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1.1. La Base de Dades 
de Sondejos de 
Catalunya (BDSoC)

41. Introducció

La BDSoC, és el contenidor d’informació que recull de les dades de prospeccions geotècniques i

dades del terreny obtingudes a partir d’aquestes prospeccions, provinents d’estudis geotècnics

(edificació i obra pública), estudis geològics hidrogeològics, recopilats al llarg del territori català.

Està estructurada com una base de dades relacional PostgreSQL amb PostGIS.

Actualment disposa de 26.844 registres, entre sondatges, penetròmetres i cales. 

Aquest  es reparteixen de la següent forma:

o 15.575 Sondatges

o 4.311 Cales

o 6.984 Penetròmetres
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1. Introducció

Les fonts d’aquestes dades, principalment són quatre:

- Estudis propis de l’ICGC (recollits en el sistema de gestió documental INFOGEOL) (20%)

- Institucions públiques i ens de la generalitat (Infraestructures.cat, INCASÒL, ACA, etc.)

(15%)

- Ajuntaments, a partir dels seus fons tècnics associats a les llicències d’obra. (27%)

- Empreses privades que també han cedit informació procedent dels seus arxius. (38%)
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2. Visor de sondejos

El Visor de sondejos és un geoservei que permet l’explotació i visualització online dels sondejos

de la Base de Dades de Sondejos de Catalunya (BDSoC) i dels sondejos del Mapa geotècnic de

Barcelona (2000) 1:25000.

Forma part dels visualitzadors del Geoíndex, que té com a objectiu la recollida sistemàtica

d’informació i documentació geològica, edafològica, geotemàtica en general i de riscos, la seva

integració en les bases de dades de l’ICGC i facilitar la seva consulta, segons el que s’estableix

en el Decret 168/2009, de 3 de novembre, de desplegament parcial de la Llei 19/2005, de 27

desembre, de l’Institut Geològic de Catalunya.
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2. Visor de sondejos

http://icgc.cat/Administracio-i-empresa/Eines/Visualitzadors-Geoindex

http://icgc.cat/Ciutada/Explora-Catalunya/Visualitzadors-

especialitzats/Visualitzadors-Geoindex
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2. Visor de sondejos

L’objectiu del visor és facilitar la consulta i descàrrega de dades tant per a usuaris i empreses

privades com per l’administració pública en general.

Disposar d'una informació geològica i geotècnica prèvia, tant en la planificació urbanística com

en els projectes d'obra civil i geològics en general, permet planificar de forma més acurada els

estudis del subsòl corresponents, fer un disseny més eficient de les estructures i

infraestructures projectades i anticipar-se a possibles problemes que puguin sorgir durant

l'execució d'aquestes.
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2. Visor de sondejos

L’estructura i la representació de totes les dades dels sondejos i de les diferents capes de formen el visor, es

realitza a partir de la plataforma Instamaps, creada i desenvolupada per l’ICGC amb l'objectiu de ser una eina de

fàcil ús per a la transferència del coneixement geotemàtic de manera col·laborativa.
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2. Visor de sondejos

Sondejos

Cartografies
de base

Informació
addicional

Informació Nom grup Nom de les capes

Sondejos

Capes Base

Infraestructures* 
amb sondejos

Base de dades de sondejos (BDSoC)

Mapa geològic de Catalunya 1:250000

Xarxa ferroviària

Sondejos representatius
(Mapa geotècnic de Barcelona 1:25000, 2000)

Mapa geològic de Catalunya 1:50000

Mapa geotècnic de Barcelona (2000) 1:250000

Xarxa viària

*Projectes d'infraestructures de transports que disposen de
sondejos de la BDSoC
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2. Visor de sondejos. Estructura
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2. Visor de sondejos

El visor permet obtenir ràpidament una sèrie de dades
representatives.

Totes les capes actives són interrogables i en la finestra
desplegable s’ofereixen una sèrie de dades en funció dels
atributs propis de cada capa.

Sondejos

Codi BDSoC Codi 
descriptiu Informe Sondeig Profunditat 

(m)
Cota 

(mnsm) Columna Finalitat Infraestructura

GT6929_0020 SRT060PO AO_024_08 S-2 60.0 486.6 Estudi 
geotècnic Eix Transversal Ferroviari

Xarxa viària
Carretera Descripció

C-25 A-2, Cervera

C-25 A-2, Cervera

Xarxa ferroviària
Codi Tipologia Denominació

ADIF050 Alta Velocitat TGV Aragó - Barcelona -Figures Vilamalla

EFTRANS Eix Ferroviari Transversal Obra no executada
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2. Visor de sondejos. Tipus de dades
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2. Visor de sondejos

Consulta de la columna del sondeig en format PDF

Columna
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2. Visor de sondejos

Les condicions d'ús de les dades del Visor de sondejos, son les mateixes que les de qualsevol producte de l’ICGC.

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) permet la reutilització dels continguts i de les dades per a tot el

món i sense cap mena de limitació temporal ni restricció més enllà de les condicions bàsiques establertes en l'article

8 de la Llei 37/2007 (citació de la font, no alteració ni desnaturalització de la informació i especificació de la data

d'última actualització), i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que

preval.

Les diferents modalitats d’ús de les dades i la normativa que les regeix es poden consultar a:

http://www.icgc.cat/Ajuda/Avis-legal
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Visor de la Base de Dades de Sondejos de Catalunya (BDSoC)

Incorporació de nous sondejos i estudis.

Ampliació de la cobertura actual del territori.

Cerca d’altres fonts d’informació (COLGEOCAT, empreses privades, etc). Es necessiten més actors que

cedeixin de forma altruista la informació dels seus arxius de sondejos o d’estudis del subsòl en general.

Valdiació dades. Normalització segons sèries cartogràfiques geològiques.

o Litologia

o Edat

o Elaboració columnes tipus

Establiment de categories segons la informació disponible i les dades validades.
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