imatges Landsat disponibles
d’abans i de després del foc per a
obtenir multitemporalitat. En el cas
d’incendis de grans dimensions,
com el de Tivissa, es fa un vol a
mida amb la càmera fotogramètrica
digital, per a disposar de la imatge
en un temps breu. L’estudi de
l’incendi ha comportat el vol, el
processament de la imatge captada
i la cartografia de l’incendi
(obtinguda amb la utilització
d’índexs de vegetació, com el
NDVI, i tècniques de classificació i
fotointerpretació). 

FARMSTAR 2014. Campanya anual
de vol (número 15) amb sensors
hiperespectrals a les principals
zones agrícoles de França. El 2014
s’han fet 46 passades, volades en
dos períodes separats per 10 dies
aproximadament. En total s’han
obtingut 78 imatges que han cobert
21 000 km2. Aquestes imatges s’han
preprocessat a l’ICGC amb
correccions radiomètriques i
geomètriques per a ser lliurades a
AIRBUS. Dins d’aquest projecte, les
imatges hiperespectrals permeten
calibrar les imatges del satèl·lit
SPOT de tot França usades dins
dels models agronòmics del
projecte a fi de millorar les collites
de correus anuals de cereals al
territori francès. Aquest és el
projecte d’agricultura de precisió
basat amb suport de teledetecció
més gran d’Europa dels darrers
anys. 

Anàlisi dels processos de
subsidència (DInSAR). Mapa de
subsidències de Catalunya. És
tracta d’identificar els grans canvis
de les cobertes artificials. El 2014
s’ha actualitzat el mapa de zones
de subsidències mitjançant
interferometria radar. Tot esperant
l’arribada de les noves imatges
Sentinel-1 i el llançament de PAZ,

l’estudi es limita a la zona del Bages
i a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona. S’han adquirit les
imatges COSMO-SkyMed de 2014
que s’afegiran a les ja processades
de 2013 per tal de generar un únic
informe bianual. Com és habitual,
es van estudiar diversos punts
d’interès, com ara les deformacions
produïdes per la construcció i la
posterior aturada de les obres de la
línia 9 del Metro a Barcelona. 

Subsidències a Bogotà.
Finalització del projecte de
monitorització dels processos de
subsidència a la ciutat de Bogotà,
encarregat pel FOPAE – Fondo de
Prevención y Atención de
Emergencias (2013-2014), per al
qual es va usar una col·lecció de 21
imatges TerraSar-X amb un espaiat
temporal entre imatges contigües de
2-3 setmanes. El 2014 s’han
presentat els resultats de l’estimació
del procés de deformació en termes
de velocitat mitjana a escala anual i
moviment absolut en la finestra
temporal d’observació (11 mesos), i
s’ha generat una base de dades
espacial amb l’històric de
desplaçament de cada punt estudiat
i també cartografia temàtica en
forma de mapes interpolats
mitjançant el krigatge (kriging) de la
velocitat mitjana i el desplaçament
total en el període. El resultat
d’aquest estudi possibilita una millor
gestió dels riscos associats a
desplaçaments del terreny i la
delimitació de zones on cal actuar. 

LIDARCAT. L’ICGC capta dades
amb el seu sensor lidar a diferents
densitats, bàsicament a 0,5 i 1
punts/m2 per tal de generar models
digitals del terreny (MDT) a 1 i 2 m
de pas de malla. També s’han usat
3 660 km2 de dades LAS del vol de
cobertura de Catalunya amb una
densitat de 0,5 punt/m2 per a
l’explotació de les dades lidar per a
l’anàlisi forestal. Aquests models
digitals del terreny són accessibles
als usuaris.

Cessions d’ús.
Comandes de dades LIDARCAT, 2014

Nombre de comandes km2

MDT pas de malla 1 m 9 90
MDT pas de malla 2 m 38 10 848
LAS amb densitat 0,5 punts/m2 2 320
LAS amb densitat 1 punt/m2 1 172

LIDARCOSTA. Control de qualitat
de les 131 passades del vol del
projecte Costa 2014 i ajust de la
meitat del projecte. També s’ha fet

l’edició manual de 510,8 km2 del vol
de Costa 2008, Costa 2009,
Avaluació danys Costa 2009, Costa
2011, Costa 2011 temporal platges,
Costa 2012 i Costa 2013 fent sèries
senceres. S’ha completat el 56%
del projecte.

Base de noms geogràfics. Recull
424 774 noms geogràfics de
Catalunya i inclou els 52 838
topònims oficials recollits en el
Nomenclàtor oficial de toponímia
major de Catalunya. A partir
d’aquesta base se’n generen
d’altres que s’usen en els productes
cartogràfics i en el cercador de
llocs del portal web de l’ICGC. 
S’ha finalitzat el disseny d’un nou
model de dades que facilitarà
l’actualització toponímica i farà
possible de derivar automàticament
un conjunt de dades d’acord a les
especificacions INSPIRE.
Paral·lelament a aquest nou
disseny, s’ha unificat la toponímia
1:5 000, eliminant l’antiga
organització en fulls per passar a
disposar d’un conjunt continu. 

Base de carrers de Catalunya.
Conté informació georeferenciada
sobre les vies amb llurs noms, els
trams de via amb els intervals de
numeració a cada costat, els portals
i els codis postals. El 2000-2004 es
va elaborar la v1. Des de 2008
s’està actualitzant en col·laboració
amb l’Administració Local, per
evitar la duplicació d’esforços i
generar una informació de major
qualitat. És una de les bases de
dades en la qual es recolza la Guia
de carrers de Catalunya, el
cercador de llocs del portal web de
l’ICGC i el geocodificador massiu.
El 2014 s’ha dissenyat una nova
versió del model de dades per 
fer-la compatible amb les
especificacions de la Base de
dades municipal d’adreces 
de Catalunya, aprovades per 
la Comissió de Coordinació
Cartogràfica de Catalunya 
el 2013. 

6
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Com a qualsevol base estratègica, la base de límits
municipals demana un esforç i una voluntat polí-
tica clara i sostenible, atès que es tracta d’infor-

mació bàsica per al funcionament de les institucions, es-
pecialment per a la gestió del territori, i que es realitza
en un període llarg de temps. Sens dubte, disposar de
la informació dels límits municipals de forma precisa és
necessari i especialment útil i rendible per al país. Per a
obtenir-la, cal la col·laboració interdisciplinària de, com
a mínim, un cartògraf i un especialista en delimitació ter-
ritorial.

Aquesta base conté dues parts clarament diferencia-
des: una fa referència a les garanties jurídiques i l’altra a
les garanties de mesura del territori. Des del primer mo-
ment, la Direcció General d’Administració Local (DGAL) i
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) han
col·laborat perquè Catalunya tingui aquesta doble neces-
sitat coberta. Els diferents convenis i el treball conjunt ha
donat i està donant uns resultats que fan que la delimitació
dels municipis de Catalunya, i també la base de detall de
límits municipals, garanteixin una accessibilitat a la infor-
mació d’acord amb les exigències de transparència que
els ciutadans demanden.

Antecedents
La Generalitat de Catalunya, conscient que les qües-

tions exposades afectaven la bona gestió i funcionament
dels municipis catalans i davant de la creixent necessitat
de generar informació geogràfica precisa, ha treballat en
tres fases la base de límits municipals amb l’objectiu de
generar noves i concretes delimitacions dels termes mu-
nicipals del nostre territori: 

Fase I (1988-1992): Recuperació de la informació.
Signatura de convenis per a la recuperació de la informació
històrica de principis del segle XX (1910-1930) realitzada
per l’Instituto Geográfico Nacional i el Estado Mayor del
Ejército. 

Fase II (1999-2015): Els replantejaments, el sistema
d’informació geogràfica de delimitació municipal i el
web de delimitació. L’ICGC s’encarrega dels replante-
jaments topogràfics de les línies de terme dels municipis
de Catalunya amb l’objectiu de fer-los operatius dins de
la DGAL, i fer possible l’obertura del web de delimitació,
d’acord amb els diferents convenis signats entre l’ICGC i
el Departament de Governació i Relacions Institucionals
(DGRI). A les acaballes de 2015 finalitzaran els replante-
jaments de les línies límit de Catalunya, llevat dels límits
amb França i Andorra. 

ICGC_MEMÒRIA 2014
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Base de límits municipals

La definició precisa dels termes municipals és imprescindible per a organitzar, gestionar
i planificar el nostre país, tant a nivell local com general de Catalunya. Són dues les qües-
tions que afecten els nostres municipis en referència a la seva delimitació: cal conèixer-
los amb precisió i cal anar actualitzant la base de dades dels límits municipals.

“SENS DUBTE, DISPOSAR DE LA
INFORMACIÓ DELS LÍMITS MUNICIPALS
DE FORMA PRECISA ÉS NECESSARI 
I ESPECIALMENT ÚTIL I RENDIBLE 
PER AL PAÍS”

JAUME MASSÓ
Cap de la Unitat de Delimitació Territorial i Grans Obres
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Fase III (2007-2020): El mapa municipal. El 2007 es va
aprovar el Decret 244/2007 que defineix el procés a seguir
en els treballs de delimitació dels municipis catalans. En
l’execució d’aquests treballs i en representació de la
Generalitat de Catalunya assisteixen a les reunions de de-
limitació tècnics de l’ICGC i de la DGAL. Aquest és el primer
pas per a l’aixecament de noves actes de delimitació i per
a l’aprovació final, per la Comissió de Delimitació Territorial
(CDT), del mapa municipal de cadascun dels municipis. 

En aquest context, el 2014 ens trobem finalitzant la fase
II i en ple procés de treball de la fase III. Aquest fet és es-
pecialment rellevant atès que determina tipus de feina di-
ferent i una preparació de resposta també diferent als dels
treballs fets fins ara. Aquesta nova etapa determina una
voluntat de preparar la informació cap a una pàgina web
de delimitació, la consolidació de les eines de gestió SIG
i una accessibilitat a les dades en línia. 

El 2014 hi ha hagut un canvi de tasques. Fins al 2013
el pes dominant estava en la realització de replantejaments
i delimitacions, ara, al contrari, anem cap a la realització
de més memòries topogràfiques i mapes municipals, i a
una consolidació de les delimitacions.

Objectius 2014-2015
Les tasques més rellevants de 2014 venen definides

per la legislació vigent (Decret 244/2007) i pel conveni
entre el DGRI i l’ICGC, 2014-2015. Els objectius a complir
són: representar la Generalitat en les delimitacions muni-
cipals; donar suport tècnic a la DGAL i a la CDT; crear i
mantenir la base de dades de delimitació municipal de
Catalunya; fer els replantejaments de les línies de límits
municipals a Catalunya per a llur representació a 1:5 000,
a partir de les actes i els quaderns de camp realitzats entre
1910 i 1930; redactar les memòries dels treballs topogràfics
(MTT) de les actes de reconeixement; respondre a les sol·li-
cituds d’expedients i replantejaments de delimitació de
les diferents administracions; mantenir l’atenció a l’usuari,
i fer els mapes municipals dels municipis catalans.

Sota aquestes directrius, el 2014 l’ICGC ha donat su-
port tècnic i tecnològic al DGRI en el compliment en termes
d’eficàcia i eficiència dels objectius establerts en aquest
Conveni; en el replantejament de les línies de límit muni-
cipal frontereres amb d’altres territoris de l’estat espanyol
(68 línies); en el replantejament del conjunt de les línies
de límit municipal interiors fins a cobrir la totalitat del territori
de Catalunya (68 línies); en el suport a la DGAL en la do-
cumentació cartogràfica necessària per a l’execució de
les seves competències, i en el manteniment de l’Arxiu de
Treball de Límits Municipals (ATLM), deixant per al 2015
el replantejament de les línies de límit municipal frontereres
amb d’altres territoris de l’Estat espanyol (68 línies).
I s’han assolit els objectius següents: 
– Els replantejaments treballats i finalitzats ha estat de 68.
Amb aquests treballs hem completat les 2 715 línies in-
teriors de Catalunya.

Comissió de delimitació reconeixent sobre el terreny un límit de
terme.

Fita d’atermenament.

Treball de camp on es dóna coordenades a la fita de terme per a
l’acte de delimitació.
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– Les delimitacions treballades per a donar suport (d’acord
amb el Decret 244/2007) han estat 64, i el total d’afita-
ments treballats, 67. 

– S’han redactat 110 memòries de treballs topogràfics.
– S’ha treballat en 39 mapes municipals.
– En referència a l’accessibilitat i l’actualització de la in-
formació a partit de l’ATLM, s’han fet 3 actualitzacions.

– Inici del lliurament de mapes municipals al Registre
Cartogràfic de Catalunya (RCC). El total de mapes mu-
nicipals lliurats ha estat de 24.

Altres
En referència a la DGAL, s’ha assistit a les reunions de

delimitació; s’ha continuat donant suport a la redacció de
les actes de delimitació i a les sortides a camp per com-
provar les coordenades de fites, donar assistència als ajun-
taments a l’hora de replantejar la posició de les fites de
nova monumentació i donar lliurament d’informació digital
(afitaments).

També s’ha donat suport, d’acord amb el Real Decreto
3426/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula el
procedimiento de deslinde de términos municipales per-
tenecientes a distintas Comunidades Autónomas, a la de-
limitació del terme municipal d’Aitona amb el límit de co-
munitat autònoma d’Aragó, primera delimitació de límit
municipal que alhora ho és també entre Catalunya i Aragó.

S’ha continuat la revisió i l’actualització de les bases
de límits administratius de Catalunya per a ús cartogràfic
a escales 1:50 000, 1:250 000 i 1:1 000 000, i s’ha continuat
la revisió de la base 1:5 000 de límits municipals, a partir
de les dades generades en els replantejaments, les deli-
mitacions i les actes de reconeixement.

EL 2014 S’HA ASSOLIT EL 100% 
DELS REPLANTEJAMENTS
PREVISTOS

Delimitació territorial en pantalla.

Replantejaments
(Conveni DGAL 

2014-2015)

Mapes municipals

Memòries dels
treballs topogràfics

Reconeixement
(preparació de línies)

Delimitacions

0 20 40 60 80 100 120

Realitzat Previst

57%  
de compliment

112

62

67

35

39

68

68  

62

119

64

108% 
de compliment

177% 
de compliment

111% 
de compliment

100% 
de compliment

Reunió de la Comissió de delimitació. Treballs assolits, 2014.
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Mapes topogràfics i temàtics
� SÈRIE TOPOGRÀFICA 1:25 000
� SÈRIE COMARCAL 1:50 000
� MAPA TOPOGRÀFIC 1:100 000
� MAPA TOPOGRÀFIC 1:250 000
� MAPES TEMÀTICS I ATLES

“LA GENERACIÓ DE
MAPES REQUEREIX

UN ESFORÇ
IMPORTANT 

I SOSTINGUT. 
ÉS BÀSIC FORNIR-LOS
D’UNA INFORMACIÓ

FIABLE, DE QUALITAT
I EL MÉS RENDIBLE

POSSIBLE”

ISABEL TICÓ
Cap de l’Àrea de Cartografia

Quin ús té un mapa topogràfic?
Isabel Ticó: Els mapes topogràfics s’adrecen a un públic
força divers: com a infraestructura bàsica d’estat, són un
suport essencial per a la presa de decisions en la plani-
ficació, l’organització i la gestió territorial i paisatgística;
com a mitjà d’informació, són una eina per al coneixement
de la configuració actual del paisatge; com a mitjà de co-
municació, són l’eina de visualització i geolocalització de
la informació geogràfica que s’hi representa. 
Avui, amb l’expansió de l’ús social de la cartografia, el
volum d’informació disponible creix de manera exponen-
cial, la geoinformació esdevé un bé comú i l’ús dels
mapes, una necessitat creixent.
El repte més important que afronta tota institució pública
en cartografia és el manteniment dels ritmes d’actualització
necessaris per a donar satisfacció a l’usuari, que busca
respostes immediates d’un món que canvia accelerada-
ment. En aquest escenari és imprescindible el flux directe
de la informació entre els diferents organismes oficials i
la interacció fluida i fàcil amb els usuaris per a aprofitar el
potencial que això significa, tot vetllant per la bondat de
les dades que tota Administració ha de garantir. 

Què aporten els mapes temàtics a la societat?
I. T.: Els mapes temàtics generen gran riquesa d’informació
perquè mostren la diagnosi del moment de determinades
variables, amb la voluntat de  facilitar la presa de decisions
per a possibles actuacions i intervencions sobre el territori
i la societat. 

És prou important l’enriquiment i la millora –caracterització
i jerarquització– dels elements de la informació generada,
que reverteix en el coneixement de cada fenomen, cosa
que en possibilita l’explotació no sols pel fenomen objecte
d’anàlisi, sinó també en la seva aplicació per a altres es-
tudis. Aquest coneixement s’orienta a una millor gestió del
territori i els seus recursos. La disponibilitat de cartografia
temàtica enfocada a les necessitats de la societat és si-
nònim de país avançat.

Quin és el valor que aporta la toponímia als mapes?
I. T.: Una toponímia qualitativament rica i actualitzada fa-
cilita l’orientació i el posicionament sobre el terreny, i la in-
formació representada connecta amb el món real que es
trepitja i es veu. És a través dels topònims que la majoria
dels usuaris identifiquen l’element gràfic cercat en el mapa
i s’ubiquen en el territori. La toponímia també posa en valor
el patrimoni natural i cultural del territori. 
La correcció formal i gràfica dels noms que els usuaris lle-
geixen al mapa és una condició bàsica en producció car-
togràfica, però ineludible en cartografia produïda per or-
ganismes oficials.
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Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000. 
Full Alt Empordà. 

Mapa d’estat del MT-50M. 

Mapa topogràfic de Catalunya 1:100 000. 
Full Terres de l’Ebre. 

Atles topogràfic de Catalunya 1:100 000.
Cartografia del Montsec. 

Mapa topogràfic de Catalunya 1:500 000. 

Mapa topogràfic de Catalunya 1:1 000 000. 

Mapa del sistema d’espais naturals protegits 
de Catalunya 1:250 000. 

Catàleg de paisatge. Comarques gironines.
Mapa de valors ecològics. 

PUBLICACIÓ
DE LA PRIMERA EDICIÓ 
DE L’ATLES TOPOGRÀFIC DE
CATALUNYA 1:100 000

1

3

4

6 8

2009-2013 (v5: 41 fulls)

2014 (v5.2: 5 fulls. Acumulat 7 fulls)

2
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7

5

DESTACATS
2014
Mapa topogràfic de Catalunya
1:50 000 (MT-50M). L’escala
1:50 000 és la primera en què la
majoria dels elements es troben
simbolitzats. La informació 2D es
capta i s’actualitza sobre
ortofotografies i es complementa
amb informació de bases,
documentació i fonts pròpies o
externes que contribueixen a
categoritzar i mantenir la informació,
inclosa la toponímia. Inclou punts
d’interès natural, cultural i turístic
visualment reforçats pel tractament
de la toponímia.
El mapa digital és continu i
homogeni per a tot el territori; el seu
manteniment és continuat per als
conceptes dominants: xarxa de
carreteres i grans infraestructures,
límits administratius i toponímia. La
sèrie compta amb cinc versions
digitals.
El suport paper és pensat com a
sèrie de fulls d’àmbit territorial
formada per 41 fulls, un per
comarca; el nombre d’edicions varia
de 5 a 10 segons la comarca.
El 2014 s’han actualitzat les capes
dels conceptes dominants, i s’ha fet
la publicació en suport digital vector
de tots els fulls amb tall geodèsic i en
els dos sistemes de referència. En
suport de paper s’han imprès 5 fulls
(Baix Empordà, Barcelona i el seu
entorn, Alt Urgell, Pallars Sobirà i Alt
Empordà); el tiratge total acumulat
de les edicions suma 758 961
exemplars des de 1990. 

Mapa topogràfic de Catalunya
1:100 000 (MT-100M). Sèrie
formada per 7 fulls d’àmbit
supracomarcal, amb superposició.
L’actualització és anual i homogènia
per a tot el territori. 
El 2014 s’ha publicat digitalment en
format ràster i vector. La darrera
versió publicada en suport paper és
de 2012; el tiratge total acumulat de
la sèrie és de 22 000 exemplars 
des de 2005. 

Atles topogràfic de Catalunya
1:100 000. Derivat del MT-100
actualitzat i continu. A més de la
informació pròpia d’un topogràfic,
conté informació significativa de
punts d’interès natural, cultural i
turístic, la qual cosa li dóna un ús
més versàtil per a la descoberta del

territori (punts d’interès i accés) i en
un sol volum. També s’hi ha afegit
contingut per als territoris francès i
andorrà contigus.
El 2014 se n’ha el·laborat i publicat
la primera edició, amb 124 pàgines:
76 de cartografia (68 a 1:100 000, 
4 a 1:500 000, 4 mapes a
1:1 000 000 i un d’àmbit europeu) 
i 32 pàgines d’índex toponímic
(11 000 noms geogràfics). 

Mapa topogràfic de Catalunya
1:250 000. Representació de tot el
territori català en un únic full que fa
possible la visió de conjunt del país,
però amb prou detall per al
reconeixement fàcil dels seus
elements bàsics.
Durant el 2014 s’ha finalitzat la
migració de l’entorn CAD a SIG: la
informació s’ha estructurat per
capes geogràfiques i actualment és
disponible en dgn i shp. S’ha fet
l’actualització anual del mapa i la
semestral pel que fa a grans
infraestructures, xarxa de
comunicacions i límits administratius.
Del mapa imprès s’ha publicat la
desena edició. Des de la primera
edició (1982), el tiratge total és de
37 500 exemplars.

Mapa de carreteres de Catalunya
1:250 000. Publicació de la novena
edició del mapa. 

Mapa topogràfic de Catalunya
1:500 000. El 2014 se n’ha fet
l’actualització anual i semestral de
la xarxa de comunicacions per a la
publicació digital. 

Mapes de síntesi 1:1 000 000.
Col·lecció formada en l’actualitat
per 6 mapes que mostren variables
concretes del territori català. Són
mapes esquemàtics i didàctics
pensats per a la difusió del
coneixement geogràfic bàsic. 
Es publiquen gratuïtament en suport
digital i imprès. El 2014 s’han
actualitzat i s’ha fet la darrera edició
de tots els títols. Des de 2008 s’ha
fet un tiratge de 55 000 
exemplars. 

Mapa del sistema d’espais
naturals protegits de Catalunya
1:250 000. Mostra dos elements
diferenciats: els Espais Naturals de
Protecció Especial (ENPE) i la Xarxa
Natura 2000 conjuntament amb el
Pla d’Espais d’Interès Natural
(PEIN). Al dors es representen 18
espais naturals individualitzats a
1:100 000, amb itineraris,
aparcaments, punts d’informació,

etc., orientats a cobrir les
necessitats del públic.
El 2014 se n’ha elaborat i publicat 
la segona edició; el tiratge total 
de les dues edicions és de 3 000
exemplars. 

Catàleg de paisatge. Comarques
gironines. Disseny i tractament de
la informació de les bases
temàtiques per a llur publicació
impresa. Entre les tasques
principals hi ha: definició de la
simbologia i adequació a les
diverses escales, estructuració i
edició de la informació per a la
correcta representació i la
maquetació de les pàgines. El 2014
s’ha elaborat la cartografia formada
per 7 blocs amb 20 pàgines a
1:100 000 i 84 mapes unitaris a
diverses escales. Amb aquest, són
4 els catàlegs de paisatge
publicats. 

Informació geogràfica de Càritas
Diocesana de Barcelona. Disseny i
elaboració d’una estructura en
entorn SIG pensada per a crear
mapes i fer estudis i anàlisis
d’informació sobre bisbats i
arxiprestats per a una millor gestió,
difusió i publicació de les activitats i
programes assistencials que
desenvolupa Càritas.
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Mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000. 
Full del Parc Natural del Montseny

E l Mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000 (MT-25M) és una sèrie formada
per 77 fulls i definida en tres col·leccions: capitals comarcals, espais
naturals protegits i unitats geogràfiques. La versió digital és un mapa

continu que es manté actualitzat anualment i homogèniament en les capes
de les grans infraestructures, la xarxa de carreteres, els límits municipals i la
toponímia. 

A partir de la informació de la BT-25M i per mitjà de l’ORTO-5M (vols dels
anys 2013 i 2014) s’ha actualitzat la informació planimètrica i s’ha classificat
la xarxa de camins segons amplada i superfície; per a la informació de camins
es compta també amb l’aportació de dades i la validació pels consells comar-
cals i els espais naturals protegits, seguint els convenis i acords signats amb
l’ICGC. La informació de carreteres s’homogeneïtza amb el Pla d’infraestruc-
tures del transport de Catalunya 2006-2026 i els projectes de carreteres sub-
ministrats per les diferents administracions competents. La informació d’usos
i cobertes del sòl es classifica, simplificadament, a partir del Mapa dels hàbitats
a Catalunya 1:50 000; a més, s’incorpora el rocam i les tarteres per mitjà de
fotointerpretació i captació directa a partir de l’ORTO-5M.

Pel que fa a la delimitació municipal, s’incorpora la informació treballada
a 1:5 000 en el projecte de Replantejament de la Delimitació Municipal de
Catalunya. Les línies es representen segons el seu estat: límit aprovat, pendent
d’aprovació i en procés. Les línies aprovades i les pendents d’aprovació pro-
venen dels límits a 1:5 000 treballats a l’ICGC i no són editats en la seva re-
presentació en el mapa; els límits aprovats corresponen a línies oficials, i els
pendents d’aprovació, als replantejaments realitzats a partir de les línies re-
collides a les actes històriques de l’Instituto Geográfico Nacional. Les línies
en procés corresponen a límits sense mètrica que provenen de la base
1:50 000 de l’ICGC i que s’adapten a la planimetria del MT-25M, bàsicament
a camins, xarxa hidrogràfica i carenes. Per als límits dels espais naturals pro-
tegits, s’ha treballat amb les dades del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural (maig 2012 i maig 2013) i de la Diputació
de Barcelona (maig 2012).

S’ha incorporat informació de punts d’interès turístic i de serveis, amb pic-
togrames, a partir de fonts pròpies i amb aportacions dels consells comarcals
i dels espais naturals protegits, ens que faciliten la informació dels itineraris
de senderisme i bicicleta que s’incorporen en el mapa.

Pel que fa a la toponímia, s’ha treballat en l’extracció, la selecció i la situació
de la toponímia a partir de les bases toponímiques a 1:50 000 i 1:5 000, en la
densificació i la incorporació d’informació temàtica, en la selecció de part de
la informació toponímica aplicant una jerarquització segons criteris turístics,
i en la creació d’una base amb continuïtat territorial.
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Mapa topogràfic 
de Catalunya 1:25 000

El valor estratègic de l’escala 1:25 000 en la gestió i l’accés al territori ha dut a l’ICGC a
incorporar innovacions en els seus continguts i presentació que donen al MT-25M un
valor afegit respecte als mapes topogràfics convencionals.

“LES VERSIONS 2 I 2.1
DEL MT-25M COMPTEN
AMB L’ACTUALITZACIÓ
DE CAMINS,
CARRETERES, USOS
DEL SÒL, LÍNIES DE
DELIMITACIÓ
TERRITORIAL I ESPAIS
NATURALS PROTEGITS.
S’HI INCORPOREN ELS
PUNTS D’INTERÈS
TURÍSTIC I DE SERVEIS,
I S’HI DENSIFICA 
LA TOPONÍMIA”

FRANCISCO CAMPO
Cap de la Unitat de Sèries
Cartogràfiques
ENRIC CAMPS
Suport Tècnic de l’Àrea 
de Cartografia
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1:25 000, una escala estratègica per al territori
La representació cartogràfica a escala 1:25 000 aporta

una visió acurada del territori (1 cm = 250 m) amb molts
elements representats a escala, i s’adreça a un públic
ben divers, des d’especialistes en la gestió territorial fins
al visitant per a lleure. És per això que hi ha aspectes del
mapa que demanen una atenció aprofundida, com és el
cas de l’accessibilitat al medi natural i l’existència de
punts d’interès, d’especial importància des de diferents
punts de vista, com són l’ordenació del territori i les ac-
tivitats que s’hi desenvolupen, tots de gran rellevança
econòmica i social per al desenvolupament i el creixement
sostenibles.

EL 2014 S’HAN PUBLICAT 14 FULLS 
DEL MT-25M

Més que un mapa topogràfic
El MT-25M utilitza la informació de la BT-25M, la reclas-

sifica i la redissenya d’acord amb els objectius específics
del mapa i afegeix un tractament aprofundit, en contingut
i disseny gràfic, de diversos aspectes d’especial rellevança
a aquesta escala:
 – Accessibilitat al medi natural: Classificació dels camins
per intervals d’amplada  (< 2,5 m, de 2,5 a 4 m, > 4 m)
i per superfície (paviment o no), expressament disse-
nyada amb la finalitat que sigui homogènia i vàlida per
a tot el territori, i senzilla d’aplicar i de mantenir en una
primera implementació, però alhora ampliable en un futur.

 – Itineraris (8 classes): Senders GR, PR i SL, camins na-

turals i històrics, xarxes d’àmbit comarcal, altres senders
senyalitzats, rutes BTT i de cicloturisme.

– Punts d’interès (83 classes): Interès cultural, paisatgístic,
natural, d’oci, esportiu, d’allotjaments, serveis i transports;
es representen amb pictogrames.

– Toponímia: Tractament jerarquitzat per a una lectura a
tres nivells: visió general, eina de consulta, i localització
i coneixement específics sobre el terreny; comprèn també
la jerarquització vinculada als punts d’interès.

– Configuració del paisatge: Tractament que facilita des
de la ràpida percepció de les principals cobertes (p. ex.
bosc o conreu ) fins a la lectura de detall, amb les 18
classes d’usos i cobertes del sòl (p. ex. bosc d’aciculifolis
o conreu herbaci de regadiu), més el detall d’elements
més puntuals (p. ex. hivernacle).

Col·laboració d’ens territorials d’àmbit local
Davant del valor de l’escala 1:25 000 per al món local

i l’accés al medi natural, des de l’ICGC s’han obert canals
per a la participació dels 41 consells comarcals i els 26
espais naturals protegits (gestionats per diferents organis-
mes). La col·laboració s’ha centrat en tres aspectes es-
mentats: la xarxa de camins, els itineraris i els punts d’in-
terès. 

Els beneficis d’aquesta col·laboració són prou relle-
vants:
– Reflectir les particularitats de cada àrea, però en el marc
d’un tractament homogeni i coherent en la classificació
dels elements i la simbologia a tota la sèrie, i garantint
la qualitat del mapa.

– Fer-ne partícips el món local i els espais naturals prote-
gits, què són els principals interessats a disposar, man-
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tenir i difondre aquesta informació entre els qui gestionen,
treballen, visiten el territori o hi viuen.

– Actualització més àgil i rendible de la informació, gràcies
als canals oberts més directes amb el coneixement de
proximitat.

Convenis i acords signats amb consells comarcals 
i espais naturals protegits, 2014

Any Consells comarcals Espais naturals protegits Total

2008 2 0 2
2009 4 2 6
2010 4 0 4
2011 2 1 3
2012 17 6 23
2013 2 1 3
2014 5 5* 10
Total 36 15 51

* Inclou 1 conveni amb la Diputació de Barcelona per als 11 espais de la Xarxa 
de Parcs Naturals.

Presentació i expressió gràfica dissenyats 
per a l’usuari

El MT-25M és dissenyat per a adreçar-se a un ampli
ventall d’usuaris, a nivell de presentació dels continguts i
de llur expressió gràfica.

El detall i la diversitat de simbologia i retolació s’utilitzen
de manera que es jerarquitza la informació per a fer pos-
sible una lectura a diferents nivells: des de la percepció
dels trets dominants i estructurants d’un territori fins a la
identificació de detalls, sense que un nivell de lectura des-
torbi l’altre. En són exemples els citats tractaments de la
toponímia i de les cobertes del sòl.

El mapa imprès conté també dades necessàries o com-
plementàries per a la interpretació de la informació carto-
grafiada: mapes auxiliars amb variables específiques (ti-
pologia d’espais naturals protegits, classificació i
codificació de la xarxa de carreteres, hipsometria) o caixes
amb dades alfanumèriques (fonts d’informació i dates, sis-
tema de referència, etc.). A més, la descripció dels ele-
ments de la llegenda turística, de la xarxa de camins i de
la classificació de carreteres es troba en quatre llengües

a tots els fulls –català, castellà, anglès i francès–, a més
de l’aranès en el seu àmbit.

Finalment, l’àmbit dels fulls de la versió impresa, en el
marc de les tres col·leccions, està definit amb visió estra-
tègica en resposta a les necessitats i les demandes dels
usuaris i en què cada full té el sentit d’una realitat geogrà-
fica identificable: les capitals comarcals i llur entorn, els
espais naturals protegits i les unitats geogràfiques no co-
bertes pels grups anteriors.

Mapa d’estat del MT-25M. Capitals comarcals.

Mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000.

Mapa d’estat del MT-25M. Unitats geogràfiques.

Mapa d’estat del MT-25M. Espais naturals protegits.
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Geologia i georecursos
� SISTEMA D’INFORMACIÓ GEOLÒGICA I EDAFOLÒGICA: GEOTREBALLS
� MODELS GEOLÒGICS 3D
� INFORMACIÓ GEOLÒGICA REGIONAL I TEMÀTICA I MODELS GEOFÍSICS
� ENERGIA GEOTÈRMICA
� PATRIMONI GEOLÒGIC I ALTRES RECURSOS

“EL CONEIXEMENT
GEOLÒGIC DEL SÒL 

I DEL SUBSÒL 
SEMPRE HA ESTAT 
I SERÀ UN VALOR

ESTRATÈGIC”

JOAN IGNASI HERMS
Cap de l’Àrea de Geologia i Recursos

En quins camps de la geologia treballeu i quin són
els objectius?
Joan Ignasi Herms: Treballem tant en el camp de la
geologia com en el de les disciplines que hi són re-
lacionades, és a dir: hidrogeologia, geofísica, geo-
morfologia, geoquímica, ciències del sòl, geotèrmia
i, en general, totes les línies que tenen a veure amb
els georecursos. L’objectiu és de generar coneixement
del sòl i del subsòl i de posar-lo al servei de la societat
d’una forma estructurada.

En quins tipus de projectes s’ha treballat el 2014?
J. I. H.: S’ha treballat en diversos projectes i en diver-
sos àmbits territorials de Catalunya. En primer terme
cal destacar que s’ha seguit treballant en els mapes
geotemàtics 1:25 000 que formen part del projecte
Geotreballs. Aquests mapes serveixen per a alimentar
els sistemes de bases de dades associades i tenen
per finalitat completar les diverses capes d’informació
que constitueixen el Mapa geològic de Catalunya.
També s’ha treballat en d’altres projectes específics:
per exemple en matèria de hidrogeologia, prestant
assessorament tècnic en el projecte del Canal
Segarra-Garrigues, i en un projecte d’investigació en
l’àmbit miner de Cardona (Bages). En el camp de l’e-
dafologia, s’ha treballat en el marc del projecte Atles
de sòls de Catalunya 1:250 000 i, pel que fa a la geo-
tèrmia, en el projecte del futur d’Atles de geotèrmia
de baixa temperatura.

La cartografia geològica té valor estratègic de
país?
J. I. H.: Absolutament. En els països desenvolupats,
el coneixement geològic del subsòl sempre ha estat i
sempre serà un valor estratègic. El valor estratègic de
la informació geològica es fa palès en múltiples àmbits:
el planejament d’infraestructures, l’energia, l’aigua, les
matèries primeres per a la construcció, els recursos
miners, etc. Per exemple el coneixement geològic és
útil per a poder avaluar l’aprofitament dels recursos
naturals, però també és la base per a l’avaluació me-
diambiental de llur aprofitament. El coneixement geo-
lògic tindrà, sens dubte, un paper crític en els propers
temps de cara a mitigar els efectes produïts per l’es-
calfament global i el canvi climàtic associat: per e xe m   -
ple, en zones de clima mediterrani, com és el cas de
Catalunya, cada cop es farà més necessari de disposar
d’un coneixement geològic de detall per a conèixer
millor els recursos d’aigua subterrània. 
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21
FULLS DE GEOTREBALLS
PUBLICATS EL 2014

1

3

4

2

Mapa estructural 1:250 000 de Catalunya. 

Full 304-97 (Girona-Sant Daniel) del Mapa geo-
lògic de les zones urbanes de Catalunya
1:5 000. 

Campanya d’exploració geofísica
magnetotel·lúriques de reservoris geotèrmics.
Programant bandes de freqüència i temps de
mesura de l’ADU-07-e.

Sòl típic dels fons de vall i peus de mont de la
Vall d’Aran (Humudept típic) (Soil taxonomy
System, 1999) / Umbrisòl hàplic (World
reference base, 2007). 

Tasques d’instal·lació de sensors ceràmics per
al monitoratge de l’evolució dels nivells piezo-
mètrics.
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Mapa 1:250 000 estructural de
Catalunya i Mapa de les unitats
estructurals majors de Catalunya
1:1 000 000. Publicació del Mapa
estructural de Catalunya 1:250 000 i
la seva versió a escala 1:100 000.
És un mapa geològic temàtic de
síntesi en el qual es representen les
estructures tectòniques i les unitats
estructurals principals, i també
alguns dels noms més consolidats
en la bibliografia geològica. La
llegenda del mapa sintetitza els
conjunts litològics de materials i els
ordena cronològicament segons la
Taula Cronostratigràfica
Internacional (International Union Of
Geological Sciences; IUGS). 

Geologia urbana: Caracterització
geològica de detall de l’àrea
metropolitana de Girona. En el
marc del projecte Mapa geològic de
zones urbanes de Catalunya
1:5 000, l’any 2014 s’ha finalitzat la
caracterització geològica de l’àrea
metropolitana de Girona i s’han
publicat 4 fulls. Cadascun
d’aquests fulls és constituït per un
mapa geològic principal a escala
1:5 000 i una sèrie d’elements
complementaris, com ara talls,
columnes, mapes temàtics,
gràfiques de paràmetres físics,
taules de composicions químiques
o fotografies d’afloraments. La
informació generada, en conjunt,
possibilita de tenir una visió
contextualitzada de les
característiques del terreny de
l’àrea metropolitana de Girona. 

Exploració d’estructures
geològiques profundes per a
l’aprofitament geotèrmic. Inici d’un
projecte orientat a l’estudi
d’estructures geològiques
profundes aptes com a reservoris
geotèrmics. Parteix de les zones
delimitades en el Mapa de potencial
geotèrmic profund de l’Atles
geotèrmic de Catalunya (ICGC). El
projecte s’orienta a la
implementació de metodologies
d’adquisició de dades geofísiques
mitjançant tècniques
magnetotel·lúriques i sísmica
passiva, i modelització en 3D.
L’objectiu és de generar
coneixement geològic de base que
ajudi a impulsar sectors industrials

innovadors, com és el cas de
l’aprofitament geotèrmic per a la
generació elèctrica. 

Monografia tècnica de sòls de la
Vall d’Aran. L’ICGC, en
col·laboració amb el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, ha
treballat en la redacció d’una
monografia tècnica sobre els sòls
de la Vall d’Aran. Aquesta
monografia analitza els principals
factors i processos formadors del
sòl; cosa que ha permès
d’identificar els principals tipus de
sòls que apareixen en la comarca,
llurs característiques i llur
distribució espacial. Tota aquesta
informació ha de fer possible
d’avaluar el potencial agrícola dels
sòls sota diferents escenaris.

Cartografia d’unitats
edafològiques en l’àmbit de les
comarques del Berguedà i la
Garrotxa. Atles de sòls 1:250 000.
L’objectiu és recopilar la informació
necessària per a publicar el Mapa
de sòls de Catalunya 1:250 000. El
projecte representa un inventari de
sòls general que proporcionarà, per
a les dues comarques estudiades,
una primera informació de les
característiques d’aquest recurs i
també de la seva distribució
espacial. El treball s’ha executat
seguint la metodologia clàssica per
a aquests tipus de cartografia, amb
prospecció de camp i recollida i
anàlisi de mostres per a cada 
perfil. 

Caracterització dels recursos
hidrogeològics en l’àmbit del Parc
de Sant Llorenç del Munt. Mapa
hidrogeològic de Catalunya
1:25 000. El 2014 s’han
caracteritzat sobre el terreny un
total de 251 punts d’aigua en un
àmbit que inclou bona part de
l’extensió del Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac. Els
treballs han consistit en la
localització i la caracterització
hidrogeològica de fonts i mines

d’aigua i pous. De manera
sistemàtica, s’ha mesurat la posició
del nivell piezomètric i els cabals de
drenatge de les fonts i mines i
mesurat els paràmetres físico-
químics principals de l’aigua.
També s’ha efectuat una campanya
de mostratge per a l’anàlisi de
compostos majoritaris en l’aigua.
Les dades recopilades s’utilitzaran
en la futura elaboració del Mapa
hidrogeològic de Catalunya
1:25 000 d’aquest àmbit. 

Monitoratge hidrogeològic i
execució de noves prospeccions
en l’àmbit de la Vall Salina, a
Cardona (Bages). Els darrers anys
l’ICGC ha estat realitzant diversos
estudis hidrogeològics en l’àmbit de
la Vall Salina. La implementació
d’una xarxa de monitoratge ha fet
possible de fer, fins a l’actualitat, el
seguiment de l’evolució dels nivells
piezomètrics i d’ampliar el
coneixement sobre el funcionament
hidrogeològic del sistema. Per
optimitzar el drenatge d’aigua en la
mina actual, el 2014 s’han executat
nous treballs d’investigació,
mitjançant dos nous sondatges
profunds. La perforació ha estat
complementada amb una
testificació geofísica amb la qual
s’han determinat les propietats del
subsòl. 
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5

Geotreballs. Fulls publicats
Publicat Acumulat

Geotreball I - Mapa geològic 1:25 000 4 80
Geotreball II - Mapa geoantròpic 1:25 000 3 16
Geotreball III - Mapa geològic de zones urbanes 1:5 000 4 23
Geotreball IV - Mapa de sòls 1:25 000 3 15
Geotreball V - Mapa hidrogeològic 1:25 000 3 18
Geotreball VI - Mapa per a la prevenció dels riscos geològics 1:25 000 4 28

Total 21 180
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Escena en 3D de la zona nord de les Guilleries. La imatge
correspon a la superposició del mapa geològic i el model digital
del terreny de 5 metres. En la meitat superior de la imatge es
visualitza la discordança del Terciari amb el basament
Paleozoic. En la part inferior esquerra s’observa la geometria
vertical dels dics de roques ígnies que intersequen els diferents
cossos de roques plutòniques.

La geologia i els georecursos 
al Massís del Montseny-Guilleries

El Massís del Montseny-Guilleries és un dels àmbits geològics de Catalunya amb major
interès científic, industrial i geoambiental. Ha estat un districte miner destacat en el pas-
sat recent relacionat amb l’existència d’anomalies geoquímiques de Pb, Zn, As i F. Des
del punt de vista de recursos hídrics, és una zona amb abundant reserves d’aigua sub-
terrània i amb aprofitaments d’aigües termals, i a més té interès per ser una àrea amb
activitat sísmica actual.

L ’àrea del Montseny-Guilleries ha tingut en el
passat un paper destacat en la indústria
de l’aprofitament dels recursos na-

turals a Catalunya. Va ser un dis-
tricte miner important
d’on s’extreia fluorita,
blenda i galena.
D’altra banda, en el contacte
entre les roques de la base del
Terciari i del Mesozoic amb el basament
Paleozoic, la zona presenta indicis d’urani 
associat a discordances.

Gran part de les roques paleozoiques de la zona del
Montseny-Guilleries són constituïdes per granitoides for-
tament alterats a sauló. La zona presenta importants re-
cursos d’aigua subterrània, emmagatzemada tant com a
recursos subsuperficials, en el sauló originat per la me-
teorització dels granitoides, com també com a recursos
profunds, associats al sistema fissurat del massís, els quals
actualment són explotats per diverses empreses envasa-
dores per a llur ús comercial.

Al marge SE del Montseny, sempre relacionades amb
la Falla del Vallès, en el contacte entre els granitoides pa-
leozoic i els sediments neògens, són abundants les aigües
termals. L’ús d’aquestes aigües termals data de l’època
dels romans.

D’altra banda, el límit entre les Guilleries i la depressió
de la Selva és una àrea amb activitat sísmica. L’activitat
es manifesta per la presència de petits terratrèmols i per
l’existència de sismicitat històrica. La zona va patir el que
es coneix com la crisi sísmica del segle XV que va provo-
car importants danys en poblacions i construccions de
l’Edat Mitjana. L’activitat sísmica actual és centrada, bà-
sicament, als voltants de la Falla d’Amer. Prop d’aquesta
falla es coneixen tot un seguit de fonts picants i zones d’e-
manació de CO2.

Si bé el Montseny-Guilleries és clarament un àmbit in-
teresant en diferents camps de la geologia (recursos mi-
ners, recursos hídrics, activitat sísmica històrica i actual,
termalisme, entre d’altres), fins fa pocs anys, no es dispo-
sava d’informació geològica organitzada i acurada de la
zona, ja que les dades geològiques es trobaven disperses
en articles, tesis doctorals i mapes geològics antics. 

En aquest sentit, l’Institut ha engegat, des de fa uns
anys, diversos treballs de captació sistemàtica d’informa-
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Discordança de la base del Mesozoic (Buntsandstein) amb
els sediments del Silurià-Devonià.

Diagrama realitzat a partir de les anàlisis químiques dels grani-
toides i dioritoides de les Guilleries. La geoquímica esdevé una
eina fonamental per a la caracterització de roques ígnies. 

“EL RECULL DE TOTA LA
INFORMACIÓ GEOLÒGICA
FACILITARÀ LA REALITZACIÓ 
DE MODELS GEOLÒGICS 3D”

JORDI CIRÉS
Cap de la Unitat de Geologia i Patrimoni
ANA DE PAZ
Responsable de Realització Cartogràfica
JOAN PICART
Geologia i Patrimoni

ció geològica tot adoptant una visió moderna de la geo-
logia, revisant continguts i generant noves dades per com-
plementar les existents.

El resultat principal d’integrar tot el conjunt de dades
geològiques captades s’expressa de diverses formes. El
producte principal generat a partir de l’anàlisi i la síntesi
de la informació és el Mapa geològic de Catalunya
1.25 000 i les seves bases de dades associades. En
aquest, es mostra els trets geològics rellevants com el con-
tacte entre el basament paleozoic i les roques del Terciari
i del Mesozoic; la geometria, la geoquímica i els mantells
d’alteració dels cossos de roques ígnies, i la traça acurada
de la Falla d’Amer, de la Falla del Vallès, i la de les falles
que controlen les mineralitzacions d’Osor i de Sant Marçal. 

Disposar de tota la informació geològica, degudament
endreçada i sistematitzada en una base de dades, facilitarà,
en un futur, la realització de models geològics en 3D útils

per a l’avaluació de recursos geològics (hídrics o miners)
i per a l’avaluació de riscos ambientals i del risc sísmic.

El 2014, l’ICGC ha seguit treballant en la realització de
fulls d’aquesta zona per al Mapa geològic de Catalunya
1:25 000, i ja es disposa actualment de la informació geo-
lògica completa de 4 fulls. Aquests són: Anglès (75-25),
Sant Celoni (75-28), La Garriga (73-28) i Sant Julià de
Vilatorta (74-25).

EL 2014 ES DISPOSA DEL RECULL 
DE LA INFORMACIÓ GEOLÒGICA
COMPLETA DE 4 FULLS D’AQUESTA
ZONA
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“CAL TENIR EN
COMPTE LA

PERILLOSITAT
GEOLÒGICA EN LA

PLANIFICACIÓ
TERRITORIAL 

I URBANÍSTICA”

PERE BUXÓ
Cap de l’Àrea de Geotècnia 

i Prevenció de Riscos Geològics

L’ICGC té la responsabilitat d’estudiar i avaluar el
risc geològic a Catalunya i de realitzar tasques per
a la seva previsió i mitigació. Quines són les línies
de treball?
Pere Buxó: Les línies mestres de treball són: valorar
situacions i recomanar actuacions respecte al risc
geològic en la planificació territorial i urbanística, in-
tervenir en casos complexos de protecció i mitigació,
ser actors en els plans de protecció civil en els quals
intervé el risc geològic, posar a disposició dels ciu-
tadans el coneixement que generem i fer difusió i
conscienciació de la importància de la prevenció del
risc. Recollim dades que són transformades en infor-
mació i finalment en coneixement, el qual reverteix
en el progrés de la societat. En aquest procés els
productes i serveis que generem són molt amplis i
van des de la gestió dels sistemes d’informació fins
al disseny de proteccions estructurals.

Com es pot gestionar a llarg termini el risc geo-
lògic?
P. B.: El cost econòmic que comporta la correcció de
situacions de risc geològic pot ser molt alt i cal plan-
tejar-se el retorn social de certes intervencions. D’al-
tra banda, en determinats casos no es pot garantir
que les actuacions estructurals situïn el grau d’expo-
sició a un nivell de risc acceptable, de manera que
sovint la resposta comporta l’adopció d’estratègies
combinades en què s’apliquin eficaçment diversos
tipus de solucions. En aquest sentit, és essencial
d’actuar preventivament i a llarg termini en la planifi-
cació territorial i urbanística, de tal forma que es
pugui adaptar els usos del territori al grau de perillo-

sitat. Estem convençuts que aquesta forma de pro-
cedir genera un bon retorn de l’esforç que es realitza
des de l’ICGC.

A banda de la prevenció de riscos, també es rea -
litzen tasques pròpies de la geotècnia i l’obra pú-
blica?
P. B.: La voluntat de l’Institut és d’incidir en les àrees
de coneixement de la societat per a millorar els dife-
rents camps en els quals actua. En el camp de la
geotècnia l’ICGC està involucrat en la redacció del
reglament de l’obra subterrània, concretament en les
especificacions tècniques per a la redacció de pro-
jectes i avantprojectes en els aspectes de caracterit-
zació del terreny, disseny de túnel, etc., i formem part
de la comissió d’experts d’obres subterrànies i sin-
gulars. També estem desenvolupant projectes de
geologia urbana aplicada, els quals inclouen la base
de dades de sondatges que properament serà dis-
ponible al web de l’ICGC que facilitarà l’accés a la
informació geotècnica.
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Mapa per a la prevenció dels riscos geològics
1:25 000, full: Monistrol de Montserrat (71-29). 

Fort onatge i nivells alts de la mar a la costa.

Esllavissada i desprendiments a l’Estartit. 

Límits inundables de la Riera de Caldes i el
Besòs per al període de retorn de 100 anys, si-
tuació actual i situació projectada. Representa-
ció sobre model d’ombres del MDT.

1

3

4

ELS PROJECTES 
DE GEORISCOS
I GEOTÈCNIA ENGLOBEN 
ELS ESTUDIS DE RISCOS
GEOLÒGICS, D’ALLAUS,
D’INUNDABILITAT 
I DE COL·LAPSE

2
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DESTACATS
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Mapa per a la prevenció dels
riscos geològics 1:25 000. Eina
per a la prevenció i la mitigació del
risc geològic que dóna suport a la
planificació territorial i urbanística.
La sèrie es va iniciar el 2007 amb la
finalitat de donar una visió de
conjunt dels perills geològics
identificats al territori i, per tant,
d’aquells sectors susceptibles de
desenvolupar esdeveniments
potencialment destructius i que
poden generar situacions de risc.
La informació es genera a partir de
la cartografia de fenòmens i
d’indicis d’activitat en base a la
informació obtinguda a partir de la
recopilació i l’anàlisi de
documentació històrica; de
fotografies aèries de vols antics i
recents, d’ortoimatges i de
reconeixement de camp. Les àrees
susceptibles es classifiquen segons
llur perillositat. Hi ha 28 fulls
publicats, 4 dels quals el 2014. 

Projecte iCOAST. L’ICGC és soci
del projecte integrated Coastal Alert
SysTem, finançat per la Comissió
Europea, i compta amb una durada
de 24 mesos. El seu objectiu és de
desenvolupar un sistema d’alerta
primerenca per a fer front als riscos
costers causats per episodis
d’onatge extrem combinat amb un
nivell alt de la mar. La finalitat
d’aquesta eina és de donar suport
al planejament i la gestió de les
zones costaneres. Les tasques de
l’ICGC se centren principalment en
la cartografia de la perillositat i el
risc basat en un inventari de danys
a la costa i la implementació d’una
base de dades del litoral català. El
2014 s’ha tramificat la costa, s’ha
definit el model de dades, s’ha
desenvolupat l’aplicatiu per a
emmagatzemar les dades dels
temporals i s’ha implementat un
formulari web que reculli els efectes
dels temporals. 

Optimització de la xarxa
d’auscultació i projecte WI-GIM a
Sallent. El 2014 s’ha tancat la fase
de prealerta del Pla de protecció
Procicat al Barri de l’Estació de
Sallent. El 1997 l’Institut va iniciar
els treballs per a identificar la causa
de les patologies dels edificis,
avaluar l’extensió del moviment del

terreny i la seva evolució per a
prevenir un col·lapse. Es va establir
un sistema d’auscultació que va fer
possible de redactar el Pla de
protecció Procicat i de disposar
d’una llarga sèrie de dades. Sallent
ha estat inclòs en el projecte
europeu LIFE+Wireless Sensor
Network for Ground Instability
Monitoring, en el qual es
desenvolupa un sistema precís i de
baix cost per al monitoratge de
moviments del terreny. 

Seguiment del risc geològic a la
xarxa ferroviària de FGC.
Manteniment dels convenis de
seguiment geològic per a la gestió
del risc de despreniments a la xarxa
de FGC. Aquest treball abasta més
de 240 km de línies de ferrocarril i
trens cremallera. L’objectiu és la
millora constant de la seguretat
geològica del servei i la disminució
de les incidències. El resultat és un
inventari actualitzat, la priorització
de les actuacions de millora i el seu
manteniment. El 2014 s’han
actualitzat i revisat les línies de les
cremalleres de Montserrat i de
Núria, línia Lleida-Pallars i el Tren
del Ciment, i s’han incorporat al
conveni les línies principals
Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia,
amb els ramals de Súria i Sallent de
mercaderies. 

Rehabilitació del Passeig del
Molinet a l’Estartit. El 2014 s’ha
reobert el tram final del Passeig
Marítim de l’Estartit després de 13
anys de tancament per l’existència
d’esllavissades i despreniments.
Les actuacions projectades i
dirigides per l’ICGC han tingut en
compte les característiques marines
i paisatgístiques de l’àmbit i han
consistit en el sanejament i el reforç
del massís amb 353 ml
d’ancoratges i la protecció del
passeig amb 2 murs de traçat en
triple curvatura de 68,7 m i 62,3 m
de longitud i d’alçades entre 1,74 m
i 4 m, respectivament. Aquestes
obres s’han complementat amb un
dic de terres a l’extradòs d’un dels
murs, amb 144 m de drenatge
profund i l’execució d’un sistema
d’evacuació de les aigües
d’escolament. 

Estudi d’inundabilitat a l’entorn
del PDU Eix Riera de Caldes Sud.
L’àmbit d’aquest Pla Director
Urbanístic (PDU) se situa a la plana
d’inundació de la Riera de Caldes i
el Besòs, aigües amunt de llur
confluència. Aquesta zona es

caracteritza per la presència
d’importants infraestructures, zones
urbanes i industrials, que
modifiquen la dinàmica fluvial en
cas d’una avinguda extraordinària.
L’estudi consta de la recopilació de
dades de terreny i hidrològiques; la
construcció d’un model hidràulic
bidimensional per a obtenir els
límits inundables per a diferents
períodes de retorn, i el disseny i la
modelització d’alternatives perquè
el desenvolupament del PDU sigui
viable econòmicament i ambiental.
L’estudi ha mostrat la possibilitat
d’adaptar el PDU al reglament
d’urbanisme en una zona de forta
inundabilitat emprant les mesures
correctores adients. 

Restauració de la pedrera del
Turó de Montcada. El 2014 s’ha
participat en aquest projecte de
LAFARGE Cementos SAU, d’acord
amb el Pla d’Ús Públic i Educació
Ambiental que desenvolupa el Parc
Natural de Collserola. L’ICGC ha
estudiat la perillositat de caiguda de
roques i alternatives de protecció
per a la mitigació del risc, basada
en la minimització de l’exposició
amb òptima concordança amb la
planificació de l’espai. Els treballs
han demostrat que la disminució del
grau de risc geològic no sempre ha
de ser lligada a una gran
intervenció en el medi o a la
realització d’una obra, sinó que es
pot vincular a l’adaptació dels usos
en funció de la zonificació de la
perillositat geològica, minimitzant
l’exposició i fent possible la
revalorització dels espais naturals.
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La predicció temporal, el BPA
Una de les actuacions principals per a reduir el risc

d’allaus és d’avaluar dia a dia el perill. Els comunicats que
diàriament s’emeten, Butlletí de Perill d’Allaus (BPA), van
destinats a informar la població de la probabilitat de cai-
guda d’allaus als Pirineus de Catalunya i, en cas de perill
fort o molt fort, s’emeten avisos específics destinats a
Protecció Civil.

El model de predicció d’allaus de l’ICGC es basa en
l’anàlisi de dades obtingudes sobre el terreny i la predicció
meteorològica de muntanya que subministra el Servei
Meteorològic de Catalunya (SMC). Per això, és fonamental
disposar dades de màxima qualitat i que cobreixin totes
les zones establertes als Pirineus de Catalunya. La moni-
torització es fa a través de la xarxa d’estacions nivome-
teorològiques automàtiques del SMC, que enregistra dades
de l’estat del temps i del mantell, i una xarxa nivometeo-
rològica manual (NIVOBS) de l’Institut, que pren dades de
l’estat de la neu sobre el terreny. La NIVOBS és formada
per professionals de la neu, d’estacions d’esquí, del Cos
d’Agents Rurals, del Grup de Recolzament d’Actua cions
Especials (GRAE) de Bombers de la Generalitat de
Catalunya, per guies de muntanya i, des de la temporada
2013-2014, s’hi ha incorporat la Unitat d’Intervenció de
Muntanya dels Mossos d’Esquadra.

El 2010 es fa un pas endavant i s’inicia l’emissió d’un
Butlletí de Perill d’Allaus gràfic on la informació es troba
estructurada de forma piramidal i, mitjançant icones, se
sintetitzen els principals conceptes, això ajuda a eliminar
barreres lingüístiques. En un estudi comparatiu entre but-
lletins gràfics de centres de predicció d’Europa i Nord-
amèrica publicat a l’Avalanche Review el 2013, aquest
butlletí fou un dels més ben valorats, entre els 4 finalistes.

Es publica diàriament l’evolució del gruix de neu en cinc
estacions nivometeorològiques representatives dels Pirineus
de forma gràfica: la Bonaigua, Boí, Malniu, Cadí Nord-Prat
d’Aguiló i Núria. El 2014 s’ha posat a punt una aplicació per
a generar un mapa diari del gruix de neu al terra, un mapa
de neu recent caiguda en les darreres 24 hores i un altre
en les darreres 72 hores.

En la temporada 2013-2014 s’incorpora el Resum ni-
vològic setmanal, que descriu els trets destacables del
mantell nival i de l’activitat d’allaus aportant informació de
síntesi i disposar del seguiment de l’evolució de la tempo-
rada en curs.

La predicció local
L’Institut, a petició de Ferrocarrils de la Generalitat de

Catalunya (FGC), inicia, el 2004, la predicció local per a
garantir la seguretat del tren de cremallera de la Vall de
Núria i del seu entorn esquiable. S’estableix una monito-
rització específica per a disposar de dades dels vessants
més perillosos i es duu a terme una avaluació continuada
de la neu, destinada a adoptar mesures de prevenció tem-
porals. Com a resultat, s’aconsegueix una millor gestió i
l’optimització de la infraestructura amb un alt nivell de se-
guretat. El 2014 aquest servei s’ha ampliat a les estacions
d’Espot Esquí i Vallter 2000.

Accidents per allaus
L’ICGC és el responsable de recollir i documentar els

accidents produïts per allaus en territori català. Aquesta
informació es recull conjuntament amb el GRAE dels
Bombers de la Generalitat, els membres del Centre de

La gestió del risc d’allaus

El Servei d’informació i prevenció d’allaus a Catalunya és un servei públic destinat a pro-
veir la informació necessària per a reduir el risc d’allaus. Des del seu començament
(1986) s’inicia la difusió de la informació per a conscienciar la població d’aquest risc i,
des d’aleshores, s’ha anat incorporant eines i recursos per a garantir l’eficiència del servei
seguint els estàndards europeus.

Mapa de perill d’allaus als Pirineus.
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Lauegi de la Vall d’Aran i els Pompièrs d’Aran. La informa-
ció recollida s’envia a la comissió internacional de rescat
IKAR-CISA a través de la col·laboració amb els Bombers
de la Generalitat de Catalunya.

La representació espacial
La representació espacial s’inicia amb la publicació

del Mapa de zones d’allaus (1997-2005), de 14 fulls.
Aquest projecte fou l’embrió de la Base de dades d’allaus
de Catalunya (BDAC), que disposa d’informació d’allaus
procedent de l’enquesta a la població i d’arxius històrics
i d’esdeveniments d’allaus observades per la xarxa d’ob-
servadors des de 1986. S’hi representa la susceptibilitat
del terreny al desencadenament i l’arribada d’allaus, de-
terminada per l’anàlisi geomorfològica. La BDAC és una
eina eficaç per a la gestió, l’actualització i l’anàlisi de les
dades i per a l’estudi de la perillositat, que té per objectiu
la prevenció del risc.

El 2014 s’ha iniciat una nova cartografia per a propor-
cionar eines per a la planificació i la gestió d’itineraris en
activitats de muntanya: s’ha generat una capa de pendents
favorables al desencadenament d’allaus que es pot visua-
litzar al visor Geoíndex i n’és prevista la visualització en 3D
conjuntament amb els mapes de zones d’allaus al beta-
portal de l’ICGC. I s’ha iniciat la cartografia amb metodo-
logia canadenca ATES (Avalanche Terrain Exposure Scale),
que, junt amb la predicció temporal d’allaus, ha de facilitar
una millor gestió del risc en activitats de muntanya.

MONITORITZACIÓ PER A DISPOSAR DE
DADES D’ESPOT ESQUÍ I VALLTER 2000

La zonificació del terreny segons la perillositat d’allaus
El 2004 s’inicia el Pla de zonificació del terreny segons

la perillositat generada per les allaus, per a les poblacions
amb risc potencial d’allaus (20 nuclis), seguint l’exemple
dels països alpins. L’objectiu de la zonificació és classificar
el terreny segons la perillositat, en termes d’intensitat i fre-
qüència, i ha de servir per a protegir les zones urbanes
amb risc, i per a prevenir-lo en els nous plans urbanístics.
Actualment la zonificació s’ha aplicat a 5 zones urbanes
de la Vall d’Aran: Gessa, Unha, Bagergue, Bossost i Va -
quèira-Tredòs (comarques amb el major risc d’allaus de
Catalunya).

Projectes de mitigació del risc d’allaus
La necessitat de seguretat en infraestructures i zones

urbanes, associada a l’augment del turisme de muntanya,
ha propulsat projectes de mitigació del risc que inclouen
la identificació de les zones susceptibles d’allaus, la de-
terminació de llur perillositat i la proposta d’alternatives
per a llur protecció. En alguns casos s’ha arribat fins a la
fase de projecte constructiu. L’experiència ha fet possible
la participació en projectes de consultoria internacional
per a empreses mineres que treballen a la serralada dels
Andes (entre els 2 000 m i els 5 000 m d’altitud). 

El Pla ALLAUCAT
L’Institut forma part del Pla especial d’emergència per

allaus a Catalunya (ALLAUCAT) com a coordinador del
grup d’avaluació nivometeorològica. L’ALLAUCAT és el
marc orgànic i funcional per a afrontar les emergències
per allaus que es donin a Catalunya. El Pla estableix l’es-
tructura de resposta, l’operativa i els procediments neces-
saris per a gestionar qualsevol emergència associada a
les allaus, amb la finalitat de minimitzar el risc, garantir la
seguretat de les persones i la protecció dels béns, infraes-
tructures i el medi ambient.

El Pla es va posar en funcionament el 2009-2010.
L’ICGC va col·laborar en la seva redacció i va analitzar la
perillositat del fenomen, la vulnerabilitat del territori i el
risc, tot identificant les situacions que poden donar lloc a
emergències. En funció d’aquests resultats es va deter-
minar que són 38 municipis els que han de fer el Pla d’ac-
tuació municipal (PAM). El 2014 l’ICGC ha redactat el Pla
d’avaluació nivometeorològica, que estableix els protocols
que regulen el funcionament d’aquest grup.

Participació en recerca
S’ha participat en projectes de predicció espacial

(SAME, Aludex, Advenpyr), de predicció temporal (PARA-
MOUNT) i d’evolució del mantell nival (Ibernieve, CTP).
Tots es caracteritzen per fer recerca aplicada als àmbits
d’actuació del Servei d’informació i prevenció d’allaus. 

“A CATALUNYA, ON L’OCI I LES
ACTIVITATS D’HIVERN A LA MUNTANYA
ÉS TAN PRESENT, ÉS BÀSIC DISPOSAR
DE BONA INFORMACIÓ SOBRE PERILL
D’ALLAUS”

CARLES GARCIA
GLÒRIA MARTÍ
Predicció d’allaus

Allau als Pirineus.
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“ELS DARRERS
SENSORS FACILITEN

LA CAPTACIÓ DE
NOUS PARÀMETRES.
AIXÒ POSSIBILITA

NOUS ESTUDIS 
I MÉS PRECISOS ”

ANTONIO MAGARIÑOS
Cap de l’Àrea de Geoprocés

JORDI CORBERA
Cap de la Unitat del Centre de Suport al PCOT

Ens aporten els sensors hiperespectrals una nova
visió del territori?
Antonio Magariños: L’aproximació al coneixement
del territori amb sensors aeroportats es va iniciar el
1994 amb el sensor hiperespectral CASI, en el rang
del visible i l’infraroig proper (VNIR) i actualment ha
estat millorada amb el sensor AISA EAGLE II en el rang
del visible i l’infraroig proper i amb el sensor TASI en
el rang de les longituds d’ona de l’infraroig tèrmic
(LWIR). Els darrers sensors hiperespectrals de l’ICGC
són capaços d’adquirir informació al llarg del temps
en dues dimensions, l’espacial i l’espectral, amb re-
solucions espacials (depenent de l’alçada de vol) sub-
mètriques fins a pocs metres, i espectrals, superiors
a les 200 bandes en VNIR i a les 30 bandes en LWIR.
Aquestes capacitats s’estan aplicant en la detecció
de tipologies de cobertes, fluxos d’energia i pèrdues
de calor, geomorfologia, contaminació lluminosa o agri-
cultura de precisió de forma operacional, entre altres.

Com repercuteixen aquests projectes en benefici
de la societat?
Jordi Corbera: Més enllà del propi fet tecnològic, fa-
ciliten la millora del coneixement que tenim de la in-
teracció de l’home amb el seu entorn més immediat
i també la identificació de mecanismes productius
que facin possible d’estendre l’àmbit d’actuació més

enllà del que es pot assolir mitjançant actuacions de
camp tradicionals. L’Institut ha treballat en la generació
de metodologies repetibles en el temps per a carac-
teritzar i monitoritzar el verd urbà, per proposar me-
canismes d’aprofitament de les cobertes industrials
en funció de llur morfologia, composició i balanç tèr-
mic, o per identificar àrees d’actuació prioritàries en
la protecció davant d’incendis forestals, entre altres
projectes.

Quines són les tendències actuals en la captació i
explotació de dades?
A. M.: L’interès és el d’obtenir dades de major reso-
lució, la captació amb múltiples sensors de manera
simultània per afavorir l’encreuament de dades i l’a-
nàlisi de la informació utilitzant les diferents fonts d’in-
formació disponibles. El 2014 s’han desenvolupat
noves metodologies per a comparar diferents cam-
panyes d’operació i s’ha continuat analitzant l’aposta
per les noves plataformes no tripulades de captació
de dades, tenint en compte que aquest tipus de pla-
taformes estan limitades per llur abast d’actuació, llur
càrrega útil i les regulacions que, per exemple, no els
fan operacionals sobre entorns urbans. En aquest
sentit, les plataformes tripulades encara tenen un
ampli avantatge per a la cobertura territorial i urbà i,
especialment, per a l’operació multisensor.
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Mesures sobre un camp de blat de moro amb un
espectroradiòmetre de camp.

Imatge de la temperatura real sobre el municipi de
Rubí a les 24.00 hores i a les 6.00 hores, a partir de
les quals es calcula la diferència tèrmica real.

Segmentació de fondàries sobre el mapa topogràfic a
la zona d’estudi derivades del processament de les
imatges AISA Eagle-II. 

Consulta del potencial d’aprofitament fotovoltaic per
un pla de teulada amb Instamaps. 

Exemple de capa classificada segons el valor de
NDVI. Barcelona, Camp Nou, 2013.

1

3

4

5

2

MÉS DE

500VOLS
DE L’ICGC AMB SENSORS
HIPERESPECTRALS
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DESTACATS
2014
IRTA fertilització. Per encàrrec de
l’Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries s’ha valorat el
grau d’idoneïtat dels
satèl·lits/sensors per a calcular els
índexs adequats per a la presa de
decisions de la fertilització del blat
de moro. També s’han fet mesures
per a la validació i el calibratge de
les dades de satèl·lit amb un
espectroradiòmetre de camp en la
mateixa estació i simultànies a la
captació d’imatge de satèl·lit.  

Tipus de material i cobertes
verdes per a l’agricultura vertical.
Temperatura de les cobertes
industrials. Les imatges el sensor
hiperespectral tèrmic TASI
obtingudes en el doble vol nocturn
a Rubí el febrer 2014 han presentat
dades òptimes per a caracteritzar
les dinàmiques tèrmiques
d’estructures industrials. 
Aquest estudi s’emmarca en el
conveni de col·laboració entre
l’ICGC i l’Ajuntament de Rubí
(projecte Rubí Brilla). Aquesta
metodologia pretén de fer
recomanacions per a millorar
l’eficiència energètica i en
agricultura vertical amb l’Institut de
Ciència i Tecnologia Ambientals
(ICTA-UAB).  

Hiperespectralitat i geologia.
Captació i processament d’un
conjunt d’imatges hiperespectrals
en infraroig proper i visible (VNIR)
pel sensor AISA Eagle-II en els 4
vols de juliol de 2014, per a l’Institut
de Recerca de Geomodels de la
Universitat de Barcelona. S’estudia
el potencial d’aquestes imatges, de
la zona de Montsec, per a la
identificació de característiques
geològiques del terreny, en especial
litologies i estructures
potencialment interessants 
per a la prospecció de recursos
naturals.

Materials en hiperespectral
tèrmic. La identificació de materials
amb dades hiperespectrals
tèrmiques (TASI) ha estat clau per a
obtenir millores de l’eficiència
energètica. 
A través de l’anàlisi del paràmetre
d’emissivitat hiperespectral i de

tècniques avançades de
processament d’imatges, s’ha
demostrat la possibilitat d’optimitzar
la discriminació de respostes
hiperespectrals associables a tipus
diferents de cobertes.

Batimetria i hiperespectralitat.
Avaluació del potencial de l’AISA
Eagle-II (sensor aeroportat
hiperespectral d’escombratge en
VIS-NIR de 1 024 píxels i 256
bandes) en l’estimació de fondària
de les aigües costaneres
modelitzant l’atenuació del senyal a
través de l’aigua. Els resultats
suggereixen que hi ha potencial per
al monitoratge de l’evolució de la
franja de mar d’entre 0-10 m.  

Els petits satèl·lits d’observació
de la Terra. L’ICGC treballa amb la
Universitat Politècnica de Catalunya
en el desenvolupament del
programari MOTS, per a l’anàlisi de
missions d’observació de la Terra
d’aquestes plataformes. L’ICGC
també és promotor del CENSAT
(Centre de Tecnologies i
Aplicacions per a petits Satèl·lits),
iniciativa conjunta entre la
Universitat de Florida, la Universitat
Politècnica de Catalunya, la
Universitat Autònoma de Barcelona
i l’Ajuntament de Barcelona, per a
impulsar en la ciutat el
desenvolupament i les utilitats
d’aquestes plataformes
d’observació a l’espai.

Potencial fotovoltaic. Anàlisi del
potencial solar de les cobertes
industrials de Rubí. Càlcul de la
irradiació solar que reben les
cobertes de les naus industrials en
zones de prova dels polígons
industrials de Rubí. S’han tingut en
compte les ombres provocades per
la vegetació, els edificis i les
muntanyes. A partir de la irradiació
mitjana diària s’han classificat els
edificis i els plans de teulada
segons llur idoneïtat per a la
instal·lació de plaques solars
fotovoltaiques i solars tèrmiques.
Aquests resultats es poden
consultar amb un visor web que
incorpora una calculadora que, a
partir de l’energia captada, la
superfície i el pendent, estima el
cost de la inversió i el temps
necessari per a amortitzar-la. 

Explotació de dades lidar per a
l’anàlisi forestal. L’ICGC i el Centre
Tecnològic Forestal de Catalunya
han fet dos estudis que combinen

dades lidar i informació
multiespectral d’alta resolució
d’imatges aèries per a l’avaluació
de danys i dinàmica de regeneració
de boscos associats a
pertorbacions naturals.
El primer estudi presenta una
metodologia per a actuar en zones
on passats 10-15 anys d’un gran
incendi la vegetació no es regenera
adequadament. En el segon, s’han
analitzat diferents nivells de danys
en l’estructura del bosc associats a
grans tempestes i com aquests
danys han influenciat en el
desenvolupament del bosc.

NDVI. L’índex de vegetació de
diferència normalitzada (NDVI)
s’usa per estimar la quantitat,
qualitat i desenvolupament de la
vegetació en base a la mesura, per
mitjà de sensors remots, de la
radiació de certes bandes de
l’espectre electromagnètic que la
vegetació emet. L’ICGC ha
implantat una metodologia
productiva que possibilita una
obtenció d’aquest índex a partir
d’imatges d’alta resolució, evitant
efectes de perspectiva que poden
causar oclusions o desplaçaments
en la vegetació que dificultin la
comparativa entre diferents dates.
Aquesta metodologia s’ha usat per
a l’anàlisi del verd urbà.  

Validació d’un nou sensor òptic
de captació obliqua. El 2014
l’Institut ha incorporat el sensor
Leica RCD30 Oblique, un sistema
de càmera de format mitjà
especialment dissenyat per a la
generació d’escenaris urbans 3D
d’alta precisió. Compta amb 5
càmeres, una de visió nadiral i
quatre d’obliqües formant 35 graus
amb el nadir, i capta simultàniament
les bandes RGB i l’infraroig proper.
La configuració d’aquest sensor fa
possible la generació, a través
d’algoritmes de correlació densa i
d’orientació directa, d’un núvol de
punts, i, per tant, escenaris 3D
urbans amb certa agilitat. 

mem_icgc_2014_capitols_Maquetación 1  22/04/15  12:50  Página 73



ICGC_MEMÒRIA 2014

74 GEOPROCESSAMENT D’IMATGES_PROJECTE EMBLEMÀTIC 2014

La il·luminació nocturna originada principalment en
les grans àrees urbanes es troba entre els principals
elements de contaminació mediambiental. El verti-

ginós creixement de la brillantor del cel nocturn donada
la contaminació lluminosa preocupa els agents mediam-
bientals pels seus efectes directes en la fauna, i també en
termes d’eficiència energètica, estalvi econòmic i compli-
ment de les normatives.

El 2012 es va iniciar aquest projecte per encàrrec de
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. L’objectiu és establir
els sensors adequats per a conèixer la quantitat de la lumi-
nància nocturna en aquest municipi. El desenvolupament
de models de compensació atmosfèrica i de visió fotòpica
(ull humà), conjuntament amb mesures de sensors hiperes-
pectrals electromagnètics d’infraroig proper (VIS-NIR), fa-
cilita l’estimació quantitativa de la luminància (cd/m-2).

Quantificació de l’emissió lumínica
L’anàlisi i la quantificació del tipus de làmpades i dels

valors de luminància són un dels principals àmbits en la
transformació dels esforços de recerca i desenvolupa-
ment de l’observació de la Terra a l’ICGC, en productes
operacionals. En aquest sentit s’està treballant amb nous
sensors i algorismes per tal de rebaixar el llindar de de-
tecció de les 2,5 cd/m2, de què es disposava amb el sen-
sor CASI, a llindars al voltant de la candela/m2 o inferior,
com a nivell de soroll o indeterminació.

Oferir un producte operacional vol dir, entre altres
coses, conèixer molt bé les especificacions tècniques,
operacionals i econòmiques implicades. En aquest sentit,
i durant el desenvolupament del programa de contamina-
ció lluminosa amb el municipi de Sant Cugat del Vallès,
es van portar a terme mesures de camp durant la nit en
zones de referència per tal de fer un calibratge i de co-
nèixer el nivell d’integritat de les mesures que es prenen

Contaminació lluminosa 
a Sant Cugat del Vallès

La contaminació lluminosa nocturna representa un efecte secundari de la civilització in-
dustrial. Aquest terme dóna compte de la llum artificial excessiva, mal dirigida o no de-
sitjada. Els sensors hiperespectrals VIS-NIR aeroportats són dispositius capaços de
combinar els avantatges d’una visió sinòptica, com les plataformes de satèl·lit, però amb
millor resolució espacial i de mostratge de l’espectre. A l’ICGC s’ha desenvolupat una
metodologia pròpia per tal de quantificar l’emissivitat lluminosa a partir de dades dels
sensors VIS-NIR aeroportats.

“AQUEST PROJECTE 
HA POSSIBILITAT DE QUANTIFICAR
L’EMISSIVITAT LLUMINOSA COMPARANT
DADES DEL SENSOR CASI 
I DE LA CÀMERA MÈTRICA DIGITAL”

LUCA PIPIA
Responsable de Modelització de Sensors
RAMON ALAMÚS
Desenvolupament d’observació de la Terra
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des dels avions de l’ICGC per a obtenir els mapes de lu-
minància (cd/m2), amb mesures al camp de les làmpades
observades.

La comparativa en el temps del fenomen i de la natura
de la il·luminació nocturna es porta a terme entre un vol
de novembre de 2012 i un altre de gener de 2014 en el
marc dels convenis signats entre l’ICGC i l’Ajuntament.

En el vol del 2014 es va operar simultàniament una cà-
mera fotogramètrica estàndard i una càmera DMC, amb
l’objectiu de millorar la resolució espacial assolible amb
el sensor hiperespectral CASI.

Natura de la llum
El resultat d’aplicar la metodologia pròpia de l’ICGC

per a obtenir les signatures espectrals de tipus de làm-
pades i els algoritmes de processament, fusió i extracció
del paràmetre físic cd/m2 faciliten obtenir dues classifica-
cions de tipus de làmpades i valors de luminància: una
corresponent al vol de novembre de 2012 i una altra cor-
responent al vol de gener de 2014.

Els resultats
A partir de la imatge hiperespectral de 2014, mosaic

d’onze passades CASI amb una distància de mostreig
sobre el terreny (MPT) de 3 x 3 m i 69 bandes espectrals,
s’ha derivat una imatge que conté la informació en cd/m2.

Usant les dades CASI per a calibrar radiomètricament
la càmera DMC i fent un mosaic amb les més de 200 imat-
ges DMC de les onze passades, s’ha derivat una imatge
que conté la informació en cd/m2 amb un MPT de 25 cm.

L’ús dels dos sensors ha millorat significativament el
resultat. D’una banda, el sensor fotogramètric de la DMC,
que no és un sensor de teledetecció i, per tant, no se’n
poden derivar magnituds físiques amb fiabilitat (usant
només dades de la DMC), com sí es pot fer amb el CASI,
ha fet possible de reduir el nivell de soroll de les mesures
CASI, és a dir, augmentar la sensibilitat per a valors baixos

de cd/m2. D’altra banda, el sensor CASI ha facilitat el ca-
libratge absolut de la càmera mètrica, arribant a propor-
cionar mesures físiques del flux de llum (luminància) a la
resolució de 25 cm (molt superior als 3 m del CASI) fins a
0,35-0,65 cd/m2. 

Els resultats de 2014 reafirmen i donen integritat a les
conclusions prèvies assolides en la campanya de treball
de novembre de 2012, que suggerien el llindar de soroll
del sensor CASI en les 2-2,5 cd/m2, a la resolució espacial
de treball, usant el CASI com a únic sensor, tant en la clas-
sificació com en la determinació d’emissió en cd/m2. No
obstant això, integrant dades simultànies de CASI i DMC
es redueix el llindar de soroll de les dades CASI al llindar
dels 1,5-2 cd/m2, cosa que possibilita l’obtenció d’imatges
amb MPT més petita (fins a 25 x 25 cm2), i obre la porta a
una determinació de la tipologia i sobretot de l’emissió
(cd/m2) amb llindars propers als 0,5 cd/m2.

Respecte a la determinació de la contaminació llumi-
nosa, amb imatges CASI amb MPT de 3 m, es poden de-
tectar les fonts de llum que excedeixen les 2,5 cd/m2 i en
campanyes repetides es pot mesurar la reducció efectiva
de la contaminació lumínica.

LA INTEGRACIÓ DE DADES
SIMULTÀNIES DEL SENSOR CASI 
I DE LA CÀMERA MÈTRICA DIGITAL
REDUEIX EL LLINDAR DE SOROLL 
DE LES DADES CASI I PROPORCIONA
IMATGES AMB UNA DISTÀNCIA 
DE MOSTREIG SOBRE 
EL TERRENY MÉS PETITA

Flux lluminós del CASI (A) i de la DMC (B). Classificació en 10 intervals del CASI (C) i de la DMC (D). Les imatges d’ambdós sensors corresponen
al mateix territori.

A B

C D
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A quin tipus d’usuari va adreçada la geoinformació
de l’ICGC?
David Sánchez: A l’inici, la producció cartogràfica de
l’ICGC era utilitzada principalment per tècnics, engi-
nyers i arquitectes, que la empraven per a dur a terme
llurs tasques professionals. Ara, a més d’aquest perfil
d’usuari que requereix geoinformació de qualitat, pre-
cisa i actualitzada, l’adveniment de les noves tecno-
logies ha fet sorgir un altre tipus d’usuari que requereix
una informació més simplificada en contingut i disseny,
de cara a un ús més general i diversificat. 

Hi ha hagut canvis significatius pels usuaris en la
consulta i la utilització de la documentació de la
Cartoteca?
Carme Montaner: La consolidació de la cartoteca di-
gital ha suposat un canvi molt important pel que fa a
l’actitud dels usuaris. Han passat de ser receptors pas-
sius a ser receptors actius o molt actius col·laborant en
tasques de descripció de les imatges (aportant dades
de localització, datació, etc.) o en tasques de geore-
ferenciació de mapes antics digitalitzats (sobretot amb
la posada en marxa al web del programa Geore -
ferencing que facilita, d’una manera senzilla i amena,
de fer-ho des de casa). En definitiva els usuaris de la
Cartoteca han passat de consultar els nostres catàlegs
a col·laborar activament en la seva descripció.

Quin és el producte més sol·licitat pels usuaris?
D. S.: Els productes que tenen més descàrrega són
bàsicament la Base topogràfica de Catalunya a escala

1:5 000 i l’ortofoto de Catalunya a 25 centímetres de
resolució. Els usuaris tenen necessitat de conèixer el
detall del territori, i l’actualització, el detall i el rigor d’a-
questes sèries ho fa possible.
Tanmateix, entre les competències fundacionals de
l’ICGC, trobem les relacionades amb l’exercici de les
competències sobre geodèsia i cartografia i sobre la
infraestructura de dades espacials de Catalunya, i
també les d’impulsar i dur a terme les actuacions re-
latives al coneixement, la prospecció i la informació
sobre el sòl i el subsòl.
És per aquest motiu que l’ICGC s’està abocant a com-
pletar sèries que, sense ser les més populars, confor-
men l’espina dorsal de diferents branques del conei-
xement i que són fonaments on basar el creixement
en matèries com l’obra pública, el medi ambient, l’a-
gricultura, el control de costa i un llarg etcètera, sèries
que cal seguir produint fins a llur compleció.
Sumades a les sèries més conegudes, com la carto-
grafia topogràfica, ortofotogràfica i geològica a dife-
rents escales, són una mostra de l’incansable esforç
productiu de l’ICGC els productes següents: models
digitals d’elevacions, mapa geoantròpic, mapa de
sòls, hidrogeològic, mapa de riscos geològics, mapa
d’allaus, cartografia d’hàbitats, mapa de la vegetació,
el planejament urbanístic i els usos del sòl, els polígons
industrials, les seccions censals, els sòls amb pendent
superior al 20%, entre altres.

“GEOINFORMACIÓ
PER TOT 

I PER A TOTS 
A TRAVÉS DEL WEB 

DE L’ICGC ”

DAVID SÁNCHEZ
Cap de l’Àrea de Promoció i Gestió Comercial

CARME MONTANER
Cap de la Unitat de la Cartoteca de Catalunya

Geodifusió de dades
� DISTRIBUCIÓ DE PRODUCTES
� CARTOTECA DE CATALUNYA
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Projecte de georeferenciació.

Portal CARTOCAT.

Mapa de fons.

Ortofoto en blanc i negre.

Portal de la botiga electrònica. 

1

4

5

2

LA BOTIGA
ELECTRÓNICA:
UNA NOVA VIA PER 
A FER MÉS ACCESSIBLES 
ELS PRODUCTES 
ALS USUARIS POTENCIALS
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Tercera campanya de
georeferenciació. Una de les
iniciatives de la CTC que han tingut
més ressò darrerament ha estat
l’impuls de la georeferenciació de
mapes antics amb la col·laboració
dels usuaris. Mitjançant el programa
Georeferencer un usuari remot pot
accedir i georeferenciar un o més
mapes de la cartoteca digital d’una
manera fàcil i intuïtiva. L’èxit de les
campanyes precedents, gairebé
1 500 mapes georeferenciats amb
poc més de 50 dies, ens han
empès a engegar la 3a campanya
de georeferenciació col·laborativa
de cartografia antiga amb més de
500 nous documents. El material
proposat comprèn: mapes i 
fotografies aèries de Catalunya,
mapes de tot el món, manuscrits 
i l’edició del mapa de Catalunya 
de l’Aparici de 1720. 
Han col·laborat 69 participants que
al llarg de 42 dies han afegit 6 490
punts de control als mapes.
http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/
Georeferenciacio

Portal CARTOCAT. CARTOCAT és
un portal que facilita de cercar
mapes antics digitalitzats i
georeferenciats de diverses
col·leccions públiques catalanes.
Es tracta d’una iniciativa de l’ICGC
juntament amb la Biblioteca de
Catalunya i l’Àrea de Biblioteques,
Informació i Documentació (CBUC)
del Consorci de Serveis
Universitaris de Catalunya. El 2014
CARTOCAT agrupa 3 387 mapes
antics, dels quals 295 es troben
georeferenciats.

Aquest geoportal possibilita de fer
cerques gràfiques i/o per línia de
temps i, un cop escollit el mapa, es
redirigeix l’usuari cap a la pàgina
del catàleg propi on el podrà
visualitzar i descarregar segons els
permisos de cada institució. Per als
mapes que estiguin
georeferenciats, l’usuari pot passar
a visualitzar-los directament damunt
un mapa actual. El geoportal es
basa en un estàndard IDE i és
muntat damunt el catàleg IDEC
http://catalegidec.icc.cat, a partir
del qual també podeu accedir a les
cerques.
http://www.ide.cat/SDIExplorer/cartocat.jsp

Preservació digital. La generació
cada vegada més gran de
documentació digital lligada tant als
processos de captació de dades
com als processos de realització
cartogràfica i també al nombre
creixent de mapes digitals han
afavorit la posada en marxa d’un
projecte de preservació digital de
l’ICGC. Aquest projecte, encara en
fase inicial, inclou diversos
paràmetres com ara l’estudi dels
formats de preservació més
adients; l’establiment d’un protocol
intern que determini diferents tipus
de documentació en funció dels
períodes de preservació, i la
definició d’unes  metadades
descriptives que hauran
d’acompanyar cadascuna
d’aquestes tipologies de
documentació. L’objectiu és
d’optimitzar els recursos pel que fa
a l’emmagatzematge d’informació
digital alhora que se’n facilita la
descripció i l’accés i s’evita la
redundància o duplicitat de
documentació.  

Mapes de fons. S’ha posat a
disposició dels usuaris una versió
en escala de grisos de les

principals sèries topogràfiques i
d’ortofoto, amb l’objectiu de millorar
la representació i la visualització de
dades addicionals. Aquestes
versions es poden utilitzar, de
moment, mitjançant serveis en línia
(geoserveis), concretament via
WMS (Web Map Service) i WMTS
(Web Map Tile Service). Així, doncs,
es poden afegir com a capes de
fons en aplicacions web i
d’escriptori compatibles amb
aquests protocols estàndards.  

Ortofotos antigues. S’ha completat
la publicació en línia de les
ortofotos convencionals produïdes
per l’ICGC des de l’any 1983, fent
possible llur visualització contínua
pel territori, facilitant així l’anàlisi de
l’evolució del territori.
Aquestes ortofotos es poden
utilitzar mitjançant un servei WMS
específic, que inclou una capa per
any i resolució. Per als usuaris que
no disposen d’aplicacions
compatibles amb aquest protocol,
és possible consultar i comparar la
informació des del visualitzador de
l’ICGC. 

Botiga electrònica. El 2014 ha
estat el primer any del funcionament
de la botiga electrònica, que ha
obert amb un total de més de 500
referències distribuïdes en: mapes
topogràfics (101 referències),
ortofotos i ortoimatges 
(2 referències), mapes geològics
(211 referències), mapes temàtics
(116 referències), atles 
(6 referències), cartografia històrica
–facsímils (1 referència) i llibres 
(29 referències). La botiga
electrònica ha comptat amb 
416 comandes. 

3
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La màxima difusió de la producció cartogràfica de
l’ICGC es fa a través d’Internet ja sigui per la via de
la difusió de cartografia topogràfica, d’ortoimatge o

de cartografia geològica. També es difon a través d’Internet
el fons de cartografia antiga de la Cartoteca de Catalunya.

El 2002 l’ICGC va impulsar l’accés lliure a la seva geoin-
formació, possibilitant-ne la descàrrega a través del seu
web. Aquesta ferma aposta, que encara avui en dia marca
una important diferència amb altres agències cartogràfi-
ques i geològiques del nostre entorn, es va fer perquè som
coneixedors que, en la societat de la informació en què
ens trobem, la lliure circulació de la geoinformació de base
és important en qualsevol país modern. Avui podem afirmar
que aquesta decisió ha tingut un gran èxit d’acollida pels
nostres usuaris, tal com es recull amb la presència dels
nostres serveis públics al portal de dades obertes de
Catalunya.

Actualment, es poden descarregar o consultar directa-
ment del nostre web una trentena de productes cartogràfics,
geològics i geotemàtics elaborats per l’ICGC (bases i mapes
topogràfics, ortos, mapes geològics i hidrogeològics, i altra
informació geotemàtica, com els models digitals del terreny,
les bases municipals, els sòls de pendent superiors a 20%,
les bases de polígons industrials i de seccions censals, els
talls cartogràfics, els noms geogràfics de Catalunya, els
mapes de sòls i gravimètrics, entre d’altres). El 2014 s’han
afegit els nous projectes de cartografia topogràfica 1:1 000,
els mapes topogràfics 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000 en
format vector, i les noves versions dels ortofotos de resolució
25 cm, 50 cm i 2,5 m i la primera versió de l’orto en continu.

MÀXIMA DIFUSIÓ DE DADES DE
QUALITAT, FIABLES I AVALUADES
PER LA INSTITUCIÓ. A MÉS, ALGUNES
ES DIFONEN EN TEMPS REAL

Màxima difusió de dades

L’ICGC, dins de les seves competències i dels serveis públics que manté, produeix geoin-
formació per a l’Administració, però també per a ciutadans i empreses, que poden utilit-
zar-la en llur dia a dia. Es tracta d’informació geogràfica de qualitat, generada en alguns
casos en temps real, formada per diferents tipus de cartografies i dades (topogràfiques,
ortofotogràfiques, geològiques, de terratrèmols, d’allaus ...) i distribuïda en diversos
formats, amb l’objectiu de cobrir les necessitats del major nombre possible d’usuaris.

“LA CONSOLIDACIÓ DE LES
DESCÀRREGUES DELS NOSTRES
PRODUCTES ES VISUALITZA AMB
AQUESTA XIFRA: EL 2014 S’HAN
DESCARREGAT 20,7 TB DE DADES
CARTOGRÀFIQUES, GEOLÒGIQUES 
I GEOTEMÀTIQUES ELABORADES 
PER L’ICGC”

JORGE FLETA
Responsable de Gestió Documental i Suport Web
DANIEL GÓMEZ
Responsable de Continguts Internet
NOELIA RAMOS
Cartoteca de Catalunya
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Cal citar també que, en els darrers anys, la major part
d’aquests productes s’han distribuït en dos sistemes de re-
ferència: ETRS89 i ED50, per facilitar així als usuaris l’adap-
tació dels projectes que havien anat realitzant. Aquesta doble
distribució ha requerit de recursos i dedicacions addicionals.

D’altra banda, es poden utilitzar en línia (sense haver
de descarregar) la cartografia topogràfica 1:1 000 de nuclis
urbans (mitjançant protocols WMS i REST); les bases to-
pogràfiques 1:5 000, 1:25 000 i 1:50 000 (WMS i REST);
els mapes topogràfics 1:5 000, 1:10 000, 1:25 000,
1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000 i 1:1 000 000
(WMS i WMTS); totes les ortofotos convencionals produïdes
des de 1983, de resolució 10 cm, 25 cm, 50 cm i 2,5 m
(WMS); ortofotos derivades dels vols de 1945-46 i de 1956-
57 (WMS); ortofotos infraroges de diversos anys i diferents
resolucions (WMS); ortoXpres de diversos vols (WMS);
bases de seccions censals, municipals i de polígons in-
dustrials (WMS i REST); delimitació municipal en curs;
noms i numeració de carrers (WMS i REST), i models di-
gitals d’elevacions de 5 x 5 m i 15 x 15 m (WCS).

L’ICGC, amb la finalitat de facilitar l’accés a la comunitat
d’Internet a les nostres dades, ha desenvolupat diverses
aplicacions web que fan possible de visualitzar i treballar
amb aquestes dades (VISSIR, Instamaps, ortoXpres, VIS-
SIR reduït, Troballocs, MapICC, aplicacions del Betaportal,
Geoíndex, entre d’altres) i també ha implementat la infraes-
tructura robusta per tal que els usuaris facin la crida als
nostres geoserveis des de llurs aplicatius. 

A banda de les dades descarregables i de les eines
d’accés, l’Institut facilita la consulta d’un volum conside-
rable d’informació en línia, alguna en temps real. Exemples

d’informació en temps real és la informació sobre terratrè-
mols i els sismogrames en directe, les correccions dife-
rencials de codi de les estacions geodèsiques, les solu-
cions de fase per a les estacions virtuals; i fora de temps
real trobem la consulta de gruixos de neu, d’esllavissades
del terreny, d’holotips, de dades macrosísmiques, del ca-
tàleg de sòls, entre altres.

El nombre total d’usuaris del web de l’ICGC de 2014
ha estat de 952 779. Els perfils d’usuari va des de tècnics
que necessiten les dades per a dur a terme llurs tasques
professionals, estudiants per a fer llurs treballs de curs,
excursionistes per a planificar sortides, fins a ciutadans
encuriosits per saber més sobre coses del seu entorn. 

S’han fet 403 327 descàrregues dels mapes disponi-
bles, cosa que suposa una quota de disc de 20,7 TB. Els
productes més sol·licitats són la base topogràfica de
Catalunya 1:5 000, l’ortofoto a 25 cm de resolució, el geo-
lògic 1:25 000 i els mapes geològics comarcals 1:50 000
de les províncies de Barcelona i Girona, juntament amb
els mapes geològics i hidrogeològics de gran escala.

Del 2014 cal destacar que ha estat el primer any del
funcionament de la botiga electrònica, que ha rebut 416
comandes en línia i ha venut 889 productes. L’e-botiga ha
obert amb 563 referències distribuïdes en:
– Mapes topogràfics (101 referències): sèries 1:100 000,
1:50 000, 1:25 000; mapes 1:250 000, planisferis...

– Ortofotos i ortoimatges (2 referències): imatge de satèl·lit
1:250 000 i ortofotomapa comarcal 1:50 000.

– Mapes geològics (211 referències): comarcal 1:50 000,
zones d’allaus 1:25 000, geològic 1:25 000, geoantròpic
1:25 000, zones urbanes 1:5 000, sòls 1:25 000, hidro-

Mapa topogràfic de Catalunya 1:50 000.
Full Alt Camp.

Geotreball III 1:5 000. 
Full Vallvidrera.
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geològic 1:25 000, prevenció de riscos 1:25 000, entre
altres.

– Mapes temàtics (116 referències).
– Atles (6 referències).
– Cartografia històrica –facsímils (1 referència).
– Llibres (29 referències): diccionaris, llibres didàctics, de
cartografia històrica, de toponímia, tècnics, entre altres.

A més de la cartografia elaborada per l’ICGC, a través
de la cartoteca digital es pot trobar el repositori de docu-
mentació cartogràfica antiga del fons de la Cartoteca de
Catalunya (CTC) en col·leccions de mapes de Catalunya i
de tot el món, i fotografies antigues. Després de set anys de
feina continuada, el 2014 ha traspassat el llindar dels 60 000
documents consultables i descarregables de forma gratuïta.

El 2014 s’hi han incorporat 1 478 documents i compta amb
un acumulat de 63 015 documents. Ha comptat amb
107 128 visites web que s’han descarregat 49 224 imatges.

De la cartoteca digital, i corresponent al 2014, cal des-
tacar la possibilitat d’accedir a edicions antigues dels fulls
de Catalunya del Mapa Topográfico Nacional 1:50 000, la
renovació del Fons especial de la Guerra Civil espanyola
(1936-1939) i la publicació de la primera col·lecció coope-
rativa “La Cartoteca hostatja” per donar a conèixer mapes
antics dipositats en institucions i col·leccions privades que
compten amb el suport de la CTC. El 2014 s’ha publicat
la documentació del Servei del Mapa de la Mancomunitat
de Catalunya dins de la commemoració del seu centenari
i com a complement de l’exposició que es pot visitar a la
seu de l’ICGC.

Fons de cartografia antiga 
de la Cartoteca de Catlaunya.
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“LA INNOVACIÓ ÉS,
PROBABLEMENT, LA
MILLOR APOSTA PER

A ADAPTAR-NOS A
LA NOVA REALITAT
QUE LA SOCIETAT

DEMANA”

SERGI ANGUITA
Cap de l’Àrea de Geotecnologies

Quin és l’objectiu de Geostart?
Sergi Anguita: Geostart s’ocupa de la innovació dels
serveis de base tecnològica. La innovació adaptativa
és, probablement, la millor aposta per adaptar-nos a
la nova realitat que la societat demana, on la imme-
diatesa no deixa espai a la planificació tradicional.
Però innovar requereix una anàlisi crítica que qües-
tioni tots els aspectes i processos de l’organització, i,
òbviament, trencar amb formes de fer que han estat
àmpliament implantades a una institució de més de
30 anys d’història no és fàcil. 
Geostart aporta solucions tecnològiques viables
sobre les principals problemàtiques que l’ICGC té
identificades. Per fer-ho, hem adaptat metodologies
i eines que es fan servir amb èxit en d’altres entorns,
com és el cas de les populars start-ups. 

Quina intenció té la creació de la plataforma Ins-
tamaps?
S. A.: Instamaps és un dinamitzador de l’ús de la
geoinformació de qualitat a Catalunya. El nostre país
genera geoinformació de gran qualitat que, més enllà
dels àmbits específics, no s’explota en totes les
seves possibilitats. En aquest sentit, vàrem pensar
que millorar l’experiència de l’usuari era el compo-
nent clau per a assolir el nostre repte. Els usuaris
d’Instamaps poden generar i compartir llurs mapes
en línia (visors) sense necessitat d’entendre la com-
plexitat del món de la geoinformació i sense haver de
prescindir de les fonts de dades de qualitat, com ara
la cartografia oficial de l’ICGC. Això ha fet que, més
enllà del ciutadà, l’eina hagi estat adoptada per tèc-
nics de l’Administració no solament per fer dissemi-

nació a Internet, sinó per generar informació que
poden incorporar a llurs informes de forma senzilla.

Quines són les darreres pràctiques dutes a terme
en els geoserveis?
S. A.: Els geoserveis són el mecanisme d’accés més
flexible i versàtil a la informació de l’ICGC. Pensats
per a ser explotats dins d’aplicacions i desenvolupa-
ments de tercers, estan basats en estàndards que
garanteixen facilitat i interoperabilitat a l’hora d’ésser
integrats. A més, s’ha treballat per oferir serveis de
geoprocessament que ampliïn llur abast. En aquest
sentit, s’han publicat els serveis d’operacions geo-
mètriques que faciliten l’execució de càlculs, la sim-
plificació de geometries, el càlcul d’àrees i longituds,
i la transformació de coordenades. A banda, aques-
tes funcions han estat integrades dins del VISSIR,
que ha vist ampliades les seves funcionalitats. També
s’ha fet una important tasca en la documentació i d’a-
jut als usuaris per a facilitar l’ús de tots els serveis
que s’ofereixen en línia. Aquesta tasca s’ha materia-
litzat en la incorporació d’un catàleg al web.
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Editor de simbolització.

VISSIR3.

Convertbox.

Visualitzador de canvis urbanístics.

Generador d’escenes 3D. 

Cartografia d’estil suau. 

Mapa geològic amb llegenda interactiva. 1

2

3

4

6

5

17
SÓN LES EINES
DE GEODIFUSIÓ 
EN QUÈ S’HA TREABALLAT
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Editor de simbolització. Eina que
facilita la personalització de la
visualització de serveis WMS de
cartografia vector. L’aplicació
permet de definir una simbolització
personalitzada i a la demanda
(color, gruix, opacitat, etc.) dels
elements de les capes que el servei
integra. A més, permet de veure-la i
validar-la mitjançant un visor de
mapes integrat en l’eina.
Actualment, aquest editor tracta el
servei WMS de la Base topogràfica
de Catalunya 1:25 000 (BT-25M),
però és previst que el 2015 s’ampliï
a la BT-50M i a la BT-5M.
http://www.icc.cat/sld/sldBTC25m.html

VISSIR3. Visor de cartografia que
ha ampliat les seves funcionalitats
amb la implementació del servei
d’operacions geomètriques (rotar,
escalar i moure) mitjançant el
protocol REST. Les operacions
habilitades són el càlcul d’àrees i
longituds; la diferència, la divisió, la
intersecció, la compleció de
polígons, i la projecció, la unió i la
simplificació de geometries. També
s’ha millorat el cercador amb l’opció
de cerca per àrea geogràfica.
http://www.icc.cat/vissir3/

Convertbox. Prototipus web de
transformació de coordenades de
punts i de formats i coordenades
d’arxius CAD i SIG. Així, doncs,
facilita la conversió de coordenades
de punts més enllà de l’àrea
geogràfica de Catalunya i entre
diferents sistemes de referència
cartogràfics (EPSGs 3857, 23031,
25831, 4258, 4230, 32631, 4326,
3857). Pel que fa a la conversió de
coordenades entre els sistemes de
referència ED50 i ETRS89 dins
l’àmbit de Catalunya es realitza
mitjançant la malla de transformació
NTv2 oficialitzada per la Comissió
de Coordinació Cartogràfica de
Catalunya. Pel que fa a la conversió
d’arxius CAD i SIG entre diferents
formats, actualment suporta els
següents: shapefile, dgn, dxf,
Mapinfo, kml, gpx, gml, GeoJSON,
GeoRSS, AVCBin i Arc/info E00.
http://betaportal.icgc.cat/convertbox/

Visualitzador de canvis
urbanístics. Prototipus web que
neix amb l’objectiu de facilitar la

detecció de canvis geogràfics i
urbanístics sobre la cartografia
oficial i determinar el moment en
què aquests s’han produït. Aquesta
eina és adreçada a ajuntaments,
arquitectes, urbanistes i a la
ciutadania en general amb l’objectiu
de facilitar la detecció, la valoració i
l’avaluació de canvis en
edificacions, carrers, urbanitzacions,
etc. i és especialment útil en tot el
que es refereix a la Llei
d’urbanisme.
http://betaportal.icgc.cat/canurb/

Generador d’escenes 3D.
Prototipus web per a la creació i la
visualització d’escenaris 3D de
forma interactiva. Basat en
tecnologia WebGL, utilitza una
combinació de serveis estàndard
OGC, WCS per al model
d’elevacions i WMS per a les
imatges, combinats a través de la
biblioteca WxS.threejs per a obtenir
el resultat final. El generador fa
possible de gaudir d’escenes 3D
creades barrejant el model del
terreny de Catalunya (5 m) amb el
mapa topogràfic, l’ortofotomapa o la
base de dades geològica (tots
productes de l’ICGC).
http://betaserver.icgc.cat/wxs/
generador/escenes3d.html

Piràmide cartogràfica d’estil suau.
Prototipus basat en les bases
topogràfiques de l’ICGC, amb
l’objectiu d’adaptar l’estil dels seus
mapes a les noves necessitats
visuals d’ordinadors, tauletes i

smartphones. És pensada perquè la
informació addicional dels usuaris
destaqui amb nitidesa sobre la
cartografia de fons. Aquesta
piràmide de tessel·les possibilita de
fer zoom continu des de nivell
general a nivell de detall (nivells de
zoom 8 a 18). 
http://betaserver.icgc.cat/visor/
pir817demov2.html

Mapa geològic amb llegenda
interactiva. Prototipus web basat
en la tecnologia de tessel·latge de
cartografia (ràster tiles) i UTFGRID.
Aquesta tecnologia mostra, en
moure el cursor sobre el mapa, la
unitat geològica corresponent a
aquell punt, i també els contactes i
les estructures. Es tracta d’una eina
que facilita la llegibilitat del mapa
geològic, que té més de mil
tipologies diferenciades en la seva
llegenda. 
http://betaportal.icgc.cat/visor/
client_utfgrid_geo. html

Altres prototipus. El 2014 s’han
generat altres prototipus que també
es poden trobar al web del
Betaportal de l’ICGC: Barcelona 3D
amb illes acolorides per alçades;
mapa isomètric d’edificacions de
Catalunya; model 3D de l’Àrea
Volcànica de la Garrotxa; visor de
l’antípoda; editor de simbolització
SLD per a personalitzar serveis
WMS; comparador de cartografia
ICC-IGN, generador de serveis
WMS a partir d’imatges i arxius de
gran volum (cloudifier)…
http://betaportal.icgcg.cat

7
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Instamaps és un servei que fa possible a l’usuari decrear, de compartir i d’hostatjar els seus propis mapes
en línia de forma ràpida i, sobretot, senzilla.
De fet, la senzillesa va ser el primer gran repte que es

va plantejar: es volia crear una eina per a treballar amb
geoinformació que amagués la complexitat d’aquest tipus
de dades per tal que tothom pogués fer-la servir i aprofitar
la seva potència. La senzillesa, però, no és incompatible
amb la qualitat. D’aquí que un dels pilars del servei sigui
la integració de la informació oficial i de qualitat generada
no tan sols per l’ICGC, sinó per diferents productors i dis-
tribuïdors de dades oficials dins de l’Administració, com
el portal de Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya. 

La creació d’un mapa en línia, a través d’Instamaps,
es redueix a quatre passos: 

– Afegir informació de forma manual o automatitzada,
pròpia o d’un tercer.

– Seleccionar l’estil del mapa.
– Escollir el mapa de base que ressalti el missatge
que volem transmetre.

– Publicar i compartir el mapa generat.

Però el que és més important és que l’usuari pot exe -
cutar accions i rebre el resultat visual en un o dos clics
de ratolí. D’aquesta forma s’evita que un usuari no expert
es perdi en els llargs i complexos processos que oferei-
xen les eines tradicionals. 

Si s’entra en detall sobre el procés d’afegir informació,
l’usuari disposa d’una interfície per a posicionar els seus
punts o dibuixar les línies o polígons tot afegint la infor-
mació associada a aquests. Òbviament, pot personalitzar
el seu estil tant en colors com en formes, gruix o transpa-
rència en funció de l’element que es treballa. Pel que fa a
la càrrega d’informació de forma automatitzada l’usuari
només haurà d’arrossegar la informació que disposa dins
de la finestra d’Instamaps o enllaçar amb una font de
dades en línia: dades obertes, xarxes socials, serveis
WMS o accés remot a fitxers. 

Pel que fa als estils dels mapes en línia, Instamaps
permet de treballar amb quatre opcions: estil bàsic, on es
poden seleccionar el color dels elements incorporats; ca-
tegories, on es poden pintar d’un color diferent els ele-
ments afegits en funció d’un paràmetre; concentració, on
es generarà un mapa de calor, i agrupació per tal de crear
clústers amb punts propers.

Instamaps (http://www.instamaps.cat)

Plataforma per a la creació i la compartició de mapes en línia de forma ràpida i senzilla.
Facilita a l’usuari la creació de la seva pròpia geoinformació, bé dibuixant dades des de
zero, bé carregant arxius amb les seves pròpies dades, bé accedint a la informació d’al-
tres fonts de dades, com el portal de dades obertes o organismes accessibles en línia.

“NOU CANAL DE DIFUSIÓ DIRIGIT
ALS CIUTADANS QUE POSA A LLUR
DISPOSICIÓ L’EXPERIÈNCIA DE L’ICGC
EN L’ÚS D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA 
A TRAVÉS D’UNA EINA SENZILLA”

SERGI ANGUITA
Cap de l’Àrea de Geotecnologies
VICTOR PASCUAL
Responsable IDEC
GERARD CLEMENTE
Sistemes
MONTSERRAT ORTEGA
RAFAEL ROSET
JESSICA SENA
MARC TORRES
Geostart
WLADIMIR SZCZERBAN
IDEC
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La selecció del mapa de base possibilita múltiples op-
cions a través de la geoinformació de base que l’ICGC
genera. Així, es pot escollir entre el mapa topogràfic (en
diferents colors), un topogràfic simplificat, l’ortofoto o un
mapa de relleu del país.

AMB INSTAMAPS L’USUARI EXPLORA
LA GEOINFORMACIÓ DISPONIBLE,
CREA ELS SEUS MAPES, 
ELS VISUALITZA I ELS COMPARTEIX
DE FORMA SENZILLA

Un cop es disposa del mapa en línia generat, es pot
publicar a Internet de forma pública o privada i compar-
tir-lo en les principals xarxes socials. Per tal de facilitar
l’explotació del mapa, el serveix ofereix un enllaç perma-
nent, i també el codi HTML, que caldrà copiar en qualse-
vol web per tal d’incloure-hi el mapa en línia (visor
embedded). Essent conscients que, en molts casos, dis-
posar d’aquest mapa sense estar connectat a Internet pot
ser molt interessant, l’eina també en facilita l’exportació
en format GeoPDF per al seu consum.

Finalment, la plataforma incorpora una galeria de
mapes en línia on podem visualitzar, compartir i, fins i tot,
descarregar, la feina feta pels mateixos usuaris.

La bona acollida del servei en grups d’usuaris molt he-
terogenis amb diferents necessitats, ha fet que s’hagi tre-

ballat en una nova arquitectura que faci possible l’adap-
tació de la plataforma en funció d’aquests requeriments
de forma totalment transparent a l’usuari. Aquesta nova
orientació, basada en un nucli comú i mòduls opcionals
per a cada grup d’usuaris, permet d’oferir personalitza-
cions de l’eina segons necessitats. En aquest sentit, les
línies de treball s’orienten a la creació d’un mòdul de ge-
neració de mapes col·laboratius i un altre de funcions SIG
que cobreixin les principals demandes rebudes.
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Editor d’Instamaps, mapa d’estacions del Metro a Barcelona.

Visor d’Instamaps, mapa de l’any 
de construcció de les edificacions 
de Matadepera.
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Suport a la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya
� SUPORT A LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ CARTOGRÀFICA DE CATALUNYA
� REGISTRE CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA
� PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA

ICGC_MEMÒRIA 2014

GEOGOVERN_C4 89

Per què de la C4?
Elena Martínez: La informació geogràfica és essen-
cial en la definició de polítiques del sector públic, cal
doncs assegurar que la geoinformació generada en
aquest àmbit estigui disponible per a totes les entitats
que integren l’administració pública a Catalunya.
La Generalitat i l’Administració Local a Catalunya, en
l’exercici de les seves competències, són generadores
i consumidores de geoinformació, per això que la geo -
informació del sector públic s’ha de gestionar en base
a la coordinació i col·laboració interadministrativa.
Sota els principis de lleialtat institucional, eficàcia, efi-
ciència, no duplicitat, cooperació, assistència i infor-
mació recíproques, la C4 és l’òrgan bàsic de tro bada,
col·laboració i coordinació entre la Generalitat i l’Ad-
ministració Local en l’àmbit de la cartografia i la infor-
mació geogràfica relacionada.
Per dur a terme les tasques que té encomanades, la
C4 compta amb dos instruments bàsics: el Pla Carto-
gràfic de Catalunya (PCC) i el Registre Cartogràfic de
Catalunya (RCC). El primer identifica i defineix els 113
conjunts d’informació geogràfica que la Generalitat i
l’Administració Local produeixen i utilitzen, i en deter-
mina llur estructura, qualitat, disponibilitat, interope-
rabilitat, actualització i condicions d’accés. El segon
conté la informació geogràfica oficial a Catalunya. 

Quin paper té l’IGCG en matèria de coordinació de
geoinformació?
E. M.: L’ICGC, com a entitat que dóna suport perma-
nent a la C4, a més de les tasques pròpies d’una se-
cretaria tècnica, s’encarrega de difondre els acords de
la C4 i vetllar per llur compliment; de donar suport en
l’elaboració de normes de caràcter general i d’espe-
cificacions tècniques sobre els conjunts d’informació
geogràfica inclosos a l’annex 2 del PCC; de coordinar
i de donar suport al desplegament del PCC i de la Di-
rectiva INSPIRE i de fer-ne el seguiment, i de coordinar
les activitats de la C4 amb Espanya i Europa.

Com s’aborden les qüestions relacionades amb
l’ho mo geneïtzació i la interoperabilitat de les
dades?
E. M.: La C4, mitjançant les seves comissions tècni-
ques i grups de treball integrats per representants de
totes les administracions afectades, elabora normes
relatives a la qualitat, la disponibilitat, l’accessibilitat
i la posada en comú dels conjunts d’informació geo-
gràfica del PCC. Aquestes normes marquen les di-
rectrius per a aconseguir la interoperabilitat de les
dades espacials del PCC i incorporen les regles d’im-
plementació de la Directiva INSPIRE.

“LA C4 ÉS L’ÒRGAN
BÀSIC DE TROBADA,

COL·LABORACIÓ 
I COORDINACIÓ

ENTRE LA
GENERALITAT DE

CATALUNYA 
I L’ADMINISTRACIÓ

LOCAL PEL QUE FA A
CARTOGRAFIA 
I INFORMACIÓ
GEOGRÀFICA

RELACIONADA”

ELENA MARTÍNEZ
Cap de l’Àrea de Gestió de Projectes 

i Suport a la C4
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Nombre de metadades enregistrades

2014 Nombre metadades

Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 (BT-5M) 1 819
Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000 (MT-10M) 284
Base topogràfica de Catalunya 1:25 000 (BT-25M) 320
Mapa topogràfic de Catalunya 1:50 000 (MTC-50M) 90
Mapa topogràfic de Catalunya 1:100 000 (MTC-100M) 29
Mapa topogràfic de Catalunya 1:250 000 (MT-250M) 1
Ortofoto de Catalunya 1:1 000 (OF-10C) 226
Ortofoto de Catalunya 1:2 500 (OF-25C) 6 709
Ortofoto de Catalunya 1:5 000 (OF-5M) 8 550
Ortofoto de Catalunya 1:25 000 (OF-25M) 611
Ortofoto infraroja de Catalunya 1:2 500 (OI-25C) 6 710
Ortofoto infraroja de Catalunya 1:5 000 (OI-5M) 8 550
Ortofoto infraroja de Catalunya 1:25 000 (OI-25M) 611
Model d’elevacions del terreny de Catalunya 5x5 metres (MET-5) 65
Model d’elevacions del terreny de Catalunya 15x15 metres (MET-15) 65
Cartografia topogràfica urbana 1:500, 1:1 000 i 1:2 000 584

Total 35 224

2014 Producte Format

Especificacions aprovades
Base de dades municipal d’adreces de Catalunya v1.1
Forests públiques 2D 1:10 000 v1.1
Cases Forestals 2D 1:5 000 v1.1,
SIGPAC v1.1
Superfícies afectades per incendis forestals v1.1
Arbres monumentals 2D v1.1
Àrees de Gestió Cinegètica 2D 1:50 000 v1.1
Mapa urbanístic de Catalunya sintètic v1.2
Mapa de sòls de pendents >20% v1.0
Mapa topogràfic de Catalunya 1:50 000 v5.1
Mapa topogràfic de Catalunya 1:250 000 v1.1
Mapa d’elevacions del terreny de Catalunya 5 x 5 m v1.0
Mapa municipal de Catalunya v1.0

Especificacions en fase de treball
Cartografia topogràfica a escala 1:1 000 v3
Base topogràfica de Catalunya 1:25 000 v2
Mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000
Mapa topogràfic de Catalunya 1:100 000
Base de dades de Noms Geogràfics
Graf de Carreteres
Base de dades de parades d’autobusos interurbans
Sistema Viari Integrat
Xarxa de Camins
Cartografia topogràfica 2D/3D a escala 1:500

Estructura de la C4.

Web de la C4.

Registre Cartogràfic de Catalunya.

ICGC
Entitat de

suport a C4

RCC
Registre de
cartografia

CSIDEC
Catàleg de

dades i serveis

Comissió Tècnica per al
Programa Europeu d’Observació

de la Terra COPERNICUS
(CT3:COPERNICUS)

Grup de treball a Catalunya
en el programa Copernicus

(GT CT3:COPERNICUS COPCAT)

PCC
Instrument

de coordinació

Comissió Tècnica per al
desplegament del Pla

Cartogràfic de Catalunya
i de la Directiva INSPIRE

(CT1:PCC-INSPIRE)

Grup de treball per a l’elaboració 
de les especificacions tècniques

de la Xarxa de Camins 
de Catalunya

(GT CT1:PCC-INSPIRE XC)

Grup de treball per 
a la coordinació amb 

els GTT CODIIGE
(GT CT1:PCC-INSPIRE CODIIGE)

Grup de treball per 
a la preservació de la informació

geogràfica digital
(GT CT1:PCC-INSPIRE PIGD)

Comissió Tècnica d’Informació
Geogràfica de l’Administració

Local de Catalunya
(CT2:IG ALC)

Grup de treball per a l’elaboració 
d’especificacions tècniques

(GT CT2:IG-ALC ET)

Grup de treball per 
a la implementació del Registre

Cartogràfic de Catalunya
(GT CT2:IG-ALC RCC)

Grup de treball 
de la Base de Carrers
(GT CT2:IG-ALC BC)

Comissió de Coordinació
Cartogràfica de Catalunya

(C4)

1

2

3

35 224
METADADES INSCRITES
EL 2014 EN LA SECCIÓ OFICIAL 
DEL REGISTRE CARTOGRÀFIC 
DE CATALUNYA
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Suport a la Comissió 
de Coordinació Cartogràfica de
Catalunya. L’ICGC, com a entitat
que dóna suport permanent a la C4,
ha realitzat les tasques
d’organització, coordinació,
preparació i redacció de la
documentació (informes, propostes,
etc.), i també les tasques inherents
de secretaria. El 2014 s’han
celebrat 9 sessions de la C4 i les
seves comissions tècniques i 15
sessions dels Grups de Treball
adscrits.
Dins de les funcions de coordinació
i suport al desplegament i
seguiment del PCC s’han fet les
tasques següents:
– Elaboració d’especificacions
tècniques de 4 conjunts
d’informació geogràfica
responsabilitat de l’ICGC i suport
a l’elaboració d’especificacions
tècniques de producte i format de
9 conjunts d’informació
geogràfica de l’annex 2 del Pla
Cartogràfic de Catalunya (PCC)
que són responsabilitat d’altres
organismes. La redacció
d’aquestes especificacions, i
també les especificacions dels
productes de producció pròpia,
segueixen el model de plec
aprovat per la C4.

– Reunions amb les entitats
responsables de conjunts
d’informació del PCC amb
l’objectiu d’analitzar-ne l’estat i
d’iniciar el procés de redacció de
les especificacions tècniques.

– Coordinació amb el DTES per a la
normalització dels conjunts
d’informació que són de la seva
responsabilitat. A tal efecte, hi ha
una reunió mensual planificada
per a tractar, entre altres temes,
aquesta normalització.

– Elaboració d’una enquesta sobre
l’estat dels conjunts d’informació
a Catalunya la qual es va trametre
a tots els membres de les
diferents comissions tècniques,
amb l’objectiu de recopilar el
màxim d’informació i arribar al
major nombre d’entitats i
organismes. A partir dels resultats
obtinguts, s’han definit les
actuacions per al 2015. 

En l’àmbit de la coordinació de les
activitats de la C4 amb les activitats

en matèria de geoinformació a
Espanya, l’ICGC:
– Ha assistit a 2 sessions del
CODIIGE i ha participat en els
següents GTT del mateix
CODIIGE: GTT Metadatos y
catalogo, GTT Seguimiento y
informes, GTT Sistema de
referencia geodésico, GTT
Hidrografía, GTT Instalaciones,
Redes e Infraestructuras de
Transporte, GTT Modelos
digitales de elevaciones, GTT
Ortoimágenes i GTT Geología.

– Ha fet de node regional per a la
recopilació de la informació dels
diferents productors d’informació
geogràfica a Catalunya amb
l’objectiu d’avaluar l’estat del
desplegament de la Directiva
INSPIRE a Espanya.

En l’àmbit de la coordinació de les
activitats de la C4 amb les activitats
en matèria de geoinformació a
Europa, l’ICGC: 
– Ha assistit a la Conferència
Inspire 2014 celebrada el mes de
juny a Aalborg (Dinamarca); i a
les JIIDE 2014 (Jornadas Ibéricas
de Infraestructuras de Datos
Espaciales) celebrades a Lisboa
el mes de novembre.

– Ha elaborat els informes de
Monitoring i Reporting de
Catalunya 2013, que recullen
l’estat de la implementació
INSPIRE a Catalunya.

Finalment s’ha fet un manteniment
continuat dels continguts de la web
de la C4 en els 3 idiomes de la
pàgina: català, castellà i anglès.

Registre Cartogràfic de
Catalunya. El 2014, i fins al 19 
de novembre, l’ICGC ha treballat 
en el control de qualitat 
de les següents cartografies 
i ha emès els corresponents
informes:
– Cartografia topogràfica 1:500 i
1:1 000 de Sant Cugat del Vallès:
en fase de control de qualitat.

– Cartografia topogràfica 1:1 000
de Vilanova i la Geltrú: en fase de
control de qualitat.

– Cartografia topogràfica 1:1 000
de 38 municipis de la província
de Barcelona: en fase de control
de qualitat.

– Base de dades municipal
d’adreces de 15 municipis de la
província de Lleida: en fase de
control de qualitat.

– Forests públiques 2D a escala
1:10 000 v1.1: en fase de control
de qualitat.

– Cases forestals 2D a escala
1:5 000 v1.1: en fase de control
de qualitat.

– SIG de parcel·les agrícoles de
Catalunya v1.1: en fase de control
de qualitat.

– Superfícies afectades per
incendis forestals v1.1: en fase de
control de qualitat.

– Arbres monumentals 2D v1.1: en
fase de control de qualitat.

– Cartografia topogràfica 1:1 000
de Figueres: emès informe.

– Cartografia topogràfica 1:1 000
de Mollet del Vallès: emès
informe.

– Cartografia topogràfica 1:1 000
de Granollers: inscrita en el
Registre.

– Cartografia topogràfica 1:500 i
1:1 000 de Reus: inscrita en el
Registre.

– Cartografia topogràfica 1:1 000
de Terrassa: inscrita en el
Registre.

– Cartografia topogràfica 1:1 000
de 27 municipis de la província
de Barcelona: inscrites en el
Registre.

El 2014, i fins el 19 de novembre,
l’ICGC ha inscrit en la secció oficial
del Registre un total de 35 224
metadades. Les inscripcions
practicades han causat 34 482
baixes en concepte d’actualització
de metadades ja registrades amb
anterioritat en versions anteriors,
cosa que ha fet que l’increment 
net de metadades oficials hagi 
estat de 742. 
Es troba en fase de redacció el
protocol per a la certificació
procediment d’inscripció al RCC. 
El 2014 s’ha generat un primer
document que es troba en fase 
de revisió.
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Les especificacions tècniques de la Bases de dades
municipal d’adreces de Catalunya (BDMAC) és un
bon exemple de com es gestiona, des de la

Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya (C4),
l’elaboració de normes adreçades a obtenir la interope-
rabilitat de les dades dels conjunts d’informació del Pla
Cartogràfic de Catalunya (PCC). És tracta d’un projecte:

– Basat en la col·laboració i la coordinació interadmi-
nistrativa: participació activa conjunta de represen-
tants de l’Administració Local i representants de la
Generalitat.

– Emmarcat dins de l’estratègia dels conjunts d’infor-
mació geogràfica del PCC: el conjunt és identificat
i definit en el PCC. A més, aquest conjunt és lligat
a altres conjunts d’informació del mateix PCC, el
Sistema viari integrat i la Delimitació municipal i ter-
ritorial.

– Integrat dins del marc normatiu europeu: s’han tin-
gut en compte les especificacions tècniques de la
Directiva INSPIRE.

– Integrat dins del marc normatiu de l’estat: s’ha tin-
gut en compte el model d’adreces de l’Administra-
ció General de l’Estat.

– Integrat dins del marc dels estàndards internacio-
nals: s’han tingut en compte els estàndards de la
sèrie ISO 19100.

El PCC, aprovat en el Decret 62/2010, de 18 de maig,
defineix i identifica els conjunts d’informació geogràfica
que l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’Ad-
ministració Local de Catalunya produeixen i utilitzen, i
també en determina l’estructura, la qualitat, la disponibi-
litat, la interoperabilitat, l’actualització i les condicions
d’accés. En el seu Annex 2 es detalla el Catàleg dels con-
junts d’informació geogràfica, entre els quals consta la
Base de dades municipal d’adreces de Catalunya (Iden-
tificador PCC 10501), que s’inscriu al Grup I - 5. “Adre-
ces” de la classificació d’INSPIRE. Segons es descriu a
l’Annex, el conjunt de dades ha de contenir la informació

Especificacions tècniques 
de la Base de dades municipal
d’adreces de Catalunya

L’ICGC, com a entitat de suport a la C4, vetlla per la coordinació interadministrativa en
matèria de geoinformació a Catalunya, dóna suport al desplegament del PCC i a la im-
plementació de la Directiva INSPIRE. 

“L’ICGC COL·LABORA AMB DIFERENTS
ADMINISTRACIONS PER A DISPOSAR 
DE LA MILLOR INFORMACIÓ
CARTOGRÀFICA I GEOGRÀFICA OFICIAL
DE CATALUNYA”

Suport a la Comissió de Coordinació 
Cartogràfica de Catalunya
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Consell Comarcal de la Selva.

Guia de carrers de Catalunya.
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necessària per a identificar una adreça (concepte que
s’expressa en una localització i ruta d’accés a un lloc on
poden habitar persones i/o es poden desenvolupar acti-
vitats), i que inclou: població, carrer, número de portal,
codi postal, carretera, punt quilomètric i nom d’edifici (si
el té). Ha de cobrir els àmbits urbans i les edificacions
aïllades. El PCC també indica que aquesta base de
dades és relacionada amb el Sistema viari integrat i amb
la Delimitació municipal i territorial; per tant, les especifi-
cacions tècniques s’ha d’elaborar tenint en compte
aquestes relacions.

En no existir una especificació unificada per a aquest
conjunt d’informació, l’any 2010 es va crear, dins la Co-
missió Tècnica en Geoinformació de la Comissió de Co-
ordinació Cartogràfica de Catalunya, un grup de treball
amb l’objectiu d’elaborar unes especificacions tècniques
per a descriure la Base de dades municipal d’adreces de
Catalunya (GT CT2: IG-ALC BC).

EL 2014 S’HA INICIAT EL PROCÉS 
D’OFICIALITZACIÓ DE LES BASES 
DE DADES MUNICIPALS D’ADRECES 
DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA,
MITJANÇANT LA SEVA INSCRIPCIÓ 
AL RCC

En el grup de treball, format per tècnics de l’Adminis-
tració Local i de la Generalitat de Catalunya, eren repre-
sentades les entitats següents: Institut Cartogràfic i Geo-
lògic de Catalunya, Institut d’Estadística de Catalunya,
Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Girona, Ajunta-
ment de Lleida, Ajuntament de Lloret de Mar, Ajuntament
de Mataró, Ajuntament del Prat de Llobregat, Ajuntament
de Sabadell, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Ajun-
tament de Sant Cugat del Vallès, Diputació de Lleida, Di-
putació de Girona, Diputació de Barcelona i Àrea
Metropolitana de Barcelona.

La metodologia de treball va ser:
– Recollida de material de referència. 
– Recollida de casos d’ús.
– Anàlisi i comparació de la documentació.
– Elaboració d’una primera proposta de model de
dades.

– Test i refinament del model de dades.
– Elaboració del document d’especificacions tècni-
ques.

– Revisió del document d’especificacions tècniques.
– Prova pilot.
– Aprovació de les especificacions tècniques.

Per a la definició del model de dades i l’elaboració de
les especificacions es va partir del material de referència
(models de dades, especificacions, etc.) aportat pels or-
ganismes integrants del grup de treball. 
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Es varen establir sis casos d’ús als quals la base de
dades ha de donar resposta:

1. Localitzar, per adreça, persones, activitats, coses
o successos que ocorren en llocs on poden residir
persones o on es poden desenvolupar activitats
(geocodificació directa).

2. Identificar i normalitzar adreces on poden residir
persones o on es poden desenvolupar activitats.

3. Obtenir una adreça “propera a” una coordenada
donada (geocodificació inversa).

4. Representar la informació d’adreces en visors geo-
gràfics en quantitat i forma adequades per a l’es-
cala de visualització.

5. Anàlisi espacial amb altres conjunts d’informació
geogràfica.

6. Extreure conjunts de dades segons especifica-
cions d’adreces AGE i segons especificacions INS-
PIRE.

En l’elaboració de les especificacions s’ha tingut en
compte el model d’adreces de l’Administració General de
l’Estat i les especificacions INSPIRE del tema d’Adreces,
amb l’objectiu de garantir-ne la compatibilitat. Així mateix,
s’han pres en consideració els estàndards de la sèrie ISO
19100 – Informació Geogràfica.

Les especificacions de la BDMAC resultants dels tre-
balls realitzats són un indicador de la qualitat nominal del
producte en la mesura en què mostren llurs característi-
ques, de manera que l’usuari disposi de la informació su-

ficient per a saber fins a quin punt satisfà les seves ne-
cessitats. El conjunt de dades s’acompanya de metada-
des on es reflecteix el nivell de conformitat amb els
requisits de les especificacions tècniques.

Breument, la Base de dades municipal d’adreces d’un
municipi conté el conjunt d’adreces de llocs on poden
viure persones o es poden desenvolupar activitats, des-
crites mitjançant una coordenada representativa del lloc,
en dues dimensions (2D), i uns atributs que n’especifi-
quen la localització i la ruta d’accés.

El conjunt de documents que configuren les especifi-
cacions de la BDMAC són els següents:

– Les especificacions del producte. Descriuen les ca-
racterístiques tècniques generals de la BDMAC: sis-
tema de referència, estructura i contingut, qualitat,
distribució, metadades.

– Les especificacions de format. Descriuen les carac-
terístiques tècniques de la implementació i codifica-
ció del model de dades en el format especificat, i
també l’organització i la distribució de les dades.

Un cop aprovada la versió 1.1 de les especificacions
tècniques el juliol de 2014, alguns municipis ha iniciat el
procés d’inscripció al Registre Cartogràfic de Catalunya
de llurs Bases municipals d’adreces i així poder tancar el
procés de normalització i oficialització de llur informació.
El nombre de municipis que es troben en aquesta fase és
de 15 i tots són de la província de Lleida.

Codificació de les adreces de Catalunya.
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A qui donem suport geològic a la legalitat?
Xavier Berástegui: L’ICGC atén totes les peticions
d’informació geològica i de temàtiques relacionades
que, en el marc de normativa legal vigent, li arriben
des dels diversos estaments de l’Administració. Per
posar un exemple, en el marc del Reglament de Po-
licia Sanitària Mortuòria, donem suport tècnic a l’Ad-
ministració Local per a l’elaboració dels informes
hidrogeològics que són preceptius per a la ubicació
de nous emplaçaments de cementiris, i també eme-
tem els informes geològics sobre les ampliacions o
noves construccions. En el marc de la normativa ur-
banística vigent, emetem els informes sobre la pos-
sible afectació a jaciments paleontològics o punts
geològics d’interès que, prèviament a l’autorització
d’actuacions en sòl no urbanitzable, ens sol·licita
l’Administració competent en la matèria (aquests són
els més nombrosos). L’Institut també intervé en la tra-
mitació ambiental emetent els informes tècnics que
li sol·liciten els òrgans de l’Administració competents
en cada cas i elabora els informes administratius
sobre riscos geològics relacionats amb el planeja-
ment urbanístic que li són requerits. 

Per què cal donar aquest suport?
X. B.: L’Institut és el servei públic de referència del
coneixement geocientífic aplicat en el nostre país.
Per entendre’ns, la normativa legal ens considera el
consultor oficial de l’Administració en temes de geo-

logia i matèries relacionades. Així, doncs, és natural
que l’Administració s’adreci a nosaltres en quant som
l’organisme especialitzat en temàtica geològica en
un sentit ample i que, des de la nostra expertesa,
donem la resposta adequada al que ens demana. 

Quines tasques es duen a terme des del punt de
vista de la legalitat?
X. B.: Tal com ja he comentat, atenem totes les sol·lici-
tuds de suport tècnic que ens fa l’Administració en ma-
tèria d’informació geològica i geotemàtica relacionada
amb la normativa urbanística i amb la tramitació am-
biental. Per tal de poder atendre-les ens basem en la
informació que contenen les nostres bases de dades,
en l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya
que custodia el Departament de Territori i Sostenibilitat
i a sol·licitud, però especialment en matèria de riscos
geològics, fem treball de camp específic per tal d’as-
segurar-nos que donem el millor servei.

“L’ICGC ÉS EL
CONSULTOR
OFICIAL DE

L’ADMINISTRACIÓ
EN TEMES DE

GEOLOGIA JA QUE
SOM ESPECIALISTES

EN AQUESTA
MATÈRIA”

XAVIER BERÁSTEGUI
Subdirector adjunt de Geologia i Geofísica
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Treballs d’obra pública.

Distribució de les sol·licituds tramitades segons l’ac-
tuació a fer.

Mapa dels municipis on s’han fet informes administra-
tius de riscos geològics i geologia ambiental, 2014.

Informes de tramitació ambiental.
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Policia sanitària mortuòria. El
reglament de policia sanitària
mortuòria, publicat en el Decret
297/1997, de 25 de novembre, de
Presidència, estableix que els
ajuntaments han de prestar el servei
de cementiri, d’acord amb la
legislació vigent de règim local,
alhora que regula la necessitat
d’elaborar un estudi hidrogeològic
de l’emplaçament elegit per a la
ubicació d’un nou cementiri o per a
l’ampliació del ja existent. El mateix
Decret dicta que els ajuntaments
que ho desitgin poden demanar
suport tècnic per a l’elaboració de
l’estudi hidrogeològic a l’Institut. A
més, el Decret 168/2008, de 3 de
novembre, regula la necessitat
d’emetre un informe geològic per
l’Institut per a qualsevol ampliació o
nova construcció de cementiris. 
La definició del funcionament
hidrològic del subsòl i també les
característiques hidrogeològiques
del sòl, donen cos a l’informe tècnic
que té per objecte d’avaluar la
vulnerabilitat dels aqüífers davant
una possible contaminació en
l’emplaçament escollit i la salubritat
de la instal·lació. En l’elaboració
dels informes s’integra la informació
existent en les bases de dades de
l’Institut i les dades recollides sobre
el terreny i s’emeten les conclusions
tècniques basades en el
coneixement i el criteri d’expertesa. 
L’informe que emet l’Institut és
preceptiu en la tramitació de les
autoritzacions de nous cementiris.
El 2014 s’han realitzat i emès un
total de 2 estudis hidrogeològics i
informes vinculats a l’autorització
d’ampliacions i de nous cementiris. 

Afectació de jaciments
paleontològics i punts d’interès
geològic. A Catalunya un 94% del
territori és classificat com a sòl no
urbanitzable. La consideració com
a tal es fonamenta en l’existència de
valors que el fan mereixedor d’una
especial protecció, ja siguin valors
naturals, ja siguin valors vinculats a
l’activitat econòmica, com els
recursos agrícoles i ramaders, ja
siguin inadequats per a la
urbanització d’acord amb el model
territorial de desenvolupament
urbanístic sostenible.

L’autorització d’actuacions en sòl no
urbanitzable es regula per la Llei
d’Urbanisme recollida en el Text
Refós, aprovat pel Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost i el seu
Reglament aprovat pel Decret
305/2006, de 18 de juliol, i en el
Reglament sobre protecció a la
legalitat urbanística, Decret
64/2014, de 13 de maig.
El marc legal vigent determina
l’obligació de sol·licitar un informe
amb caràcter preceptiu a l’Institut
sobre l’afectació a jaciments
paleontològics o punts d’interès
geològic de manera prèvia a
l’autorització d’actuacions en sòl no
urbanitzable. 
En l’elaboració d’aquest informe es
pren com a referència l’Inventari
d’Espais d’Interès Geològic que
custodia el Departament de Territori
i Sostenibilitat. El 2014 s’han
elaborat i emès un total de 536
informes. 

Informes administratius sobre
riscos geològics i ambientals.
Segons preveu la legislació
urbanística vigent, el planejament
urbanístic general i derivat ha de
possibilitar l’assoliment d’uns nivells
adequats de protecció enfront dels
riscs naturals i tecnològics i han de
preservar de la urbanització i de
l’edificació les zones de risc per a la
seguretat i el benestar de les
persones. Així, la tramitació dels
instruments de planejament
requereix de l’informe preceptiu de
l’Institut en matèria de riscos
geològics, com també ho requereix
l’aprofitament urbanístic que el
planejament atribueix al subsòl.
Per tal de donar compliment al marc
legal, l’Institut ha emès, el 2014, 
117 informes amb l’objectiu de

determinar els riscs geològics.
Aquests informes inclouen la
valoració d’aquests riscs en l’àmbit
territorial que comprèn el
planejament urbanístic sotmès a
consideració, i la valoració 
tècnica de si aquests limiten,
condicionen o impedeixen la
planificació prevista. 

Informes de tramitació ambiental.
La legislació ambiental vigent
regula la participació dels
organismes públics en el
procediment d’avaluació de plans,
programes i projectes. L’Institut, en
quant servei públic de referència
del coneixement geocientífic a
Catalunya, rep sol·licituds per a
l’emissió d’informes remeses per
l’òrgan ambiental competent en
cada cas, ja sigui en el procediment
de consultes prèvies sobre l’abast
de l’informe de sostenibilitat
ambiental, ja sigui per a la valoració
tècnica sobre la suficiència
documental. La participació de
l’Institut s’ha concretat, el 2014, en
l’elaboració i l’emissió de 22
informes. 

Altres informes. L’Institut es
comunica amb un diàleg permanent
amb les Administracions del país a
través d’un assessorament
imparcial sustentat en el
coneixement, i dóna resposta a les
sol·licituds d’informació amb
l’emissió dels informes tècnics
sol·licitats en matèria de
coneixement del medi geològic. El
2014 s’ha donat resposta a 2
sol·licituds d’informació, s’han
respost 2 preguntes parlamentàries,
s’han elaborat 12 notes tècniques i
s’ha elaborat un informe de
valoració d’al·legacions.
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D ’acord amb les seves funcions, l’ICGC fa tasques de suport tècnic, tra-
mesa d’informació i emissió d’informes a les administracions competents
en matèries com ara la planificació territorial i urbanística, l’avaluació

ambiental, la gestió dels riscos geològics i els recursos naturals. 
Són diverses les normatives que contenen referències a considerar, en

llur aplicació, sobre els aspectes geològics, edafològics i geotècnics i, en ge-
neral, sobre el coneixement del sòl i del subsòl.

Pel que fa al suport tècnic al Govern en les seves actuacions en el territori,
el 2014 l’Institut ha emès 677 informes per donar compliment a la legislació
urbanística i ambiental. La pràctica totalitat dels informes emesos són rela-
cionats amb activitats o actuacions que se situen en terrenys qualificats com
a sòl no urbanitzable. 

EL 2014 L’ICGC HA EMÈS MÉS DE MIG MILER
D’INFORMES TÈCNICS

A Catalunya, un 94% del territori és sòl no urbanitzable. Aquest sòl és
constituït per terrenys, de titularitat pública o privada, que requereixen una
especial protecció ja sigui per l’existència de valors naturals o per ser inade-
qüats per a la urbanització (pendents molt pronunciats o vulnerables als ris-
cos geològics i a les inundacions) i als quals cal donar un ús racional d’acord
amb el model de desenvolupament urbanístic sostenible. Aquest ús racional
troba el seu fonament en la concepció del sòl com a recurs natural no reno-
vable i es regula a través del planejament territorial, que, tal com recull el Pla
Territorial de Catalunya, té l’objectiu d’assolir el desenvolupament sostenible
de Catalunya, a través de l’ordenació del creixement, garantint l’equilibri ter-
ritorial i la preservació del medi ambient. 

La gestió del sòl no urbanitzable: la clau de l’equilibri 
entre la conservació i l’explotació

El concepte de sòl no urbanitzable s’associa sovint a paisatges on la natura
és la protagonista i de fet prop d’un 30% del sòl no urbanitzable a Catalunya
el constitueix la xarxa d’espais naturals regulats a través del Pla d’Espais d’In-
terès Natural. Però tot i que, d’acord amb la legislació urbanística, la utilització
del sòl no urbanitzable ha d’ésser l’adequada a llur naturalesa rústica, on són
propis els usos agrícoles, ramaders i forestals, hi ha altres usos estratègics
que també s’ubiquen en aquests sòls, com, per exemple, les activitats extrac-
tives, les instal·lacions d’aprofitament i generació d’energia, les infraestructures
viàries, ferroviàries i energètiques i les instal·lacions ambientals.

Així, doncs, el sòl no urbanitzable és un element territorial estratègic pel
que fa la qualitat ambiental i al patrimoni natural, i també com és el suport d’ac-

Suport geològic a la legalitat

L’ICGC com a servei públic de referència en el coneixement geocientífic aporta el suport
tècnic al compliment de la legalitat i subministra geoinformació per contribuir a la gestió
sostenible dels recursos naturals, la protecció davant dels riscos geològics i la preser-
vació del patrimoni geològic. 

“L’ICGC COL·LABORA
AMB DIFERENTS
ADMINISTRACIONS PER
A MILLORAR LLURS
SERVEIS, COMPLETAR
EL CONEIXEMENT
GEOCIENTÍFIC I
PARTICIPAR EN LA
PRESERVACIÓ I LA
PROMOCIÓ DEL
PATRIMONI GEOLÒGIC”

CARME PUIG
Suport a la Subdirecció Adjunta
de Geologia i Geofísica

mem_icgc_2014_capitols_Maquetación 1  22/04/15  12:51  Página 98



tivitats econòmiques i equipaments d’interès públic. A més,
també és estratègic per a futurs desenvolupaments, ja que
els terrenys que ocuparan les infraestructures de futur, les
noves activitats encara per formular i les reserves dels nos-
tres recursos naturals, ja sigui en superfície, ja sigui en el
subsòl, també queden continguts en aquest sòl.

El marc legal que contribueix a la regulació de les ac-
tivitats en el sòl no urbanitzable és ampli i complet, ja que
cal garantir la conservació dels valors naturals i paisatgís-
tics, i alhora l’explotació de recursos naturals, la implan-
tació de noves activitats i les infraestructures necessàries
per al desenvolupament econòmic i l’equilibri territorial.
La gestió del sòl no urbanitzable ha de mantenir un equi-
libri entre la conservació i l’ús.

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
en la gestió del sòl no urbanitzable

Per a la gestió racional i sostenible del territori cal
comptar amb un coneixement al més extens possible de
tots els aspectes susceptibles d’incidir sobre l’ordenació
del sòl, no solament des del punt de vista econòmic i so-
cial, sinó de manera essencial des de la consideració que
es tracta del substrat físic sobre el qual es desenvolupa
l’activitat humana. En aquest context, la informació geo-
temàtica esdevé un requeriment indispensable en la de-
limitació i la definició d’usos en els sòls no urbanitzables. 

La Llei d’Urbanisme recollida en el Text Refós aprovat
pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, així com el seu
Reglament aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i
el Reglament sobre protecció a la legalitat urbanística, De-
cret 64/2014, de 13 de maig, determinen la participació de
l’ICGC en l’aprovació dels instruments de planejament i en
determinats projectes d’actuació en sòl no urbanitzable.

Pel que fa al procediment d’aprovació dels instru-
ments de planejament, l’ICGC ha emès 134 informes on
es recull el dictamen amb la valoració tècnica dels riscos
geològics i si llur existència condiciona, limita o impedeix
la classificació del sòl prevista en diferents àmbits del ter-
ritori, i també les recomanacions tècniques preventives
que cal incloure per a garantir la seguretat i el benestar
de les persones. En el supòsit que es detecti l’existència
de fenòmens geològics que comportin que un sector sigui
vulnerable, la mateixa legislació urbanística pot determi-
nar la seva classificació com a sòl no urbanitzable.

D’altra banda, la legislació urbanística recull també l’o-
bligació de sol·licitar un informe amb caràcter preceptiu
a l’ICGC sobre l’afectació a jaciments paleontològics o
punts d’interès geològic de manera prèvia a l’autorització
de projectes d’actuacions en sòl no urbanitzable. Aquests
informes es realitzen prenent en consideració l’Inventari
d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya i tenen com a
objectiu de garantir que les actuacions que es realitzin en
el sòl no urbanitzable i que impliquin en alguna forma la
seva transformació no lesionin els elements que constitu-
eixen el patrimoni geològic de Catalunya. 

L’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya,
l’IEIGC, va ser elaborat el 1999 mitjançant la col·laboració
del llavors Departament de Medi Ambient de la Generalitat
de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona.
L’IEIGC és una selecció d’afloraments i llocs d’interès geo-
lògic que en conjunt testimonien l’evolució geològica del
territori de Catalunya i que cal preservar com a patrimoni
geològic. Aquest document serveix de referència en la
presa de decisions en la planificació i la gestió del territori
pel que fa a la preservació dels valors que constitueixen
el patrimoni geològic a Catalunya, malgrat que no hi ha
cap figura de protecció específica per als espais d’interès
geològic. A través dels informes que emet l’ICGC es ga-

ranteix llur preservació en espera de la redacció i aprova-
ció de la Llei del Patrimoni Natural. L’ICGC ha iniciat els
contactes previs per a promoure l’actualització i la millora
de l’EIGC en col·laboració amb la Direcció General de Po-
lítiques Ambientals.

A més de la legislació urbanística, la legislació am-
biental vigent preveu la consulta als organismes afectats
en diferents moments de la tramitació d’avaluació ambien-
tal de projectes. En aquest context administratiu, l’ICGC,
és cridat a emetre la seva opinió respecte als continguts
que recullen els projectes i els documents ambientals
sobre les actuacions projectades, habitualment en sòl no
urbanitzable. En l’elaboració dels informes que s’integren
en la tramitació ambiental, l’ICGC valora objectivament els
efectes que sobre el medi i el patrimoni geològic tenen
les diferents activitats proposades i emet un informe que
recull les mancances detectades en la informació que li
ha estat remesa i les recomanacions que proposa, les
quals remet a l’òrgan ambiental per a la seva consideració
en la resolució de l’expedient. 

La intervenció de l’ICGC en el procediment d’autorit-
zació ambiental d’activitats es va iniciar el 2012. El 2014,
tot i el moment econòmicament delicat en què ens tro-
bem, l’ICGC ha emès 10 informes. 
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Espai d’interès geològic. Geozona 339 - Palezoic de la Serra de Coll-
serola. La incorporació de la preservació i la promoció del patrimoni
geològic com a criteri en la restauració de pedreres contribueix a
donar un valor afegit al paisatge. Pedrera dels Ocells.

Mapa dels espais d’interès geològic de Catalunya  (Font: DTES).
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LLIBRES:

Cartografia històrica
Grau, R., Montaner, C. (ed.): Estudis sobre la cartografia de Barcelona, del segle XVIII al XXI: Els mapes d’una

ciutat en expansió. Ajuntament de Barcelona, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Barcelona.

Georiscos i geotècnia
González, M.: Avaluació del risc sísmic al Principat d’Andorra, 185 pàg. Centre d’Estudis de la Neu i de la

Muntanya d’Andorra, Institut d’Estudis Andorrans.

ARTICLES:

Cartografia
Baella, B., Pla, M. (et al.): “Map Specifications and User Requirements”, pàg. 17-49. Burghardt, D., Duchene,

C., Mackaness, W. (ed.): Abstracting Geographic Information in a Data Rich World. ICA i Springer. 
Baella, B., Pla, M. (et al.): “Generalisation in Practice Within National Mapping Agencies”, pàg. 329-387.
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World. ICA i Springer.

Baron, A.: “Project ISFOOD. Intelligent Service for Food Optimally & Objectively Distributed”, a Revista Catalana
de Geografia, núm. 49. ICGC.

Corbera, J., Torres, M.: “Els GPS”, a Cavall Fort, núm. 1247, pàg. 5-7.
Just, A.: “Energia per a ciutats i comunitats (EC2)”, a Revista Catalana de Geografia, núm. 49. ICGC.
Tardà, A.: “Keep & Eat: Un nou concepte per aprofitar els aliments frescos a les grans ciutats”, a Revista

Catalana de Geografia, núm. 49. ICGC.

Cartografia històrica
Montaner, C.: “Mapes publicitaris de ciutats industrials: la iniciativa de Calvet i Boix (1879-1890)”, a Treballs

de la Societat Catalana de Geografia, núm. 76, pàg. 135-153.
Montaner, C.: “Looking at a map: A poetic and vindicatory look at Catalonia in the second half of the nineteenth

century”, a Literary Selections on Cartography, núm. 22. Broadsheet published by the History of Cartography
Project, Department of Geography, University of Wisconsin–Madison.

Montaner, C., Pascual, V., Roset, R.: “Geoportal IDE de mapas antiguos de Cataluña”, a Revista Catalana de
Geografia, núm. 50. ICGC.

Fotogrametria
Iglesias, R., Aguasca, A., Fabregas, X., Mallorqui, J. I., Monells, D., López-Martínez, C., Pipia, L.: “ Ground-

Based Polarimetric SAR Interferometry for the Monitoring of Terrain Displacement Phenomena–Part I:
Theoretical Description”, a IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote
Sensing. DOI: 10.1109/JSTARS.2014.2360040.

Geodèsia
Grau, J., Bosch, E., Anguita, S., Serra, A.: “Las nuevas coordenadas ETRS89”, a Tecnonews.

Geofísica i sismologia
Auclair, S., Goula, X., Jara, J. A., Colom, Y.: “Feasibility and interest in earthquake early warning systems for

areas of moderate seismicity: case study for the Pyrenees”, a Pure and Applied Geophysics. DOI:
10.1007/s00024-014-0957-x.
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Belvaux, M., Macau, A., Figueras, S., Goula, X., Susagna, T.: “Recorded ground motion and estimated soil amplification
for the May 11, 2011 Lorca earthquake”, a Earthquake Spectra.

Gabàs A., Macau, A., Benjumea, B., Bellmunt, F., Figueras, S., Vilà, M.: “Combination of geophysical methods to support
urban geological mapping”, a Surveys in Geophysics. DOI 10.1007/s10712-013-9248-9.

Macau, A., Benjumea, B., Gabàs, A., Figueras, S., Vilà, M.: “The Effect of Shallow Quaternary Deposits on the Shape
of the H/V Spectral Ratio”, a Surveys in Geophysics. DOI: 10.1007/s10712-014-9305-z.

Oliveira, C. S., Gassol, G., Goula, X., Susagna, T.: “A European digital accelerometric database: statistical analysis of
engineering parameters of small to moderate magnitude events”, a Earthquake Engineering And Engineering
Vibration. 13: 583-597. DOI:10.1007/s11803-014-0265-6.

Georiscos i geotècnia
González, M.: “El agua y los riesgos naturales”, a Alambique: Didáctica de las ciencias experimentales, núm. 77, 

pàg. 45-53.
López-Moreno, J. I., Revuelto, J., Gilaberte, M., Morán-Tejeda, E., Pons, M., Jover, E., Esteban, P.; García-Sellés, C.,

Pomeroy, J. W.: “The effect of slope aspect on the response of snowpack to climate warming in the Pyrenees”, a
Theoretical and Applied Climatology, volum. 117, núm. 1-2, pàg. 207-219. 

Pons, M., López-Moreno, J. I., Esteban, P., Macià, S., Gavaldà, J., García-Sellés, C., Rosas, M., Jover, E.: “Influencia
del cambio climático en el turismo de nieve del Pirineo. Experiencia del proyecto de investigación NIVOPYR”, a
Pirineos, 169.

Tomàs, R., Romero, R., Mulas, J., Marturià, J. J., Mallorquí, J. J., López-Sánchez, J. M., Herrera, G., Gutiérrez, F.,
González, P. J., Fernández, J., Duque, S., Concha-Dimas, A., Cocksley, G., Castañeda, C., Carrasco, D., Blanco,
P.: “Radar interferometry techniques for the study of ground subsidence phenomena: a review of practical issues
through cases in Spain”, a Environmental Earth Sciences, 71, 163-181.

Vilà, M., Martínez-Lladó, X.: “Approaching earth surface geochemical variability from representative samples of geological
units: The Congost River basin case study”, a Journal of Geochemical Exploration. DOI: 10.1016/j.gex-
plo.2014.08.013148: 79-95.

Tractament i anàlisi d’imatges multiespectrals/hiperespectrals
Pérez, F., Tardà, A., Alamús, R., Moré, G., Cea, C., Palà, V., Corbera, J., Pons, X.: “Intercalibración de sensores AISA

y CASI”, a Revista Catalana de Geografia, núm. 48.
Sanchez, N., Piles, M., Martínez-Fernández, J., Vall-llossera, M., Pipia, L., Camps, A., Aguasca, A., Pérez-Aragüés, F.,

Herrero-Jiménez, C. M.: “Hyperspectral Optical, Thermal, and Microwave L-Band Observations For Soil Moisture
Retrieval at Very High Spatial Resolution”, a Photogrammetry Engineering and Remote Sensing, vol 80, núm. 8,
pàg. 745-755.

PONÈNCIES A CONGRESSOS NO ORGANITZATS PER L’ICGC:

Cartografia
– 17th ICA Generalization Workshop. Setembre. Viena:

ICGC MRDB for topographic data: first steps in the implementation. Baella, B., Lee, D., Lleopart, A., Pla, M. 

Cartografia històrica
– 19th Conference of the Groupe des Cartothécaires . Maig. Ljubljana:

A Spatial Data Infrastructure geoportal of map libraries of Catalonia. Montaner, C., Pascual, V., Roset, R. 
– 9th International Workshop: Digital approaches to cartographic heritage. Setembre. Budapest:

Catalogues beyond map libraries: using SDI standards to build a geoportal for ancient maps in Catalonia. Montaner,
C., Pascual, V., Roset, R.

– Ibercarto. Octubre. Madrid:
Geoportal IDE de mapas antiguos de Cataluña. Montaner, C., Pascual, V., Roset, R.

Fotogrametria
– European Geosciences Union, General Assembly 2014. Abril-maig. Viena:

Impacts of an “extreme” storm on a low-lying embayed sandy beach (Pals Bay, NW Mediterranean). Duran, R.,
Sagristà, E., Guillén, J., Ruiz, A., Jiménez, J. A.

– 34th International Conference on Coastal Engineering. Juny. Seul:
Morphodynamic impact of a extreme storm on a cuspate shoreline. Jiménez, J. A., Plana, A., Sanuy, M., Ruiz, A. 

Geofísica i sismologia
– 8a Asamblea Hispano Portuguesa de Geodesia y Geofísica. Gener. Portugal:

Sistema de alerta sísmica temprana para el SO de la P. Ibérica: estudio piloto. Goula, X., Pazos, A., Romeu, N.,
Lozano, L., Colom, Y., Jara, J. A., Cantavella, J. V., Davila, J. M., Zollo, A., Buforn, E., Carrilho, F.

– Workshop on Earthquake Early Warning System: Applications to the Ibero-Magrebian Region . Febrer. Madrid:
Seismic early warning system ALERT_ES: a simulation case study for southwest Iberia using different software pac-
kages. Davila, J. M., Goula, X., Pazos, A., Romeu, N., Lozano, L., Colom, Y., Jara, J. A.,  Cantavella, J. V.,  Zollo, A.,
Buforn, E., Carrilho, F.
An Earthworm based prototype of an EEWS for SW Iberia: first results. Goula, X., Romeu, N., Jara, J. A., Colom, Y.,
Susagna, T., Davila, J. M., Buforn, E., Roca, A.
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Exploring the feasibility of an early warning system in a moderate seismicity context: case study of Pyrenees. Auclair,
S., Goula, X., Jara, J. A., Colom, Y., Lemoine, A., Susagna, T.

– Second European Conference on Earhquake Engineering and Seismology. Agost. Istambul:
Maps of ground shaking for Pyrenees in France-Spain border. Susagna, T., Bertil, D., Roviró, J., Jara, J. A., Goula,
X., Colas, B., Boix, A., Cabañas, L., Calvet, M.
Development of an earthquake early warning system based on earthworm. Application to SW Iberia. Romeu, N.,
Goula, X., Jara, J. A., Colom, Y., Susagna, T.
Interactive Web-Based Software for Seismic Safety Assessment of Special Importance Buildings. Irizarry, J., Bosch,
A., Valcarcel, J. A., Jara, J. A., Barbat, A. H., Pujades, L. G., Goula, X.

– EAGE - Near Surface Geoscience. Setembre. Atenes:
Improving near Surface characterization by combining reprocessed vintage seismic and geophysical passive
datasets. Benjumea, B., Macau, A., Gabàs, A., Esquerda, M., Figueras, S. 

Geologia i georecursos
– XX Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos (ASGMI). Perú:

Plan de gestión del agua subterránea en el diapiro salino de Cardona. Control, seguimiento y mejora del conocimiento
del funcionamiento de los acuíferos. Palau, J.

– Taller de cartografía geocientífica: Base para el desarrollo económico de los países emergentes. Instituto de
Investigación Geológico Minero Metalúrgico. Març. Quito:
Los programas de cartografía geológica en Catalaña: Los GeoTrabajos. Roca, A.

Georiscos i geotècnia
– 5th Interdisciplinary Workshop on Rockfall Protection - RocExs 2014. Maig. Lecco:

Slope inventory for rockfall hazard assessment along railways at intermediate scale. Janeras, M., Pons, J., Buxó, P.
– II Congreso de Ingeniería Municipal. Octubre. Barcelona:

La prevención del riesgo geológico a escala municipal. Buxó, P., Oller, P., Janeras, M.
– IX Congreso de la Asociación Española de Climatología. Octubre. Almeria:

Nivometría y perfiles de innivación en Núria (1970 m, Pirineo oriental): 1985-2013. Salvador, F., Salvà, G., Vilar, F.,
García-Sellés, C.

Tractament i anàlisi d’imatges multiespectrals/hiperespectrals
– SPIE. Earth Resources and Environmental Remote Sensing/GIS Applications. Setembre. Amsterdam:

A methodology for luminance Map Retrieval using Airborne Hyperspectral and Photogrammetric Data. Pipia, L.,
Alamús, R., Tardà, A., Pérez, F., Palà, V., Corbera, J.

– Raqrs2014. Setembre. València:
Hyperspectral TIR sensor for building heat-loss detection. Pipia, L., Pérez, F., Tardà, A., Corbera, J., Morera, M., Ruiz
Casas, A.

– I Reunión Científica de la Red Española de Estudios sobre Contaminación Lumínica. Novembre. Montsec:
Luminance and lamp nature map retrieval. Corbera, J., Palà, V.

PÒSTERS A CONGRESSOS NO ORGANITZATS PER L’ICGC:

Geologia i georecursos
– II Congreso ibérico de las aguas subterráneas. Setembre. València:

Caracterización hidrogeoquímica de las aguas de recarga y descarga del acuífero kárstico del macizo del Port del
Comte (Solsonés, Lleida). Herms, I., Soler, A., Jorge, J., Daniele, L., Vadillo, I.

Georiscos i geotècnia
– IV Congreso de la Asociación Española de Climatología. Octubre. Almería:

Nivometría y perfiles de innivación en Núria (1970 m, Pirineo oriental): 1985-2013.  Salvador, F., Salvà, G., Vilar, F.,
García-Sellés, C.

Tractament i anàlisi d’imatges multiespectrals/hiperespectrals
– ForestSAT2014. Novembre. Trento:

Use of operational airborne and satellite remote sensing to Forest Fire Mapping in Catalonia: lessons learned. Pineda,
L., Tardà, A., Palà, V., Corbera, J.

CONFERÈNCIES A JORNADES NO ORGANITZADES PER L’ICGC:

Cartografia
– Intergraph Day. Maig. Barcelona:

L’aplicació ICGC de captura de dades en un entorn fotogramètric basada en GeoMedia i ISSG. Baella, B.
– Institut d’Estudis Catalans. Octubre. Barcelona:

Cronologia de l’Institut Cartogràfic de Catalunya: l’ambició de la mesura (1982-2014). Miranda, J.
– XIII Fòrum TIG/SIG 2014. Novembre. Barcelona:

Els carrers digitals a Catalunya, estat de la qüestió. Lleopart, A.
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– MiraMon 20 anys (1994-2014). CREAF. Desembre. Barcelona:
Les bases topogràfiques de l’ICGC en format MMZ. Baella, B.

Cartografia històrica
– Museu de Mataró, març:

Mapes per la guerra, mapes per la pau: Cartografia de Catalunya dels segles XVII i XVIII. Montaner, C. 
– Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, IEC. Barcelona, març:

Cartògrafs italians en la guerra civil espanyola (1936-1939). Montaner, C., Urteaga, L. 

Geodèsia
– Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, maig:

Canvi de sistema de referència ETRS89. Grau, J.
– Universitat Politècnica de Catalunya, octubre:

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya-Geodèsia. Grau, J.
– Ajuntament de Reus, novembre:

Canvi de sistema de referència ETRS89. Grau, J.

Geofísica i sismologia
– Seminari “Modelos de simulación aplicados al anàlisis del riesgo sísmico”. Escuela Nacional de Protección Civil.
Abril. Rivas-Vaciamadrid:
Modelo de simulación y gestión del ICGC: Evaluación de la seguridad sísmica de edificios esenciales. Goula, X.

– Jornada tècnica sobre Geologia Urbana. COLGEOCAT. Maig. Barcelona:
Risc sísmic a la ciutat de Barcelona. Goula, X.

Geologia i georecursos
– Jornada de formació contínua “El mapa de sòls de Catalunya: Estat actual i usos”. Centre de formació i estudis agro-
rurals del DAAM. Febrer. Reus:
Els treballs del mapa de sòls (1:25 000) de Catalunya a l’ICGC. Ascaso, E., Vicens, M. 

– Seminari tècnic “Zona no saturada del sòl. Monitorització de la humitat, propietats hidràuliques i simulacions”. Lab-
ferrer. Juny. Barcelona:
Règims d’humitat i temperatura dels sòls de Catalunya. Ascaso, E., Vicens, M.

– Jornada tècnica “Vins d’alçada”. Ajuntament de Tremp. Novembre:
Caracterització de sòls i monitorització de la humitat i temperatura del principals tipus de sòls de les vinyes del
Pallars. Ascaso, E., Adell, J., Jiménez, E., Rivas, G., Vicens, M.

Georiscos i geotècnia
– IV Jornadas Científicas en Ciencias de la Tierra: Riesgos Geológicos. Gener. Universidad de Alicante:

La geologia al servicio de la sociedad: El mapa para la prevención de los riesgos geológicos. González, M.
– Jornada de geologia urbana. Col·legi de Geòlegs de Catalunya. Maig. Barcelona:

Elaboració dels mapes geològics 1:5 000 en àrees urbanes. Vilà, M.
– Assamblea de l’Associació per al coneixement de la neu i les allaus (ACNA). Novembre. Vielha:

Mitigación del riesgo de aludes en la mina el Teniente en los Andes centrales de Chile. Janeras, M.

Tractament i anàlisi d’imatges multiespectrals/hiperespectrals
– Facultat de Geologia. Juny. Barcelona: 

eARTH Observation: Un món per ser sensat. Corbera, J., Palà, V.
– Big Bang Data. CCCB. Juny. Barcelona: 

eARTH Observation: Dades, coneixement, territoris, ciutats intel·ligents. Corbera, J., Palà, V., López, V.

DIRECCIÓ DE TESIS DOCTORALS, DE MÀSTERS I DE TREBALLS DE LLICENCIATURA:

Geofísica i sismologia
– Caracterización geològica y petrofísica mediante la adquisición e interpretación de diagrafies en formacions con

potencial como sello y almacén de CO2 en cuencas de la Península Ibérica. Tesi doctoral UB en procés de finalització.
Autora: A. I. López. Directors: B. Benjumea (ICGC) i J. L. García-Lobón.

– Passive geophysical methods for Neogen basin characterization. Tesi presentada al Reservoir Geology and Geophysics
Master (UB). Autor: M.  Esquerda. Directors: A. Macau i A. Gabàs. Tutor: B. Benjumea.

Georiscos i geotècnia
– Avaluació de la susceptibilitat per fluxos torrencials al vessant nord de la Serra del Cadí. Treball final de carrera
UPC/UB. Autor: R. Micó. Tutors: M. González (ICGC), J. Pinyol (ICGC) i M. Hürlimann.
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MEMBRES DE TRIBUNAL DE TESIS DOCTORALS I DE MÀSTERS:

Geofísica i sismologia
– Aplicación del método magnetotelúrico a la caracterización de reservorios: Anticlinal del El Hito (Cuenca) y sistema

geotérmico de Tenerife. Tesi doctoral UB. Autor: P. Piña-Varas. Direcció: J. Ledo i J. L. García-Lobón.  Membre
tribunal: A. Gabàs.

– Integración de metodologías geofísicas para la caracterización geológico-geotécnica del terreno. Tesi doctoral
Universidad de Oviedo. Autor: J. Olona. Direcció: F. J. Álvarez i G. Fernández. Membre tribunal: B. Benjumea.

– 3D Seismic imaging and geological modelin of the Hontomin CO2 storatge site, Spain. Tesi doctoral UB. Autor: J.
Alcalde. Direcció: R. Carbonell i D. Martí. Membre tribunal: B. Benjumea.

– Evaluación Holística dels Riesgo Sísmico en Zonas Urbanas y Estrategias para su Mitigación. Aplicación a la Ciudad
de Mérida-Venezuela. Tesi doctoral UPC. Autor: N. Jaramillo. Direcció: M. Liliana i M. N. Lantada. Membre tribunal:
X. Goula.

Geologia i georecursos
– Prácticas agrícolas para pequeños caficultores de Nicaragua. Treball final de màster UdL-UB-UAB-UPNA. Autor:
J. L. Venestra. Direcció: R. M. Poch (UdL). Membre tribunal: E. Ascaso.

– Desarrollo e implementación de un sistema de información agroambiental y de suelos (SIAS) en hábitats protegidos
en el entorno de humedales salinos. Treball final de màster UdL-UB-UAB-UPNA. Autor: E. Paracuellos. Direcció: J.
A. Martínez. Membre tribunal: E. Ascaso.

DOCÈNCIA EN GRAUS I MÀSTERS UNIVERSITARIS NO ORGANITZATS PER L’ICGC:

Geofísica i sismologia
– Facultat de Geologia (UB-UAB): Seismic reflection processing. Reservoir Geology and Geophysics Master (classes
teòriques i pràctiques). B. Benjumea, A. Gabàs, A. Macau.

– Facultat de Geologia (UB-UAB): Terratrèmols i risc sísmic. Màster de recursos minerals i riscos geològics. S. Figueras.
– Facultat de Física (UB): Classes teòriques i pràctiques de camp als estudiants de Grau per a conèixer els mètodes
de prospecció sísmica activa (Refracció i Ones Superficials) i mètodes de prospecció sísmica passiva (H/V i Arrays).
A. Macau, B. Benjumea.

Geologia i georecursos
– Màster interuniversitari en gestió de sòls i aigües (UdL, UB, UAB i UPNA). Classes teòriques i pràctiques de camp.
E. Ascaso.

Georiscos i geotècnia
– Master universitario en formación de profesores de educación secundaria, bachillerato, formación profesional y en-
señanza de idiomas. Universidad de Alcalá: Sessió:  Nuevas tecnologías y geología. Nuevos recursos: nuevas formas
de enseñar, nuevas formas de aprender. M. González.

PREMI A LA DIVULGACIÓ CIENTÍFICA:

Georiscos i geotècnia
– Primer Premi Ex Aequo en la modalitat “Laboratori de Geologia” del concurs internacional “Ciencia en Acción” amb
el treball ¡Prevenir las catástrofes! Simulando la gestión de los riesgos naturales. (Autors: M. González (ICGC), A.
Calonge, D. Brusi, P. Alfaro).
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PERSONES

Plantilla ICGC Titulació

Total A B C Homes Dones

Alts càrrecs 1 1 0 0 1 0
Personal laboral 260 166 30 64 147 113
Funcionaris de la Generalitat 1 1 0 0 0 1

Total 262 168 30 64 148 114

100% 64% 12% 24% 56% 44%

ECONOMIA

Activitat econòmica Euros

Total volum d’operacions 20 502 623,12
Total d’ingressos propis 2 873 057,19
Autofinançament 14,01%
Inversions liquidades 1 627 875,03

BASES/SÈRIES TOPOGRÀFIQUES INSTITUCIONALS

Productes Total Produït 2014 Acumulat

BT-5M v2 4 275 fulls 800 fulls actualització
BT-25M v2 305 fulls 40 fulls 13%
MUC-1M v2.2 946 mun. 44 118 ha 193 219
MTC-10M v1.1 1 122 fulls 127 fulls actualització
MTC-25M v2 77 fulls 14 fulls 19%
MTC-50M v5.2 41 fulls 5 fulls 17%
OF-25C vol 2011 2 581 fulls 2 474 fulls 94%
OF-25C/50C vol 2013 4 275 fulls 4 275 fulls 100%
OF-25C vol 2014 4 275 fulls 731 fulls 17%
OF-25M vol 2011 305 fulls 276 fulls 90%
OF-25M vol 2012 305 fulls 305 fulls 100%
OF-25M vol 2013 305 fulls 305 fulls 100%

GEODÈSIA
Estacions fiducials GPS actives en temps real: 16
Xarxa utilitària de Catalunya: 128 punts (acumulat: 4 434)
CODI, RTKAT, RINEX: 593 usuaris registrats
Geofons: 939 usuaris registrats
Aerotriangulació: 85 114 imatges aerotriangulades, 8 117 punts emprats
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VOLS DE CAPTACIÓ PRIMÀRIA DE DADES

Tipus Projectes Hores de vol %

Càmera mètrica 189 579,52 71%
Càmera mètrica + làser 15 13,15 2%
Multiespectral 5 100,00 12%
Altímetre làser 3 9,19 1%
Càmera mètrica + làser + TASI 2 24,22 3%
Vols amb obliqua 8 48,00 6%
Test i formació 2 38,42 5%

Total 224 813,30 100%

MAPES I BASES TEMÀTIQUES

Mapes temàtics. S’han publicat:
– Mapes temàtics: 8 (comarcal 1:1000 000, carreteres 1:1000 000, turístic 1:1000 000, físic 1:1000 000, topogrà-
fic 1:1000 000, estructural 1:1000 000, carreteres 1:250 000, estructural 1:250 000).

– Per encàrrecs específics: 3 fulls.

Bases temàtiques. S’han treballat:
– Usos del sòl i cobertes del sòl: incendis forestals, FARMSTAR, DinSAR (subsidències del territori), subsidències
a Bogotà.

– Toponímia: BT-5M, BT-25M, BT-250M, mundial.
– Delimitació municipal (conveni ICGC-DGRI 2014-2015): 135 replantejaments (100% del previst per al 2014)

DISTRIBUCIÓ (www.icgc.cat)

Usuaris web: 952 779
Descàrregues: 403 327 productes i 20,7 TB de dades
Productes disponibles (36): MUC-1M (vector), BT-5M (ràster i vector), MT-10M (ràster), 

BT-25M (ràster i vector), BT-50M (vector), MT-50M (ràster i vector), MT-100M (ràster i
vector), MT-250M (ràster i vector), MT-500M (ràster), MT-1 000M (ràster), ortofoto en
continuo (ràster), ortofoto 25 cm (ràster), ortofoto 50 cm (ràster), ortofoto 2,5 m (ràster),
mapa de sòls de pendents superiors a 20% (vector), MDT 5 x 5 i 15 x 15 m (vector), 
base municipal 50M (vector), base municipal 250 M (vector), base municipal 1 000M
(vector), base geoespacial dels polígons industrials (vector), base de seccions censals,
talls cartogràfics, ombres de muntanya, mapes geològics 1:25 000, mapes geoantròpics
1:25 000, mapes geològics de zones urbanes 1:5 000, mapes de sòls 1:25 000, mapes
hidrogeològics 1:25 000, mapes per a la prevenció de riscos geològics 1:25 000, mapa
gravimètric 1:250 000. 

Botiga electrònica: 563 referències disponibles, 416 comandes en línia i 889 productes venuts 

GEOTREBALLS

Produït 2014 Acumulat

Mapa geològic 1:25 000 4 80
Mapa geoantròpic 1:25 000 3 16
Mapa geològic de zones urbanes 1:5 000 4 23
Mapa de sòls 1:25 000 3 15
Mapa hidrogeològic 1:25 000 3 18
Mapa per a la prevenció de riscos geològics 1:25 000 4 28

Total 21 180
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DIFUSIÓ

Ponències,
Articles conferències, pòsters 

a actes no organitzats 
per l’ICGC

Cartografia 6 5
Cartografia històrica 3 5
Fotogrametria (inclou radargrametria i interferometria) i posicionament 1 2
Geodèsia 1 3
Geofísica i sismologia 5 10
Geologia i georecursos 6
Georiscos i geotècnia 5 7
Tractament i anàlisi d’imatges multiespectrals i hiperespectrals) 2 6

Total 23 44

– Direcció de 2 tesis doctorals i 1 treball de llicenciatura.
– Membre en 6 tribunals de tesis doctorals i màsters.
– Impartició de docència en 5 màsters i graus no organitzats per l’ICGC i en 1 màster organitzat per l’ICGC.
– Organització de 21 esdeveniments (13 jornades, 2 presentacions, 3 exposicions i 3 docència).

CARTOTECA

Increment del fons Increment 2014 Total 2014

Mapes 6 244 320 439
Llibres: biblioteca general 2 438 69 067
Hemeroteca (títols) 65 2 743
Arxiu fotogràfic (no fotos aèries) 0 61 721
Instruments cartogràfics antics 0 338
Fotografies aèries verticals (negatius) 932 354 569

Catalogació Documents Increment 2014 Total

Llibres Llibres i atles 1 228 37 235
Mapes (Gerbert) Mapes solts i fulls 1 737 67 899
Cartoteca digital (ContentDM) Mapes i fotos digitals 1 478 63 015
Museu Instruments antics 0 338

Usuaris i visites 2014

Usuaris presencials 497
Consultes telefòniques i en línia 2 352
Visites Internet 108 104 (107 128 a la cartoteca digital i 976 a la biblioteca)
Visites presencials 87

Documents servits 2014

Préstecs 1 704
Reproduccions en paper 15
Reproduccions digitals 14 553
Cessions d’ús 290
Descàrregues cartoteca digital 49 224
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CARTOTECA DIGITAL

Digitalització Increment 2014 Total 2014

Mapes 2 920 79 809
Fotografies 653 53 456
Mapes en llibres 958 47 457
Documents d’arxius 7 117 39 181

Documents descarregables: http://cartotecadigital.icc.cat.cdm

Documents 1 478 63 015

INFRAESTRUCTURA DE DADES ESPACIALS 
DE CATALUNYA (IDEC)

Geoportal IDEC 2014
Usuaris 50 949
Pàgines vistes 101 475

Catàleg de metadades 2014
Usuaris 7 607
Pàgines vistes 15 238

Metadades de metadades 2014
Organismes proveïdors de MD de dades 163
Registres 113 467

Metadades de serveis 2014
Organismes proveïdors de MD de serveis 151
Registres 478

Metadades de sensors i d’imatges 2014
Organismes proveïdors de MD de sensors 11
Registres 2 127
Organismes proveïdors de MD d’imatges 1
Registres 2 429

Metadades de visors 2014
Organismes proveïdors de MD de visors 780
Registres 1 115

Metadades de cartografia històrica 2014
Organismes proveïdors de MD de cartografia històrica 5
Registres 3 472

Visualitzador de geoinformació 2014
Usuaris 14 130
Pàgines vistes 60 792

IDE sectorials i temàtiques Visites al portal Visites al catàleg
IDE sensors 242 232
IDE Observació de la Terra 111 35
IDE Local 3 743 501
IDE Univers 204 77
IDE Litoral 184 84

Difusió / Formació 2014
Jornades IDEC 2
Jornades de formació impartides 5
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Geoinformació de base
Sistema urbà
MUC: Mapa urbà
Mapa urbà de Catalunya 1:1 000
Smart Cities
Conveni BCNRegional-ICC 2012
Conveni ICC-BR 2012-1: Illa de calor
Conveni ICC-BR 2012-1: NDVI
Contaminació lluminosa a Sant Cugat del Vallès
Eficiència energètica a la zona industrial de Rubí
MDS lídar de l’AMB
Prova pilot: Càlcul del potencial fotovoltaïc de Rubí 
Mapa d’arbres del municipi de Rubí
Pilot de generació de xarxes de càlcul en entorns urbans
Ortoimatge NDVI de Barcelona

Sistema territorial
Bases topogràfiques
Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000
Base topogràfica de Catalunya 1:5 000
Base topogràfica de Catalunya 1:25 000
Disseny de la BT-5M v3 i bases geogràfiques relacionades
Suport a la producció de cartografia bàsica
Suport a les bases cartogràfiques
Actualització de la BT-5M d’Andorra
Actualització de la BT-50M
Proves de restitució 5M a partir d’imatges de satèl·lit
Certificació ISO 9000 MT-5M
Ortoimatges
Ortofotos de vols històrics de Catalunya
Cartografia de la costa de Catalunya 10 cm (2009-2010)
Ortofoto de Catalunya 10 cm (2013)
Build operate and transfer
Ortofoto de Girona 10 cm
Ortofoto de Catalunya 25 cm (2011)
Ortofoto de Catalunya 25 cm (2012)
Ortofoto de Catalunya 25 cm (2013)
Ortofoto de Catalunya 25 cm (2014)
Andorra:  Ortofoto 25 cm i formació
Productes derivats de l’ORTO-25 cm
Ortofoto de Catalunya 50 cm (2013)
Ortofoto de Catalunya 50 cm (2014)
WP 7A: Consultancy on QC of triangulation and ortho
Ortofoto 11S (2014)
Millores i suport a la DMC
Bases temàtiques territorials
Base d’elevacions de Catalunya
MDT lídar de Catalunya
MDT de 3 zones del Delta de l’Ebre
Identificació de capçades d’arbres
Prova pilot del vol lídar: abocadors
Prova pilot del vol lídar: activitats extractives
WP 1.3 Hands-on processing of lidar data
Dades lídar per a la gestió forestal (DAAM)
Pilot de l’ús de dades lídar en arqueologia (Vall d’Àger) 
Vol lídar i DMC de la zona de l’AMB (UPC)
Vol lídar al Montnegre
Vol de la central nuclear de Cofrentes 
Lídar: monitoratge de la costa 
CARBOSTOCK (CREAF)
Bases de referència sanitària 2014 
Base de dades de seccions censals (2012 i 2013)
Inventari de camins de Catalunya 
Mapa de pendents de Catalunya 
Actualtizació del carrerer de Catalunya (DTES)
Actualització del projecte SIOSE 2011
Bases geogràfiques
Bases toponímiques
Base de límits administratius de Catalunya 
Expedients de delimitació territorial de la DGAL 
Delimitació municipal de Catalunya: Conveni DGAL i DTES
Mapa municipal de Catalunya
SIG de delimitació territorial
Replantejament de línies 
PCOT: Pla Català d’Observació de la Terra
Incencis 2013 i 2014
Vols CASI a França (campanyes 2012 i 2013-2014)

Incendis històrics
Imatge COSMO SKY-MED: estudis de subsidències
Ciutat de Catalunya (1956-2012)
Vol TASI sobre embassament de Sobrón
ICGC-ICTA ús de sensors en aplicacions ambientals
Vol AISA Montsec
Correcció d’imatges WORLDVIEW-2
Mapes topogràfics i temàtics
Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000
Mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000
Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000 
Mapa topogràfic de Catalunya 1:100 000
Mapa topogràfic de Catalunya 1:250 000
Base i mapa 1:500 000 de Catalunya
Mapes de Catalunya 1:1 000 000
Mapes de Catalunya 1:2 000 000
Cartografia topogràfica per al web 1:25 000
Cartografia topogràfica per al web 1:150 000
Cartografia topogràfica per al web 1:250 000
Cartografia topogràfica per al web 1:450 000
Cartografia topogràfica per al web 1:1 000 000
Cartografia topogràfica per al web 1:2 000 000
Cartografia d’Aràbia
WP 3 Phtogrammetric data capture
WP 3.1 Photogrammetric workflow
Mapa de planejament urbanístic 1:40 000 AMB
Xarxa de carreteres del MT-50M
WP 3A Deployment photogrammetric production system
Mapa d’usos del sòl 1:50 000 AMB
Catàlegs del paisatge de Catalunya 1:100 000
Mapa dels espais naturals protegits de Catalunya 1:250 000
Mapa de carreteres de Catalunya 1:250 000
Mapa de trànsit de Catalunya 1:400 000. 2011
Mapa de les parròquies de Barcelona
Mapa dels arxiprestats de Barcelona
Mapa d’espais fluvials

Geologia

Infraestructura geològica
Sistema d’informació geològica i edafològica: Geotreballs
Mapa geològic de Catalunya 1:25 000
Mapa geoantròpic de Catalunya 1:25 000
Mapa geològic de zones urbanes de Catalunya 1:5 000
Mapa de sòls de Catalunya 1:25 000
Mapa hidrogeològic de Catalunya 1:25 000
Mapa de riscos geològic de Catalunya 1:25 000
Base de dades geològica 1:25 000
Models geològics 3D
Model geològic 3D
Informació geològica regional i temàtica i models geofísics
Mapa estructural de Catalunya 1:250 000
Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000
Mapa geoantròpic de Catalunya 1:250 000
Base de dades geològica 1:250 000
Caracterització geològica i geofísica. Estacions sísmiques
Base de dades geofísiques i documentació
Base de dades digital geològica 1:50 000
Base de dades hidrogeològiques
Tenologia i metodologia en geofísica
Instrumentació geofísica
Suport al CTBTO

Riscos geològics i geotècnia
Avaluació, prevenció i intervenció en riscos geològics
Vol d’inundacions sobre la Vall d’Aran
Notes tècniques i consultes
Actuacions especials en indrets de risc geològic
Servei INUNCAT
Anàlisis de vibracions de voladures
Base de dades de riscos geològics
Anàlisis de subsidències
Estudis d’inundabilitat
Estudis de riscos geològics
Estudis de protecció a les allaus
Geotècnia i enginyeria geològica
Treballs derivats dels convenis amb FGC

Projectes treballats 2014
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Assistència tècnica a projectes
Base de dades geotècnica i recursos geològics
Estudis sobre geotècnia i enginyeria geològica
Catàleg de talussos urbans
Testificació hidrogeològica
Suport tècnic
Informes hidrogeològics
Extensòmetre al vessant del Molinet

Recursos geològics
Energia geotèrmica
Geotèrmia
Atles geotèrmia de baixa temperatura
Patrimoni geològic i altres recursos
Col·laboració amb el DTES
Base de dades d’holotips (Museu Geològic-Seminari)
Altres recursos de geoquímica

Geodèsia

Infraestructura geodèsica
Sistema geodèsic de referència
Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya
Estacions fiducials GPS
Xarxa utilitària de Catalunya
Xarxa d’anivellació (XDA)

Geogovern

Coordinació i legalitat
Suport a la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya
Comissió de normes cartogràfiques
Suport a la C4
Activitats del Consejo Superior Geográfico
INSPIRE
Grup de treball de toponímia-transport-hidrologia (INSPIRE) 
Redacció/revisió d’especificacions tècniques
Registre Cartogràfic
Registre Cartogràfic de Catalunya
IDEC. Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya
Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya
Catàleg de metadades ICGC
IDE Local
Aplicació validació punts negres d’INUNCAT
Revisió del perfil IDEC de metadades
Suport i compartició de recursos amb l’AMB
Geoíndex
Anàlisi i adaptació de la normativa
Creació i implementació del Geoíndex
Suport tècnic a la legalitat
Patrimoni geològic - Llei d’urbanisme (PIG)
Valoració d’informació administrativa sobre riscos geològics 
Tramesa d’informació geològica
Informes sobre tramitació ambiental
Comissió de normes geològiques d’obra pública
Grup de treball d’àrids
Estudis hidrogeològics de cementiris

Geodifusió

Dades
Distribució (Geoweb)
Distribució de productes cartogràfics
Xarxa Internet. Web ICGC
Projectes externes. Prospeccions
Atenció als usuaris
Comandes del fons cartogràfic (DTES, AGC, ALC)
Implementació del nou web ICGC
Visor unificat ICGC
Gestor de continguts
Desenvolupament del nou VISSIR
Web de mobilitat del DTES
ortoXpres
Visor web en tecnologia Flex
Serveis complementaris de dades en línia
WP8. Internet map publishing
Estadístiques web
Globus web de geometries 3D
Desenvolupament APP per a mòbils
Botiga en línia
Intercanvi de dades DIBA-ICGC
Activitats CEDI
Pilots Geostart
Cartoteca i Geoteca
Cartoteca de Catalunya (CTC)
Cartografia històrica i contemporània

Arxiu fotogràfic de la CTC
Biblioteca
Arxiu de fotografia aèria
Comissariat d’activitats culturals
Escaneig del fons de la CTC
SIG per a la CTC
Organització del fons documental de la CTC
Aplicacions de gestió de col·leccions digitals de la CTC
Catàleg mapamundis-diagrames 
Preservació digital de l’ICGC
Portal de mapes antics georeferenciats de Catalunya
Arxiu geològic de Catalunya
Creació i implementació Geoteca 
Sistema de gestió documental

Eines
Plataformes per a la geoinformació
Projecte MARIE
Instamaps
ARCGIS en línia
Visor col·laboratiu dels carrers de Catalunya amb noms de dona

Serveis
Serveis de difusió en línia (geoserveis)
Evolució dels geoserveis de l’ICGC
Fototeca d’imatge vertical
Migracions entorns ESRI
Geocodificació d’adreces
Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya
Xarxa geodèsica (XDPO-XDOI)
Canvi de sistema de referència ED50 a ETRS89
WP 5 Consultancy on GCS-CORS-RTK Network
WP 5.1 Permanent GNSS Stations Basic Overview
WP 5.2 Specifications and Design 
WP 5.3 Tender Preparation and Evaluation
WP 5.4 Deployment and Operation
WP 5.5 Creating the users community 
Assistència tècnica en geodèsia i cartografia (Port de Barcelona)
Servei d’informació sísmica
Observació i procés de dades de la xarxa sísmica
Observació i procés de dades de la xarxa d’accelerògrafs
Bases de dades d’enregistraments d’infraestructures
Butlletins sismològics 2012 i 2013
Base de dades de sismicitat 2014
Sismicitat CASTOR
Avaluació del rísc sísmic d’Andorra
Risc d’edificis essencials
Estudio sismológico de la provincia de León
Servei de predicció d’allaus
Predicció d’allaus
Manteniment d’estacions meteorològiques (EMA)
Servei ALLAUCAT
Mapa de gruixos de neu
Notes tècniques d’allaus
Informació de la Base de dades d’allaus
Cartografia de la zonificació d’allaus
Base de dades de nivologia
Predicció local d’allaus a l’estació d’esquí d’Espot 
Cartografia d’allaus

Coneixement
Formació i transferència del coneixement
Pla de formació
Suport a INFOTERRA
Participació en grups d’experts en qualitat
Suport a RDI
Organització d’actes de difusió del coneixement
Centre territorial dels Pirineus: Tremp
Règims climàtics dels sòls
Parc Natural Alt Pirineu
Multisensor CORE LOGGER
Manteniment de l’edifici de Tremp
IDAPA - TREMP
Activitats de suport i difusió del CTP
Organització d’actes de difusió del coneixement
Difusió i publicacions tècniques
Publicació de material de divulgació

Geotecnologia

Desenvolupament tecnològic
Geoinformació de base i geodèsia
NOSA. Navegació i orientació de sensors aerotransportats
Generalització cartogràfica
Sensors multiespectrals: CASI
Sèries experimentals: Teledetecció 
Interferometria SAR
Anàlisi de processos de subsidència (DINSAR)

 

mem_icgc_2014_capitols_Maquetación 1  22/04/15  12:52  Página 111



112 PRODUCTES

ICGC_MEMÒRIA 2014

Sistema de producció d’ortoimatges digitals 
Disseny BT-5M i bases geogràfiques relacionades
Suport a bases cartogràfiques
Geoview
Models de ciutats
Sensors multiespectrals: TASI
Generació MDS per correlació
Suport a la recerca, desenvolupament i innovació
Detecció automàtica de canvis
IRTA: Fertilització
Reenginyeria del sistema de producció d’ortofotos
Prova pilot del vol lídar: abocadors
Contaminació lluminosa a Sant Cugat del Vallès
Eficiència energètica a la zona industrial de Rubí
CARBOSTOCK (CREAF)
Preservació digital del fons cartogràfic de l’ICGC
AISA-EAGLE calibratge i manteniment del sensor
Orotoimatges. Avaluació especificacions i programari comercial
Ortoimatges. Millores radiomètriques
Ortoimatges. Anàlisi citymodels i oblíqua
Aerotriangulació-Ortoimatge. Producció de satèl·lit

Aerotriangulació. Millora del procediment d’ajust
Disseny CT-1M v3.0
Prova pilot: Càlcul del potencial fotovoltaïc de Rubí 
Càmera oblíqua
Optimització de l’orietnació per a ortoimatge
Estació VIABI. Imatges de satèl·lits per a l’estudi de la fertilització
Geologia i geofísica
WI-GIM. Xarxa remota de sensors per al monitoratge de la inestabilitat

del terreny
ALERT-ES. Sistema d’alerta precoç al sud d’Espanya C-3
Millora del procés de dades sísmiques
Evolució plaques de vent
iCOAST. Sistema integrat d’alerta costanera
PIERCO2. Recerca electromagnètica de reservoris geològics de CO2
LIFE - EBRE. Mesures de mitigació i adaptació al canvi climàtic al Delta

de l’Ebre
ALERTES-RIM. Alerta sísmica precoç per a la regió íbero-magrebí
Noves tècniques i metodologies geofísiques
Dinàmica torrencial de Port Ainé
GAL. Galileo for gravity
Clasificación de suelos de Costa Rica

Cartografia

Mapa urbà de Catalunya 1:1 000 (v2.2). 44 118 ha
Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000 (v2). 800 fulls
Mapa topogràfic de Catalunya 1:10 000 (v1.1). 127 fulls
Base topogràfica de Catalunya 1:25 000 (v2). 40 fulls
Mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000. Alta Anoia-Segarra. 1a ed.
Mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000. Alta Garrotxa-la Muga. 3a ed.
Mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000. Alt Gaià-Plana d’Ancosa. 1a ed.
Mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000. Alt Maresme-el Montnegre. 1a ed.
Mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000. Costa Brava centre-les

Gavarres. 2a ed.
Mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000. Falset-Parc Natural del

Montsant. 1a ed.
Mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000. Llaberia-Vandellòs-l’Ametlla de

Mar. 1a ed.
Mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000. Moianès. 1a ed.
Mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000. Montblanc. 1a ed.
Mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000. Muntanyes de Prades. 1a ed.
Mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000. Paratge Natural d’Interès

Nacional de l’Albera. 3a ed.
Mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000. Parc Natural del Cap de Creus.

4a ed.
Mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000. Parc Natural del Montseny. 1a ed.
Mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000. Solsona. 1a ed.
Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000. Alt Empordà. 10a ed.
Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000. Alt Urgell. 7a ed.
Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000. Baix Empordà. 10a ed.
Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000. Barcelonès i el seu entorn. 6a ed.
Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000. Pallars Sobirà. 7a ed.
Mapa topogràfic de Catalunya 1:250 000. 10 ed.
Ortofotomapa 25C. Vol 2011. 2 474 fulls
Ortofotomapa 25C/50C. Vol 2013. 4 275 fulls
Ortofotomapa 25C. Vol 2014. 731 fulls
Ortofotomapa 25M. Vol 2011. 276 fulls
Ortofotomapa 25M. Vol 2012. 305 fulls
Ortofotomapa 25M. Vol 2013. 305 fulls
Mapa de carreteres de Catalunya 1:250 000. 9a ed.
Mapa estructural de Catalunya 1:250 000. 1a ed.
GTI. Mapa geològic de Catalunya 1:25 000. Bellcaire d’Urgell. 1a ed.
GTI. Mapa geològic de Catalunya 1:25 000. Camarasa. 1a ed.
GTI. Mapa geològic de Catalunya 1:25 000. la Garriga. 1a ed.
GTI. Mapa geològic de Catalunya 1:25 000 Sant Julià de Vilatorta. 1a ed.
GTII. Mapa geoantròpic de Catalunya 1:25 000. Bellcaire d’Urgell. 1a ed.
GTII. Mapa geoantròpic de Catalunya 1:25 000. Camarasa. 1a ed.
GTII. Mapa geoantròpic de Catalunya 1:25 000. Sant Julià de Vilatorta.

1a ed.
GTIII. Mapa geològic de les zones urbanes de Catalunya 1:5 000.

Girona-Sant Daniel. 1a ed.
GTIII. Mapa geològic de les zones urbanes de Catalunya 1:5 000.

Girona-Palau. 1a ed.
GTIII. Mapa geològic de les zones urbanes de Catalunya 1:5 000. Sarrià

de Ter. 1a ed.
GTIII. Mapa geològic de les zones urbanes de Catalunya 1:5 000. 

Taialà-Germans Sàbat. 1a ed.

GTIV. Mapa de sòls de Catalunya 1:25 000. Castelldefels, Vallcarca. 
1a ed. (2 fulls)

GTIV. Mapa de sòls de Catalunya 1:25 000. Ivars d’Urgell. 1a ed.
GTV. Mapa hidrogeològic de Catalunya 1:25 000. l’Escala-Cala Montgró

1a ed. (2 fulls)
GTV. Mapa hidrogeològic de Catalunya 1:25 000. Navata. 1a ed.
GTVI. Mapa per a la prevenció de riscos geològics 

de Catalunya 1:25 000. Girona. 1a ed.
GTVI. Mapa per a la prevenció de riscos geològics 

de Catalunya 1:25 000. Manresa. 1a ed.
GTVI. Mapa per a la prevenció de riscos geològics 

de Catalunya 1:25 000. Os de Balaguer. 1a ed.
GTVI. Mapa per a la prevenció de riscos geològics 

de Catalunya 1:25 000. Sarrià de Ter.  1a ed.
Mapa de carreteres de Catalunya 1:250 000. 7a ed.
Mapa topogràfic de Catalunya 1:1 000 000. 6a ed.
Mapa físic de Catalunya 1:1 000 000. 6a ed.
Mapa comarcal de Catalunya 1:1 000 000. 6a ed.
Mapa de carreteres de Catalunya 1:1 000 000. 3a ed.
Mapa turístic de Catalunya 1:1 000 000. 4a ed.
Mapa de les unitats estructurals majors de Catalunya 1:1 000 000. 1a ed.

Al web, a més de l’actualització dels productes que se serveixen, s’ha
incorporat: les ombres de muntanya, els formats vectors del MT-50M i del
MT-250M, el MT-100M (ràster i vector) i l’ortofoto en continuo.

Llibres i publicacions periòdiques

Impressos
Atles topogràfic de Catalunya 1:100 000
Joan Binimelis: Descripció particular de l’illa de Mallorca e viles, 

edició J. Moll
Atles de la Catalunya senyorial. Els ens locals en el canvi de règim

(1800-1860)
Estudis sobre la cartografia de Barcelona, del segle XVIII al XXI: 

Els mapes d’una ciutat en expansió (II Jornades d’història 
de la cartografia de Barcelona)

Internet i a la demanda
Memòria de l’ICC 2013 
Full informatiu de l’ICGC: 3 números en català i castellà 
Full informatiu de la CTC núm. 28 
Revista Catalana de Geografia: 3 números
Notícies ICGC: 40 notícies 
Notícies CS PCOT: 2 notícies 
Notícies CS IDEC: 1 notícia 
Recull d’articles tècnics 2013 
Calendari 2015
Díptics "... En xifres, 2013": 18 tríptics 
Catàleg de productes 2014 
Sèrie 30 anys ICC: Projectes de recerca i desenvolupament 1982-2012 
Projectes de recerca i desenvolupament. Darrer CP ICC 2010-2013 
Agenda d’esdeveniments ICGC 2014: 3 (quadrimestral) 
Projectes internacionals de l’ICC 1983-2014 

Productes 2014
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© Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
41° 22’ 12,5” N - 2° 09’ 20,5” E

L’ICGC ÉS L’AGÈNCIA NACIONAL 
DE LA GEOINFORMACIÓ DE CATALUNYA, 

HOMÒLEG EN PRODUCTES, SERVEIS 
I CONEIXEMENT ALS PAÏSOS CAPDAVANTERS 
DE LA UNIÓ EUROPEA. EL SEU OBJECTIU FINAL 

ÉS LA GENERACIÓ DE DADES, INFORMACIÓ 
(DADES + INTEL·LIGÈNCIA) I CONEIXEMENT 

(INFORMACIÓ + MODELS) PER A SERVIR 
AL GOVERN I A LA SOCIETAT DE CATALUNYA.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya www.icgc.cat
Institut Cartogràfic de Catalunya www.icc.cat

Institut Geològic de Catalunya www.igc.cat
Registre Cartogràfic de Catalunya www.rcc.cat

Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya www.cccartografica.cat
Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya www.geoportal.cat

Programa Català d’Observació de la Terra www.pcot.cat
Societat d’Onomàstica www.onomastica.cat

Visualització i descàrrega de cartografia de l’ICGC www.icc.cat/vissir3
Visualització i descàrrega de fotografia aèria www.ortoxpres.cat

Cartoteca digital http://cartotecadigital.icc.cat
Botiga electrònica http://ebotiga.icgc.cat

Exploració de mapes d’usuaris i dades de diverses fonts www.instamaps.cat
Innovació i prototipus de productes i serveis de geoinformació http://betaportal.icgc.cat

Revista Catalana de Geografia www.rcg.cat
Atles nacional de Catalunya www.atlesnacionaldecatalunya.cat
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