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 Novetats de la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya 
 
  Conveni ICC-IDEC amb SITIBSA  

 
 
  Millores en l’interficie de cerca del Catàleg de metadades 

 
 
  Fòrum TIG/SIG 2009 
 
 
 
 
  
 
  El CREAF elabora una proposta d’especificació OGC  
  sobre Web Map Tiling Service 
 
 
 
 
  
 
   
  El Joint Research Center valora positivament el desenvolupament  
  de les IDE regionals 
 
Jornades 
 
 
 
 
 

Per tal de facilitar al màxim la utilització del Catàleg de metadades de dades i de 
serveis, oferint les eines de cerca, s’ha introduït en la pàgina de cerca: 
http://www.geoportal-idec.net/geoportal/cat/inici.jsp?pag=cataleg&home=s 
una sèrie d’opcions complementàries per accedir directament a la búsqueda 
d’informació predeterminada. Així es pot, mitjançant un sol click, descobrir les 
metadades segons el tipus d’informació (per escala, topogràfica, ortofotos, imatges, 
documents, etc.) o bé fer cerques segons temes ISO directament. També s’ofereix 
informació del nombre de metadades (és a dir, de productes de geoinformació) que 

es poden trobar de cada tipus.  

El desembre de 2008 es va signar un conveni de col�laboració entre l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya i l’empresa pública SITIBSA (Sistemes d’Informació 
Territorial de les Illes Balears, SA) per tal que ambdues organitzacions cooperin en 
àrees comunes del desenvolupament de les respectives Infraestructures de Dades 
Espacials. L’ICC, a través del Centre de Suport IDEC, prestarà suport tècnic en 
alguns serveis que SITIBSA, com a responsable del desenvolupament de la IDEIB, 
ofereix o oferirà en un futur immediat, com el Catàleg de metadades. SITIBSA 
participarà en la millora de l’editor de metadades, que  distribuirà lliurement entre 
els participants en la IDEIB, i compartirà amb el Centre de Suport IDEC les futures 
versions del programari. El conveni té una durada inicial d’un any, tot i que hi ha 
una clara voluntat de permanència en els acords de cooperació. 
 

Accés al catàleg 

Accés al visor 

S’ha publicat i distribuït el programa del Fòrum TIG/SIG 2009 que se celebrarà el 3 i 
4 de març de 2009, en el marc del Saló GlobalGeo (Fira de Barcelona). D’aquest 
Fòrum destaquem la primera sessió: “IDE’s: I ara què?”, en què intervindran 
experts coneguts en aquesta àrea i exposaran les seves opinions i orientacions sobre 
el futur de les IDE i, en general, de les tecnologies de la IG.  Vegeu programa 

Enllaços d’interès 

Els tècnics del CREAF, Joan Masó i Núria Julià, són autors, juntament amb  Keith 
Pomakis, de CubeWerx,  del document OpenGIS® Web Map Tiling Service 
Implementation Standard, avui encara un esborrany però candidat a convertir-se 
en el primer estàndard OGC creat a iniciativa i amb la participació de tècnics 
catalans. Una aproximació a la tasca realitzada i al significat de l’estàndard serà 
presentada pels autors en el Fòrum 2009. Geoportal IDE Local 

 
Geoportal IDE Univers 
 
OGC 
 
INSPIRE 
 
MetaD 3.0.4 
 
ICC 
 

El Joint Research Center ha publicat l’Informe Tècnic “Advanced Regional Spatial 
Data Infrastructures in Europe” editat amb les contribucions de diferents IDE’s 
regionals europees, entre elles la IDEC. En  les seves conclusions es valora molt 
positivament la tasca de les regions en la promoció i el desenvolupament de les 
IDE’s, i els acords de col�laboració amb adminsitracions locals, com ara el que es 
manté a Catalunya amb el Consorci AOC. I anima a seguir en aquesta direcció. 
Vegeu programa 
. 

http://www.geoportal-idec.net/geoportal/cat/inici.jsp?pag=cataleg&home=s
http://delta.icc.cat/idecwebservices/mapawms/index.jsp
http://www.geoportal-idec.cat/idelocal/IDECServlet?idioma=cat
http://www.geoportal-idec.cat/ideunivers/local.jsp
http://www.opengeospatial.org/
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/
http://www.geoportal-idec.net/geoportal/cat/inici.jsp?pag=metad&home=s
http://www.icc.cat/web/content/ca/index.html
http://www.geoportal-idec.net/geoportal/cat/inici.jsp?pag=cataleg&home=s
http://www.geoportal-idec.net/geoportal/cat/docs/Programa_VIII_Forum_TIG_SIG_2009.pdf
http://www.geoportal-idec.net/geoportal/eng/docs/draft_arsdi_report_v1.pdf
www.geoportal-idec.cat
http://www.geoportal-idec.cat
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  La IDE d’Andorra continua ampliant els serveis del seu geoportal 
 
 
 
 

 
  Butlletins IDEE 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recentment la IdeAND ha publicitat les metadades de serveis WMS que fan 
accessible diversa informació cartogràfica del Principat. Podeu visitar el geoportal 

a: http://www.ideandorra.ad/geoportal/ 

Podeu trobar els darrers butlletins d’informació publicats pel GT IDEE a:  
http://www.idee.es/show.do?to=pideep_Boletin_2009.CA  

http://www.ideandorra.ad/geoportal/
http://www.idee.es/show.do?to=pideep_Boletin_2009.CA
http://www.geoportal-idec.cat

