
Si la dècada dels vuitanta fou la dè-
cada en què l’ICC va emergir (con-
cretament el 1982) i la dels noranta
va ser la de la consolidació, la del
dos mil és la de la maduresa. 

La maduresa significa una multiplicitat
d’efectes: la producció amb criteris d’efi-
ciència, la selectivitat territorial i l’estandar-
dització europea. També significa, severi-
tat en l’enfrontament dels desafiaments
com l’assumpció de la llei europea de la
geoinformació, com a una oportunitat més
que no pas com a una obligació feixuga.
També significa serenitat en el necessari
procés de reinvenció de la institució i, per
tant, de les persones, això vol dir que en-
front de l’acceleració tecnològica més rà-
pida de la història de la geoinformació,
comporta incrementar en gran manera la
lluita contra l’obsolescència, i la primera
obsolescència és la del coneixement. Cal
la reinvenció dels programes i mètodes, i
aquesta reinvenció és possible amb el re-
ciclatge continuat de les persones.

LA LLLUITA CCONTRA 
L’OBSOLESCÈNCIA HHA EESTAT
EL PPRINCIPAL CCOMPROMÍS 
DE LL’INSTITUT

La maduresa adquirida per l’ICC al llarg
de la seva trajectòria produeix, de ma-
nera directa, dues conseqüències: 

La primera és eficiència. Avui pro-
duïm un servei governamental i públic de
geoinformació tal, que, a partir d’una si-
tuació d’endarreriment secular i de limita-
cions imposades, com la censura militar,
es pot afirmar que ja som comparables
amb països del nostre pes geogràfic
(Bèlgica, Holanda, Suïssa, etc.) que
tenen tradicions productives més que
centenàries.

La segona és la notorietat.
Catalunya és coneguda
primer per la seva història
cartogràfica, essencial-
ment per la seva cartogra-
fia nàutica, els portolans
dels segles XV i XVI, però
també per l’activitat con-
temporània. Així es va re-
conèixer en el Congrés i
en l’Assemblea de l’Asso-
ciació Cartogràfica Inter-
nacional ICA/ACI l’any
1995, celebrada a Barce-
lona, i ho demostren els
guardons rebuts al llarg
dels anys (gairebé una
trentena). 

Aquesta notorietat ha
tingut un altre efecte bene-
ficiós, que és el reconeixe-
ment industrial. L’activitat internacional
en termes de transferències de coneixe-
ment i en la realització de projectes pro-
ductius ha estat copiosa. A l’Amèrica Lla-
tina, especialment, a la República
Argentina i a la República de Veneçuela
en la dècada dels anys noranta es van
executar importants projectes sempre ini-
ciats per la notorietat de la qualitat dels
productes catalans. Aquest mateix efecte 
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Breu

www.icc.cat/videos

DVD: LA GEOINFORMACIÓ 
DE CATALUNYA I ELS SEUS
ACTORS 1982-2012

L’octubre de 2012 l’ICC ha difòs dues sèries de
vídeos per commemorar el 30è aniversari de la
seva creació. 

La primera sèrie és formada per 9 vídeos des
dels quals es difon l’activitat de l’ICC. Cal comen-
tar que 8 d’aquests capítols es van començar a
distribuir l’octubre de 2011 (ara fa un any, vegeu
el Full informatiu de l’ICC, núm. 42). La novetat
d’aquesta sèrie és que s’ha afegir un capítol nou
que tracta de la cartografia de Catalunya abans
de la creació de l’ICC (abraça des de l’Antiguitat
fins a la creació de l’Institut el 1982).

El tema central de la segona sèrie de vídeos és
l’ambició de la mesura. A través d’entrevistes es
recull el testimoniatge de sis agents que han tin-
gut un paper decisiu en la geoinformació de Ca-
talunya dels segles XX i XXI.

Amb aquests vídeos, els quals es poden visualit-
zar al web de l’ICC, l’Institut vol donar millor difu-
sió de les seves activitats i deixar el testimoni
d’actors de la informació geogràfica de Cata-
lunya.

Aquest full és una publicació gratuïta disponible
en català, castellà i anglès.
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A partir de juliol de 2012 és possible vi-
sualitzar, en el VISSIR3, ortofotos de di-
ferents anys (del 1956, i del 2008 al
2011) i comparar-les entre elles. Aquesta
nova funcionalitat permet d’analitzar, en
una única aplicació web, l’evolució del
territori amb el pas del temps, o simple-
ment conèixer com era anys enrere.
Aquesta nova versió del VISSIR també
permet la comparació entre ortofotos i
mapes topogràfics.

En la pestanya “Altres”, que corres-
pon a geoinformació temàtica, es poden
consultar les capes NDVI i ortofoto en
fals color infraroig, especialment útil en
els àmbits forestal i agrícola. 

Amb l’objectiu de facilitar l’accés a
tota la geoinformació de l’ICC, s’estan in-
tegrant els visualitzadors existents i, amb
la inclusió al VISSIR3 d’aquestes capes i
funcionalitats, les quals ja es trobaven a
l’ortoXpres (www.ortoxpres.cat), s’ha fet
un pas més.

En aquesta versió del VISSIR3 també
s’ha millorat, entre d’altres aspectes, la
informació relativa als productes que es
poden descarregar, facilitant l’accés als
fitxers complementaris i especificacions
tècniques que permeten un ús complet
dels productes en qüestió.

Fotos aèries antigues 
i més funcionalitats 
al visualitzador de l’ICC

www.icc.cat/vissir3

Número especial

Premi de la ICA/ACI de 1995 a la Carta de imagen satelitaria de la
República Argentina 1:250 000, Ciudad de Buenos Aires. 

Realitzada per l’IGM i elaborada i editada per l’ICC.

és, actualment, el que dóna suport als
actuals projectes a l’Orient Mitjà i el Sud-
est Asiàtic. 

Aquest és, doncs, el resum de la visió
i de la missió que ens ha conduït en el
període de la maduresa. Cal dir que la
implementació de les idees en progra-
mes i projectes s’ha dut a terme amb uns
criteris eficients de servei públic i servei
al nostre govern.

Premi de la ICA/ACI de 2001
al Mapa excursionista 

dels Pirineus 1:50 000, 
Gavarnie-Ordesa.

Per donar major di-
fusió de les jorna-
des de l’ICC, s’ha
penjat a Internet
l’Agenda d’actes
que organitza.

Unes de les finalitats de la creació de
l’Institut (1982) són de caire divulgatiu: 
– Participar en la formació del personal al

servei de les administracions públiques
de Catalunya que hagi d’exercir tas-
ques cartogràfiques.

– Fomentar i promoure els serveis carto-
gràfics públics i privats, i la recerca, la
docència i el desenvolupament tecnolò-
gic en l’àmbit cartogràfic.

Les activitats que l’ICC duu a terme per
assumir aquests objectius, i donar a co-
nèixer la seva producció cartogràfica i
també les tecnologies emprades, es ma-

terialitzen a través de l’organització de
congressos, de jornades tècniques, de
reunions de treball, de visites...

Amb la voluntat de donar major difu-
sió a aquesta vessant de la seva activitat,
el setembre de 2012 s’han reunit en
forma de publicació periòdica els actes
previstos per al setembre-desembre d’en-
guany (igual que es va fer per al trimestre
maig-juliol).

Aquesta Agenda, que es publica  cada
4 mesos, inclou, de cada acte, el títol de la
presentació; el lloc, dia i hora; el programa
i s’especifica si són oberts al públic.

Cal indicar que l’Agenda, atenent l’es-
forç continuat per cercar aspectes divul-
gatius, és un producte viu, per això, cal
anar consultant-la periòdicament al web
de l’ICC.

Recull de les jornades de l’ICC
en l’Agenda

www.icc.cat/cat/Home-ICC/Recerca-i-
docencia/Esdeveniments
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Producció de l’ICC en xifres, 2008-2011Projectes de recerca i desenvolupament. 
Volum de l’activitat de l’ICC, 2008-2011

L’ICC realitza activitats de recerca, desen-
volupament i innovació per tal de disposar
de tecnologia pròpia, difondre i implantar
nous mètodes de treball, crear nous pro-
ductes i serveis, i assolir els coneixements
necessaris per a ser centre d’excel·lència
de Catalunya.

Tot seguit es mostren dades quantita-
tives d’aquests projectes.
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Les fites obtingudes durant el període 2008-2011 són les següents:

Geodèsia
Realitzacions més importants:
– Anàlisi, avaluació, determinació, difusió i suport del

canvi de sistema de referència ED50 a ETRS89.
– Desenvolupament i posada en marxa del servei d’es-

tacions GPS virtuals.
– Finalització del projecte de gravimetria aerotranspor-

tada (GAST).
– Caracterització del comportament i utilització de les

dades de les plataformes d’estabilització del movi-
ment de sensors en les solucions de navegació i 
desenvolupament de la v2 del sistema SISA de deter-
minació d’orientacions del sensor CASI.

– Desenvolupament del model geomètric del TASI.
Transferència a producció:
– Servei d’estacions GPS virtuals a la comunitat d’usua-

ris del SPGIC.
– Entada en producció de les noves versions del pro-

gramari GeoTeX.
– Operativa la v2 del sistema d’orientació SISA.

Sensors
Realitzacions més importants:
– Caracterització precisa de la geometria de les càme-

res fotogramètriques digitals.
– Organització del test radiomètric de Banyoles per en-

càrrec d’EuroSDR i avaluació dels resultats del test.
– Desenvolupament dels models geomètrics dels sen-

sors de diversos satèl·lits.
– Caracterització del model i dels procediments de ca-

libratge de l’altímetre làser ALS50-II.
– Model geomètric i calibratges geomètrics i radiomè-

trics del sensor hiperespectral tèrmic TASI.
– Inici del projecte HUMID de detecció d’humitat del sòl

a partir de la radiació de microones emeses pel terreny.
Transferència a producció:
– Posada en producció del nou altímetre làser ALS50-II.
– Integració dels mètodes de calibratge de càmeres foto-

gramètriques digitals en el programari d’aerotriangula-
ció.

– Integració dels models dels sensors embarcats en
satèl·lits en el programari de procés de l’ICC.

– Entrada en producció de la cadena de generació de
mapes de temperatura i emissivitat.

Processament digital d’imatges
Realitzacions més importants:
– Desenvolupament d’algorismes d’igualació radiomè-

trica d’imatges, tractament específic de cossos d’aigua
per a evitar reflexos, i ajust radiomètric continu i global.

– Compensació dels efectes de l’atmosfera en les imat-
ges digitals obtingudes amb les càmeres fotogramè-
triques digitals i el sensor hiperespectral CASI.

– Nous algorismes de generació de mosaics tenint en
compte les elevacions del terreny.

– Extracció automàtica d’objectes en imatges digitals.
– Millores dels procediments d’aerotriangulació amb el

disseny de nous fluxos basats en la correlació auto-
màtica de punts.

– Desenvolupament de programari propi, basat en l’al-
gorisme de correspondència dens, per a la conversió
dels núvols de punts de correlació en un MDS, i en l’a-
nàlisi dels resultats, per a la detecció de canvis.

Transferència a producció:
– Generació automàtica d’ortofotos estrictes per a pro-

jectes a escales grans (píxel de 10 cm).
– Eines d’ajust radiomètric global i tractament dels re-

flexos.
– Programari de compensació d’efectes de l’atmosfera.
– Increment de la fiabilitat i robustesa dels processos

d’aerotriangulació automàtica.

Teledetecció
Realitzacions més importants:
– Continuació del desenvolupament d’eines per a la mi-

llora de la detecció i el monitoratge de subsidències
mitjançant interferometria diferencial radar amb imat-
ges de banda L i a partir de les capacitats polarimètri-
ques i d’alta resolució de nous sensors radar
instal·lats en satèl·lits.

– Algorismes per a aplicacions no topogràfiques de les
dades de l’altímetre làser aerotransportat i tècniques
avançades de classificació basades en la combinació
de dades làser i dades hiperespectrals.

– Desenvolupament d’una metodologia per al seguiment
de canvis territorials a partir de dades de satèl·lit.

– Treballs de posada en operació del sensor tèrmic hi-
perespectral TASI.

– Avaluació del potencial cartogràfic de les imatges del
radar del satèl·lit TerraSAR-X.

– Desenvolupament d’un indicador d’evapotranspiració a
partir de dades simultànies dels sensors CASI i TASI.

Projectes de demostració:
– Estudis pilot amb làser aerotransportat: individualitza-

ció i determinació de l’alçada d’arbres, vols per a l’es-
timació de recursos d’aigua en zones nevades (amb
l’Institut Geològic de Catalunya) i seguiment anual
dels canvis de les platges i la costa catalana.

– Estudis pilot basats en la combinació de dades de l’al-
tímetre làser i imatges multiespectrals i hiperespectrals:
determinació de paràmetres rellevants per a inventaris
forestals, detecció automàtica de classes en conreus
de llenyoses, generació de mapes d'usos del sòl.

– Projectes de la viabilitat dels sensors hiperespectrals
CASI i TASI per a l’optimització de recursos en el sec-
tor agrari.

Transferència a producció:
– Aplicació de les eines avançades d’interferometria dife-

rencial radar a la generació anual del mapa de subsi-
dències de Catalunya, i detecció i control de subsidèn-
cies amb imatges radar de banda L a la ciutat de
Bogotà.

– Elaboració anual del mapa de canvis territorial a par-
tir d’imatges de satèl·lit.

Producció cartogràfica
Realitzacions més importants:
– Seguiment dels avenços en generalització automà-

tica, participació en el projecte EuroSDR d’avaluació
de programari comercial de generalització, i imple-
mentació de noves eines per a la producció.

– Desenvolupament del model de dades 2.2 de la car-
tografia 1:1 000.

– Participació en el desenvolupament de directrius per
a la homogeneïtzació de dades en el marc del desple-
gament de la directiva europea INSPIRE.

– Projecte de manteniment cooperatiu de cartografia to-
pogràfica amb l’Ajuntament de Barcelona i el Port de
Barcelona.

Projectes de demostració:
– Projecte europeu GIS4EU: Desenvolupament d’un

model de dades comú, harmonització i interoperabili-
tat de diferents bases topogràfiques i temàtiques de
diferents països i diferent escala per a validar els es-
tàndards i les regles d’implementació INSPIRE.

– Adaptació de les dades de cartografia urbana 1:1 000
(model 2.2) per a la realització d’un model virtual en 3D.

Transferència a producció:
– Automatització de la producció de cartografia

1:10 000 i 1:25 000 mitjançant eines de generalització
de planimetria i altimetria (cotes i corbes de nivell).

– Posada en producció la cartografia 1:1 000 segons el
model de dades 2.2.

Bases cartogràfiques
2008 2009 2010 2011 Total

MUC-1M v2.2 (municipis) 169 209 125 64 100%
BT-5M v2 actualitzacions (4 275 fulls) 828 865 860 909 100%
MTC-10M v1.1 (1 121 fulls) 237 201 214 308 90%
BT-25M v1 (fulls) (304 fulls) 50 45 30 25 100%
ORTO-5M v6 vol 2010 (4 275 fulls) 0 0 0 3 196 75%
ORTO-5M v6 vol 2009 (4 275 fulls) 0 0 4 275 0 100%
ORTO-5M v5 vol 2008 (4 275 fulls) 0 4 275 0 0 100%
ORTO-5M v5 vol 2007 (4 275 fulls) 2 315 0 0 0 100%
ORTO-25M v6.1 vol 2010 (305 fulls) 0 0 0 229 75%
ORTO-25M v6.0 vol 2009 (305 fulls) 0 0 305 0 100%
ORTO-25M v6.0 vol 2008 (305 fulls) 0 305 0 0 100%
ORTO-25M v6.0 vol 2007 (305 fulls) 165 0 0 0 100%
ORTO-25M v6.0 vol 2006 (305 fulls) 139 0 0 0 100%
ORTO-25M v6.0 vol 2005 (305 fulls) 138 0 0 0 100%
ORTO-25C v3.3 vol 2010 (4 275 fulls) 0 0 629 3 646 100%
ORTO-25C v3.3 vol 2009 (4 275 fulls) 0 0 4 275 0 100%
Sèries topogràfiques
MTC-25M v1 (77 fulls) 3 1 4 14 29%
MTC-50M v5 (41 fulls) 0 4 16 6 64%
MTC-50M v4 (41 fulls) 10 6 0 0 100%
MTC-100M v1 (relleu) (41 fulls) 3 4 5 0 32%
Sèries temàtiques
Mapes temàtics 96 1 8 4
Geotreballs 5 3 20 28
Actuacions per al DTES 15 17 39 1
Atles
Atles 3 4 3 1
Nomenclàtor 0 1 0 0
Bases geogràfiques
Temàtiques: incendis històrics i forestals, il·luminació nocturna, conreus lle-
nyosos, detecció de canvis de sòl, SIOSE, DinSAR.
Geogràfiques: toponímia, delimitació territorial.

Geodèsia
2008 2009 2010 2011

Xarxa utilitària de Catalunya
(punts) 273 207 15 159

Usuaris registrats a CODI,
RTKAT, RINEX 560 771 681 716

Aerotriangulació:
Imatges aerotriangulades 43 695 59 873 89 197 79 555
Punts emprats 8 389 5 463 5 887 5 929

MDT lidar (0,5 p/m2)
ha processades 265 283 356 738 1 144 400 619 859

Estacions fiducials actives en temps real: 15 estacions
Acumulat usuaris: 716 usuaris
MDT lidar (ha processades): 2 902 191 ha

Cost dels projectes de desenvolupament per àmbits
temàtics, 2008-2011

Repartició dels costos dels projectes de desenvolu-
pament per àmbits, 2008-2011

Procedència del fons de finançament del programa
de R+D+IT, 2008-2011
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