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RATIONALE

Un Contracte Programa és un instrument consagrat a les rela-
cions interadministratives del Govern amb una institució espe-
cífica. L’ICC té un currículum d’aprovació i d’execució de qua-
tre contractes programa, tots ells aprovats pel Govern, des del
CP I, aprovat el 1997. I l’IGC compta amb un currículum de dos
contractes programa, aprovats pel seu Consell Rector. Aquesta
experiència ens ha enfortit, racionalitzat i orientat per amb-
dues parts: el Departament que ens governa i l’Institut que
ho executa.

Avui, el 2014, finalitzant el CP IV de l’ICC, cal afrontar el CP I
(2014-2017), nou contracte programa com a Institut Cartogràfic
i Geològic de Catalunya, tenint en compte l’experiència pas-
sada d’ambdues institucions, ara unides. En el marc del
moment econòmic i social actual i en el si d’aquesta “dècada
perduda” 2008-2018 de crisi econòmica, cal que aquest eco-
sistema de crisi informi fefaentment de l’estratègia en què s’in-
serirà l’activitat de l’ICGC en els propers quatre anys. 

Cal continuar estenent i organitzant la geoinformació dels pro-
ductors (com a mínim els institucionals) i intensificar el seu
ús mitjançant la consulta de necessitats i casos d’ús, i la sub-
seqüent adequació dels productes a perfils d’usuari/apli cacions
específiques si s’escau.

Els punts bàsics són:

– No perdre les fites assolides i/o mantenir-les en les seves
arrels més útils.

– Fer de l’eficiència tòpic i bandera.

– Impulsar el coneixement com a únic salvavides que ens man-
tindrà vius a la sortida de la crisi.

En termes de presentació i per fer-ho el més entenedor possi-
ble, hem optat per utilitzar un DAFO adaptat a les nostres cir-
cumstàncies per trametre a qui ens llegeixi i jutgi les idees de
manera simple, senzilla i amb perspectiva de present i futur.

Tempus fugit

Mapa de les subsidències de Sallent.

Índex NDVI.

Model geològic del Vallès en 3D.

Projecte RISCMAS.

MTC 1:10 000.

MTC 1:5 000.



Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000. Figueres. Total fulls de la sèrie: 305.



ESTRATÈGIA DE GOVERN

VISIÓ

Ser l’Agència Nacional de la Geoinformació de Catalunya, homo-
logable en productes, serveis i coneixement als països capdavan-
ters de la UE.

Ser el servei públic de referència del coneixement geocientífic apli-
cat de Catalunya, això implica:

1. Fer
2. Fer fer
3. Impulsar a fer
4. Impulsar el coneixement
5. Impulsar el servei governamental

1. Fer
El Govern signa un contracte programa amb la seva empresa pública
ICGC on es determina i dota l’estratègia i tàctica concretada en pro-
grames i projectes. Es substantiva en dos documents:

A. Document de l’estratègia CP I (2014-2017), que és el present docu-
ment d’estratègia que conté:

– Visió
– Missió
– Desafiaments
– Objectius i oportunitats
– Amenaces i fortaleses

B. Document del Contracte Programa (2014-2017) que conté:
– Condicions administratives
– Condicions de les dotacions de tresoreria
– Condicions de finançament
– Detall dels programes i projectes
– Detall dels indicadors per a la mesura del compliment
– Determinació del seguiment
– Determinació de l’estàndard a assolir

2. Fer fer
En la mida que determini el CP I (2014-2017) l’ICGC impulsarà l’actua-
ció empresarial mitjançant:

A. Concursos d’homologació productiva en els àmbits de:
– La geologia base de camp
– La topografia fotogramètrica i geodèsica
– La restitució fotogramètrica
– La formació i impressió cartogràfica
– El manteniment dels sistemes tecnològics

B. La Inversió per a la reposició de sistemes productius
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3. Impulsar a fer
L’ICGC, com a Institut de Ciències de la Terra, impulsarà la col·laboració
empresarial en un doble sentit.

A. Fent de pol d’atracció per a empreses europees del sector a Catalunya:
Airbus Defence and Space/GEO-Intelligence, un cas d’èxit des de fa
més de deu anys.

B. Subcontractant o fent UTE’S amb empreses per a la realització de pro-
jectes internacionals.

C. Distribuint la geoinformació cartogràfica i geològica produïda més
enllà de la gratuïtat. Es tracta d’assumir estàndards, tipus Creative
Commons, per a impulsar l’ús econòmic multiplicador per part dels
usuaris en la creació de negoci.

4. Impulsar el coneixement
El CPI (2014-2017) es fixarà objectius de creació de coneixement intern
i extern.

A. INTERN: L’Institut té l’obligació de mantenir la seva competència cien-
tífica i tècnica per l’exercici de llurs missions encomanades per les
lleis vigents i els objectius marcats pel Contracte Programa. Aquesta
competència es mantindrà amb la implementació i execució dels se -
güents programes.
– Ensenyament reglat com, per exemple, el màster IC-Cartotechnology.
– La programació de seminaris interns amb la participació d’experts
externs que facin la funció de “In-House Training”.

– La implementació interna o assistència externa de cursos sobre pro-
ductes i/o mètodes per a l’impuls de la producció i el desenvolu-
pament.

– Els ensenyaments horitzontals per al refresc de competències bàsi-
ques tècniques.

B. EXTERN: És tradició dels instituts fundadors de l’ICGC la difusió sis-
temàtica del coneixement propi o aliè mitjançant diverses vies:
– Jornades puntuals monogràfiques de productes i serveis produïts a
l’ICGC.

– Jornades i seminaris d’empreses tecnològiques on es presenten
novetats i avenços.

– Seminaris oberts en col·laboració amb altres ens del món de la geoin-
formació a Catalunya. Exemples amb tradició: GlobalGeo, TIGSIG,
Setmana Geomàtica, Curs DIGSA, jornades sobre emmagatze matge
geològic, etc.

5. Impulsar el servei governamental
A les administracions catalanes aquesta activitat paral·lela al Contracte
Programa té una tradició bàsica en els instituts fundadors, pot imple-
mentar-se amb convenis de col·laboració dels quals l’ICC n’ha signat
1477 i l’IGC 177 en la seva història. Ambdós instituts són medi propi
de l’Administració Local de Catalunya i de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya.
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MISSIÓ

L’ICGC, com a part del Govern de la Generalitat de Catalunya, ads-
crit al Departament de Territori i Sostenibilitat, té com a missió
ésser el principal generador i subministrador de la geoinformació
de base de Catalunya i del coneixement connex.

La Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administrati-
ves, financeres i del sector públic, crea l’Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya (ICGC) i suprimeix l’Institut Cartogràfic
de Catalunya (ICC) i l’Institut Geològic de Catalunya (IGC).

Cal subratllar que les competències assolides en les lleis de l’ICC
i de l’IGC es mantenen intactes i no són recorribles per l’Estat
Espanyol. Fet capital.

L’ICGC es crea depenent del departament competent en matèria
de política territorial i urbanisme com a entitat de dret públic, que
assumeix les competències i funcions de l’Institut Cartogràfic de
Catalunya i de l’Institut Geològic de Catalunya.

L’ICGC té personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa,
tècnica i econòmica, i plena capacitat d’obrar per a l’exercici de
les seves funcions que són les relacionades amb l’exercici de les
competències sobre geodèsia, cartografia, infraestructura de dades
espacials de Catalunya, geologia, geotècnica i geofísica d’acord
amb els termes establerts en les lleis 16/2005, de 27 de desem-
bre, de la infor mació geogràfica i de l’Institut Cartogràfic de
Catalunya (llei de refundació), i 19/2005, de 27 de desembre, de
l’Institut Geològic de Catalunya (llei de fundació).

La cadena lògica establerta és:

• Visió i missió: Llei 2/2014.

• Estratègia: Estratègia (2014-2017), sotmesa pel Consell Rector
de l’ICGC i el DTES.

• Tàctica: Contracte Programa I (2014-2017), sotmesa i aprova-
da pel Govern.

• Execució: Programes i projectes CP I (2014-2017), especifi-
cació de programes, projectes i pressupost anual per a cada
exercici.

L’objectiu final és la generació de dades, informació (dades +
intel·ligència) i coneixement (informació + models) per a ser-
vir al Go vern i a la societat de Catalunya.
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INTRODUCCIÓ

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) és el submi-
nistrador de geo informació de base de Catalunya, confiable, tècni-
cament avançada, oficial i actualitzada, per donar suport als pro-
cessos de gestió i decisió del Govern, la indústria de la geoinformació
i al públic en general.

L’ICGC serveix al Govern adquirint dades, trametent informació i
aportant elements de coneixement sobre l’estructura, la geome-
tria, les propietats naturals i els processos que es desenvolupen
en el medi geològic –suport físic de la vida– per a la seva aplica-
ció en matèries com ara la planificació territorial i urbanística, l’e-
xecució d’obres públiques, l’avaluació dels recursos naturals d’o-
rigen geològic i la prevenció dels riscos geològics, naturals o induïts
per l’activitat humana, que es localitzen en la superfície, el sòl i
el subsòl.

Certes condicions i criteris de contorn són:

• L’evolució de la demanda de la geoinformació a Catalunya es
troba en fase expansiva pel que fa a continguts, intel·ligència i
disponibilitat.

• Les sèries nacionals catalanes establertes evolucionen cap a la
decons trucció en conjunts d’informació intel·ligents amb models
de dades, metadades i models de representació, seguint el camí
definit per la Directiva europea INSPIRE.

• L’ICGC evoluciona cap a ésser un hub de dades i informació molt
connectades a l’aplicabilitat que demana el coneixement. No pot
centrar-se sols en la producció rigorosa ja que cal que, a més,
entengui les necessitats de l’usuari per servir-lo adientment.

• Cal impulsar la cultura comercial orientada a la realització de pro-
jectes externs que ja és establerta, tractant més i més que els
productes i la informació siguin compartits i explotats socialment
per assegurar impactes econòmics i beneficis per a l’usuari.

• L’ICGC disposa de les habilitats i les capacitats adequades per
desenvolupar nous productes en xarxa amb els instituts afins
europeus. Valors necessaris per afrontar els reptes que impo-
sa un entorn ràpidament canviant, per saber veure les oportu-
nitats que sorgeixen d’un context de crisi i per millorar la qua-
litat de l’oferta de serveis al Govern, a les administracions locals,
al sector industrial i al públic.

• Cal adquirir dades, transmetre informació i aportar elements
de coneixement sobre l’estructura, les propietats naturals i els
processos que es desenvolupen en el medi geològic per a la
seva aplicació en la planificació territorial i urbanística, l’exe-
cució d’obres públiques, l’avaluació dels recursos naturals d’o-
rigen geològic i la prevenció dels riscos geològics, naturals o
induïts per l’activitat humana, que es localitzen en la superfície,
el sòl i el subsòl.
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• Cal integrar coneixement aliè, encara que sigui inicialment dis-
junt, per produir efectes beneficiosos de fertilització encreuada.

• Cal implicar la difusió i l’ús. Els nostres geoserveis encara són
complexos i mitjanament performats. Els usuaris ens ensenya-
ran el camí de la performance.

• Cal seguir servint l’Administració Local de Catalunya (ALC) amb
el Mapa Urbà (MUC) i amb nous geoproductes que donin suport
a la gestió actual i a les futures aplicacions en el marc de les
Smart Cities, i amb el desenvolupament de la geologia de les
zones urbanes i en el marc dels geotreballs.

• Cal perseverar en la sinergia econòmica de la generació de conei-
xement i incrementar-la en la mida del possible; sense coneixe-
ment no hi ha futur. Hem de fer avançar tots els integrants de
l’ICGC cap a la professionalització més aprofundida que com-
porta l’estudi sistemàtic.

• La presència internacional, sigui rebent coneixement o aportant-
lo, sigui executant projectes de coneixement i/o producció, és
un aspecte vital. Treballant aïllats d’altres àmbits tècnics i pro-
ductius internacionals aniríem cap a l’obsolescència.

• Cal incrementar decididament l’autofinançament nacional i inter-
nacional, en cas contrari no creixerem.
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EL CONTEXT I LES PRIORITATS

Aquesta estratègia està informada i inserida en el context econòmic,
social i polític que ens encolta i s’orienta cap a la producció de la
geoinformació i geoconeixement necessaris per al desenvolupament
del país.

Els valors, les habilitats i la trajectòria d’ambdues institucions que
ara conformen l’ICGC el posicionen molt favorablement per adap-
tar-se àgilment i de manera contínua a un entorn de canvi accelerat,
en el qual les necessitats d’informació i de coneixement evolucio-
nen paral·lelament als desenvolupaments conceptuals, tecnològics,
territorials i demogràfics que experimenten el món globalitzat en
general i el nostre país en particular.

• El canvi 
Als processos de transformació de l’economia, que es traduei-
xen en canvis estructurals (globalització i canvi tecnològic) s’hi
afegeix la crisi econòmica i financera de l’Estat Espanyol.
Aquestes transformacions, que afecten al territori i al medi
ambient a l’hora que creix la pressió en favor d’un desenvolu-
pament sostenible, han posat de relleu la importància del conei-
xement i del capital humà com a actius clau per a la millora de
la competitivitat. La capacitat de competència es basarà en l’ha-
bilitat de les organitzacions per aplicar nous conceptes i noves
tecnologies, per desenvolupar nous productes i per satisfer les
necessitats dels usuaris finals.

• Canvi tecnològic. L’adveniment d’Internet ha canviat el món
de la geoinformació. Canvi és un mot poc representatiu de la
situació. És un daltabaix. Tot està en qüestió i els productors
més ferms i consolidats es troben en perill d’obsolescència.

• Canvi territorial. Els darrers anys de creixement territorial extra-
ordinari (1999-2008) han suposat un canvi territorial únic en la
història que avui dia s’ha alentit per la crisi econòmica, però
segueix existint per tot el país. Això implica que, impulsats
també per la limitació de recursos, caldrà canviar les polítiques
d’actualització a modus més acurats d’intervenció.

• Canvi conceptual. L’ICGC ha d’adquirir el compromís proac-
tiu amb generadors i usuaris de dades i d’informació geocien-
tífica perquè és crucial per al desenvolupament de sistemes
de coneixement i perquè l’Institut esdevingui un hub de conei-
xement geocientífic i tècnic aplicat de Catalunya.

• Informació correcta
Per a un adequat ús del territori és fonamental disposar d’una
informació holística i omnicomprensiva sobre les característi-
ques del terreny. La cartografia geològica i topogràfica és una
de les eines bàsiques per recollir aquesta informació.
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La planificació territorial i l’urbanisme, l’obra pública, l’edificació,
la valoració dels recursos naturals i, en particular, les aigües sub-
terrànies, entre d’altres activitats, necessiten el mapa geològic
i la informació del subsòl com a bases fonamentals.

• L’exigència
Les tres variables pròpies de la geoinformació actual: resolu-
ció, precisió i actualització, estan sota pressió. La demanda extre-
ma la seva exigència. La resolució ja és totalment submètrica per
a les sèries nacionals MTC, OFC, MUC i MGC. La precisió es
demana decimètrica i l’actualització s’orienta cap a l’anualitat.

• La reducció de recursos
La reducció de recursos econòmics del període 2010-2013 ha
estat substancial amb un reflex en termes de compliment petit,
inferior al 5-10%, donat l’increment de productivitat paral·lel.
Aquesta tendència té límits tecnològics, productius i econòmics.

• INSPIRE i GMES/COPERNICUS
Servir nous desafiaments i necessitats que són patents dia a dia.
Les normatives europees i les seves transposicions són un camí
de racionalitat i coherència. Tant la Directiva INSPIRE com el pro-
grama GMES/COPERNICUS orienten la nostra tasca. Cal dir que
les directives europees usen més conjunts d’informació geogrà-
fica, per exemple la Direcció General de Medi Ambient europea
ha establert un sistema paral·lel (SEIS) per manegar més infor-
mació. Però també cal servir a les noves necessitats de l’AGC i
ALC al respecte.

• El coneixement
L’obsolescència i la lluita contra ella és una prioritat. No s’és més
productiu si no s’usen els nous instruments amb sentit d’utilitat.
Els canvis en els instruments productius i programari necessa-
ri són els que demanen més esforç de seguiment i adaptació.
Els canvis en l’instrumental maquinari demana un esforç d’in-
versió no sempre possible. Un delicat equilibri s’imposa.

• 32 anys de l’ICC (1982-2014) i 9 anys de l’IGC (2005-2014)
L’ICGC és una institució nova, creada a partir de dues institu-
cions amb història. Aquesta solera ens dóna seguretat cap al
futur. L’ICGC parteix d’una plataforma moderna de geoinforma-
ció i coneixement. Aquesta estratègia ens ha de guiar en aquest
període d’acceleració històrica present, sense perdre de vista
qui som i d’on venim.
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ELS DESAFIAMENTS DE L’ICGC

L’estratègia de l’ICGC en el període 2014-2017 s’orienta en el
sentit de satisfer i acomplir set desafiaments principals.

Aquesta presentació visual en forma de trencaclosques tracta de
transmetre que els desafiaments estan internament interconnec-
tats i externament són sinergies amb multiplicitat de sectors.

Els resultats de la implementació de l’estratègia de l’ICGC es tra-
dueixen en accions que l’Institut ha d’executar per a donar satis-
facció a les necessitats dels usuaris finals en matèria d’informa-
ció, d’expertesa i de coneixement geocientífic aplicat.

Desafiament 1: Llegir el territori i el seu subsòl 
per incrementar el volum d’informació

És un desafiament permanent la transformació de dades en infor-
mació. Aquest procés té llarga tradició des de la incorporació d’ae-
ronaus a l’ICC el 1984 (Partenavia P-68 C). Les càmeres mètri-
ques, les multiespectrals i els altímetres làser lidar són operats
amb alta eficiència i són la base productiva de les sèries nacionals
i de molts altres productes.

L’adveniment de satèl·lits d’alta resolució permet estendre la pro-
ductivitat fora de Catalunya per tal d’alimentar els sistemes i mèto-
des productius de l’ICGC aplicats en altres països del món. 

La gestió de les dades de captació aèria i espacials és un desafia-
ment en ell mateix. Cal recordar que el 2012 l’ICC va assolir la fita
de captació de més d’1 milió d’estereoparells al llarg de la seva
història productiva.

Les xarxes geofísiques, com la sísmica i la d’allaus, així com la ins-
trumentació geofísica especialitzada, són estructures cabdals a
potenciar en aquest període.

Els sistemes de modelització 3D del subsòl tenen més capacitat
de càlcul, integren més volum d’informació procedent de fonts
més diverses i es poden usar en escenaris cada cop més locals.

Cal ampliar la base d’informació geocientífica aplicada de Catalunya.
Això s’aconsegueix amb estratègies de recuperació sistemàtica
sobre el terreny (els Geotreballs o les xarxes estables d’observa-
ció i mesura), estratègies de recull sistemàtic d’informació (com ara
testimonis de sondatges o dades geofísiques) conservats en ar -
xius  generats amb altres finalitats per institucions, empreses i orga-
nismes diversos, i el recull d’informació adquirida pel mateix ICGC
en la realització de treballs específics d’abast local, o mitjançant la
instal·lació de xarxes instrumentals permanents (com ara la xarxa
sísmica) o d’abast local i de durada limitada.

El problema de la resolució i la
utilització sinèrgica o combinada
de dades de diferents sensors

Tant geomètricament com radiomè-
tricament. Dins del CP I (2014-2017)
de l’ICGC s’ha fet un pas endavant
amb el calibratge radiomètric de les
càmeres mètriques, convertides, de
fet, en pluriespectrals. Això ha per-
mès abastar tot el territori i avançar
en la producció de cobertura IRC i
primers índexs de vegetació sobre
tot el país NVDI, incrementant la
resolució de la informació generada,
tan sols possible fins ara amb infor-
mació satel·lital de menys resolució.

La generació sistemàtica de vols
urbans i la seva alta resolució (7 cm)
permet que el MUC tingui un grau
de solidesa i que sigui font bàsica
per als models urbans 3D que seran
tòpics en aquest CP I.

La utilització sinèrgica o combina-
da de dades de diferents sensors és
el desafiament present per a la
generació més eficient de produc-
tes i serveis més intel·ligents.

Escala de plataformes operades per l’ICGC.

Estratègia 2014-2017. Contracte Programa 2014-2017
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Desafiament 2: Geoinformació per tot i per a tots

Cal publicar tota la geoinformació de base del país mitjançant geo-
serveis intel·ligents, seguint estàndards OGC i industrials, i així fer-
la accessible i interoperable i facilitar als consumidors l’accés a
les dades i a la informació geocientífica perquè la puguin tenir quan
la necessiten. La cadena WMS, WFS, WPS, WCS, WDS i d’altres,
demanarà un esforç de sistematització total. Publicar la informa-
ció per al seu ús de manera immediata i a mida que l’estandardit-
zació dels models de dades i la representació INSPIRE sigui patent.

La convergència de les telecomunicacions, sistemes basats en la
localització, el procés mòbil, la informació col·laborativa propor-
cionada pels ciutadans, les xarxes de sensors, etc. són un horit-
zó al qual li calen noves eines i tècniques per fer-les més útils i,
per tant, acceptades pel ciutadà. Però tot es basarà en informa-
ció geogràfica i geològica intel·ligent posant l’existent a l’abast i
generant la que sigui necessària que no existeixi en l’actualitat.

Més enllà de les millores en els continguts i en les formes de la
informació que se serveixen en el web, l’ICGC ha de difondre més
eficientment els seus serveis des de la proximitat amb els seus
usuaris, molt especialment amb els que tenen presència activa en
el territori, i ha d’investigar la possibilitat de difondre determinada
informació que sigui útil als ciutadans mitjançant les xarxes socials.

L’IDEC com a part de la missió.
Mega Trends

Els governs d’arreu del món utilit-
zen les IDE per a connectar els SIG
d’entitats públiques distintes, inclo-
ent empreses de serveis, sistemes
d’emergència, infraestructures, etc. 

Les IDE són tecnologies en evolu-
ció. Si les IDE 1.0 (1990) eren siste-
mes per descobrir, identificar i com-
partir geodades via les metadades,
enfocades inicialment a les escales
petites i a les necessitats de les
NMO, les IDE 2.0 (2003-2013)
inclouen l’aplicació de serveis i apli-
cacions, estén els actors, a més
dels governamentals, a altres insti-
tucions i certs sectors de la socie-
tat civil. El que és important és la
difícil fertilització encreuada entre
SIGs i IDEs. Mentre no sigui així,
serà difícil crear sistemes veritable-
ment intel·ligents que completin la
geoinformació i funcionin.

L’era de les IDE 3.0 avançarà cap a
la provisió de serveis basats en la
ubiqüitat i la geolocalització per al
públic, establint una societat habi-
litada per a treballar mitjançant ope-
racions espacials de manera sistè-
mica.

Web de la IDE Local.
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Desafiament 3: Servei governamental

El servei governamental no sols se substantiva en el web de des-
càrrega de productes; també, i principalment, és basat en les tas-
ques de coordinació de la Comissió de Coor dinació Cartogràfica
de Catalunya (C4), les seves comissiones tècniques i el Registre
Cartogràfic de Catalunya (RCC) garant de l’oficialitat tècnica en
forma de metadades, compliment d’estàndards i accessibilitat. 

En aquest període s’integraran les disciplines geològiques, geofí-
siques i geotècniques en la C4, donant-los les mateixes garanties
d’oficialitat que les disciplines en geoinformació actuals.

La producció cooperativa entre el Govern de Catalunya, les dipu-
tacions, els consells comarcals, les mancomunitats i els munici-
pis, són la base de l’èxit. El proper futur es materialitzarà en models
de dades més eficients i orientats a INSPIRE i GMES/COPERNI-
CUS, la introducció de nous productes fruit de la teledetecció temà-
tica i una primera generació de serveis intel·ligents.

Un altre tipus de servei és el de donar suport a Protecció Civil i a
la planificació urbanística quan s’ha produït un moviment sobtat
del terreny, una allau o hi ha perill que se’n produeixi; donar infor-
mació ràpida a Protecció Civil, als mitjans de comunicació i a la
societat en general en cas de produïr-se un terratrèmol, i obtenir
dades sísmiques o d’altres paràmetres físics del sòl sistemàtiques
de qualitat per a ús de la comunitat científica.

Estratègia 2014-2017. Contracte Programa 2014-2017

El MUC com a base urbana del país

El Mapa Urbà de Catalunya significa un esforç gegant de racionalització de la geoinformació urbana del país. L’ICC va
produir cartografia urbana des del seu origen (l’1:500 de Barcelona es produí els primers anys d’activitat de l’Institut,
el 1982) per tot el país, municipi a municipi.

Des de l’any 2000 s’ha transformat en un sol projecte amb 947 actuacions, una per a cada municipi. Actualment reco-
breix més de 300 000 ha (10% del territori) a escala uniforme 1:1 000, amb dos models de dades comuns i coherents,
v1 i v2, i un model comú de metadades i representació. En el futur proper se seguirà amb l’actualització o s’implantarà
un model v3.0 més avançat, orientat a la tridimensionalitat i a l’objecte urbà. 

El MUC és una base mètrica urbana de 15 cm de precisió planimètrica i 20 cm de precisió altimètrica; és un produc-
te avançat, modern, gratuït i amb datum ETRS89, que converteix el país en capdavanter europeu al respecte.

RCC

C4

ICGC
Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya

Cartoteca de Catalunya

Atles Nacional

Guia de carrers

VISSIR 3.5

Serveis sísmic, 
geodèsic i d’allaus

Geotreballs

Geoíndexs
PCOT
Programa Català
d’Observació de la Terra

IDEC
Infraestructura de Dades
Espacials de Catalunya

RCC
Registre Cartogràfic
de Catalunya

CCCC
Comissió de Coordinació
Cartogràfica de Catalunya
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Desafiament 4: Cooperació i fertilització
encreudada

Els desafiaments de les agències cartogràfiques
i geològiques arreu d’Europa i del món tenen un
contingut comú en molts aspectes. Problemes
complexos atacats de maneres distintes donen
una base de coneixement en termes d’experièn-
cia d’un gran valor.

Caldrà persistir en:

• Mantenir i impulsar els convenis productius a Catalunya.

• Contractes tècnics i executius amb d’altres agències carto-
gràfiques i geològiques.

• Participació activa en les associacions tècniques pròpies del
món de la geoinformació.

• Perseverar en la interacció via convenis amb institucions aca-
dèmiques sinèrgiques. 

• Participació prioritària en els organismes INSPIRE.

• Tractar de traduir a la realitat catalana la iniciativa GMES/COPER-
NICUS.

• Mantenir i incrementar la difusió com a base per al retorn de
coneixement de l’usuari tècnic, acadèmic i particular, o institu-
cional i privat.

Aconseguir un compromís proactiu que faciliti la cooperació entre
qui encarrega un estudi i els possibles usuaris del mateix en ter-
mes d’intercanvi, requereix un esforç per intensificar el diàleg amb
els generadors-clients i és crucial per a fer créixer en qualitat i
en quantitat la base de coneixement. 

L’assessorament que dóna l’ICGC és imparcial i se sustenta sobre
bases d’informació consistents i evita la duplicació d’esforços inne-
cessaris.

L’ICGC té els coneixements tècnics i científics per avaluar aques-
ta informació i la capacitat per gestionar-la, conservar-la, introduir-
la en la cadena de valor i transformar-la en conjunts d’informació
ordenats, harmonitzats i interoperables i servir-los als usuaris.

El IC-Cartotechnology

Durant anys hem impulsat la crea-
ció de coneixement geomàtic reglat
a les universitats catalanes amb
resultats desiguals.

El coneixement és el combustible
de la maquinària tècnica i dels tèc-
nics de l’ICGC, i la seva captació és
irrenunciable. 

Actualment (2012-2013) estem
construint el Màster Universitari IC-
Cartotechnology (International Cour -
se on Cartotechnology) amb la Uni -
versitat Politècnica de Catalunya, el
primer curs del qual ha vist la llum la
tardor de 2013. Es tracta d’una do -
cència en l’àmbit de les ciències i
tècniques de la Cartotecnologia. El
professorat és escollit amb una
majoria de docents de centres inter-
nacionals per garantir la qualitat, la
competència i la modernitat del con-
tingut. L’alumnat és triat amb crite-
ris de competència envers les acti-
vitats de l’ICGC.
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Desafiament 5: De la competència a la competitivitat

El context de crisi econòmica creixent des de l’any 2008 no min-
varà en aquest CP I (2014-2017). Aquesta condició gairebé segu-
ra de contorn cal que presideixi totes les activitats de l’ICGC, ja
que totes i cadascuna tenen un component econòmic en major
o menor mesura. La competència patent en la realització de pro-
ductes i serveis pel CP I cal posar-la en valor, en termes de com-
petitivitat externa, europea i internacional. 

Ens orientarem en cinc sentits:

• Configurar l’ICGC en termes de més eficiència i d’estalvi.

• Establir l’equilibri necessari per evitar que el know-how es perdi,
ans al contrari, que augmenti.

• Impulsar les accions orientades a la competitivitat.

• Tractar que l’escàs pressupost dels contractes programes tin-
guin una atenuació de la producció menor que la proporcional.

• Impulsar les activitats internacionals competitives en termes
d’autofinançament.

Projectes singulars i a llarg termini:

L’esforç és part de l’ADN de l’ICGC; els projectes a llarg termini permeten un
esforç més compassat i rendible.

Exemples que cal tenir com a garantia de present:

• Per suposat, el nostre programa bàsic amb el Govern de la Generalitat, el
nostre propietari, que via DTES veurà la llum amb el Contracte Programa
I (2014-2017).

• El projecte d’agricultura de precisió FARMSTAR amb l’empresa ASTRIUM;
fa més de 12 anys que és actiu.

• La generació d’ortofotos via PNOA amb l’IGN; fa més de 15 anys que és
actiu.

• El projecte Geolocal amb l’AOC; fa més de 10 anys que és actiu.

• Els convenis amb la MMAMB que són actius des dels anys 1980.

• Els convenis amb l’Ajuntament de Barcelona, actius des dels anys 1980.

• Els convenis amb les diputacions i ajuntaments, sempre actius.

• Els convenis amb la General Commission of Surveying de KSA per a l’ar-
quitectura de la Geoinformació de KSA.



Desafiament 6: Enfocament holístic

Es tracta de millorar la comprensió dels processos geològics i
de l’impacte potencial dels riscos a través de l’òptica dels siste-
mes totals.

Una de les funcions de l’ICGC consisteix en aportar visions acre-
ditades i sòlides sobre elements geocientífics aplicats d’abast
regional perquè treballa sistemàticament i contextualitzadament
des de la visió del territori en la seva totalitat. Aquestes caracte-
rístiques el situen en una posició excel·lent per a desenvolupar
la geologia de sistemes i satisfer les expectatives dels usuaris.

Analitzar les interconnexions entre els diversos sistemes comple-
xos que constitueixen el medi geològic, i entre aquest medi i la
biosfera i l’atmosfera és fonamental per entendre el funcionament
dels processos, naturals o induïts per l’activitat humana, que s’hi
desenvolupen. Les pressions a les quals estan sotmesos els recur-
sos geològics i edafològics que contenen el sòl i el subsòl (els geo-
recursos) requereixen millorar el coneixement geocientífic de la
totalitat del territori per posar-lo al nivell adequat per al seu desen -
volupament en termes econòmics i de seguretat. Els temes són
molt diversos i inclouen les fonts d’energies renovables (especial-
ment l’energia geotèrmica, en el subsòl proper i en el profund) i no
renovables (especialment els materials geològics rics en matèria
orgànica), la capacitat d’emmagatzematge del subsòl, els recur-
sos edàfics, les aigües subterrànies o els recursos petris. Aquests
temes estan interrelacionats perquè se siuen en un àmbit comú (el
medi geològic en tant que sistema de sistemes de superfície i de
subsòl) i requereixen un enfocament holístic que permeti millorar
la comprensió del seu funcionament i calcular l’impacte potencial
dels riscos associats.

Mitjançant els Geotreballs, l’ICGC recull sistemàticament en tot el
territori de Catalunya informació sobre la seva constitució geolò-
gica, geomorfològica, edafològica, sobre els recursos hidrogeo-
lògics i sobre els riscos naturals que tenen el seu origen en el sòl
i en el subsòl, a les resolucions adequades per a la planificació ter-
ritorial i l’urbanisme, aplicant els mètodes i les tècniqus adients
per a cada un d’ells. També utilitza altres estratègies per recollir
informació que conté dades geològiques, la qual es troba en ar -
xius dels organismes que la van generar.

Integrar tota aquesta informació en el sistema geològic 3D del qual
l’ICGC ja disposa de l’esquelet, de manera que es pugui analitzar
en el seu conjunt des de diversos punts de vista; es puguin fer
simulacions d’escenaris a escala local o general, i es puguin visua-
litzar és un altre desafiament que cal fer front.

Estratègia 2014-2017. Contracte Programa 2014-2017
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Desafiament 7: Geoantropia

Cal entendre, quantificar i predir la resposta de la zona d’interac-
ció entre l’activitat humana i el medi geològic. Ser un hub de conei-
xement geocientífic aplicat.

Els processos físics de transformació que ha experimentat el ter-
ritori de Catalunya generats per l’increment de l’activitat humana
al llarg de les darreres dècades s’han desenvolupat en els medis
geològics continentals, en els medis geològics de transició entre
els marins i els continentals i en els medis geològics marins. En
tots aquests medis, els processos han tingut lloc a la superfície
del terreny i en el sòl, en el subsòl proper i en el subsòl profund, i
els seus efectes es perllongaran en el temps perquè l’espectre de
velocitats de resposta de la geosfera és molt ample. Moltes de les
activitats humanes produeixen efectes beneficiosos en els eco-
sistemes (també en l’humà) i n’incrementen la resiliència i la segu-
retat, però moltes altres tenen impactes negatius.

La comprensió de la resposta del medi geològic a les demandes
que se li fan des de la pressió antròpica és essencial per poder
quantificar els efectes que produeix aquesta resposta en l’activi-
tat humana per arribar a ser capaços de predir-la probabilística-
ment i per proposar mesures per mitigar els riscos que comporta.

Combinar dades i informació sobre el territori generades per dis-
ciplines molt diverses, en l’espai i en el temps, és la clau per iden-
tificar i avaluar les connexions entre els sistemes i els medis geo-
lògics.

Afrontar aquest repte significarà un augment important de la feina
que l’Institut ja fa en col·laboració amb altres institucions que
tenen el seu àmbit de treball en el territori i en els diversos camps
de les Ciències de la Terra, a Catalunya i a Europa, comportarà
estrènyer les relacions que l’ICGC ja té amb altres disciplines tèc-
niques i necessitarà explorar i obrir relacions noves amb especia-
litats aparentment tan dispars com poden ser la sociologia, el dret
o l’eco logia.
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Ortofoto de Catalunya 1:5 000. Total fulls de la sèrie: 4 275.
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OPORTUNITATS

• Tenim un marc jurídic (CP) esta-
ble que cal fer valer.

• L’ICGC és medi propi de la geoin-
formació per a l’ALC i l’AGC. 

• L’ICGC és el mitjà de comunica-
ció ràpida de qualsevol risc geo-
lògic actiu. 

• El concepte de qualitat de la infor-
mació geoespacial de base. Cada
cop hi ha un consens més gene-
ralitzat que cal que ho assumei-
xin les NMO (UN-GGIM)

• La UE i la Directiva INSPIRE es
basen en les LMO (Legal Mandate
Org.). I els DT (Drafting Teams)
essencialment en la competència
basada en el coneixement. Per
tant, tenim oportunitat.

• Els models de dades ja són
àmpliament acceptats pel crowd -
sour cing ciutadà (múltiples fonts)
i també pels usuaris tècnics. Això
significa una realimentació alta-
ment enriquidora.

• L’establiment d’una sòlida políti-
ca de gratuïtat ens situa com a
referents i elimina les barreres
d’ús.

ELS OBJECTIUS I LES OPORTUNITATS

Tenim quatre objectius estratègics orientats a donar resposta als
deu desafiaments. Atès que som l’Agència Nacional de Geo -
informació de Catalunya amb una missió definida a llarg termini,
els objectius, en molts casos, superen aquest període 2014-2017.

Objectiu 1: Mantenir i incrementar la intel·ligència de la infor-
mació i dels serveis produïts pel CP I 
(2014-2017)

1. L’ortofotografia: El context
Partint d’un calibratge rigorós de les càmeres, consolidant la
cobertura bianual del territori a 25 cm de resolució i 10 cm a
la costa i zones urbanes, l’ús de l’ortoXpres que minimitza a
setmanes la distància des de la captació a la distribució a l’u-
suari. 

2. Base cartogràfica numèrica: El vector
Partint de la base 1:5 000, mantenir la producció de 800-1 000
fulls/any (4-5 anys en total). Posar en marxa el model de dades
v3.0 cap a una tridimensionalitat més avançada.

3. Base geològica
Incrementar la base d’informació geocientífica aplicada de
Catalunya i fer-ne una distribució ordenada.

4. Base d’adreces: La referenciació postal
La qualitat de l’adreça, mesurada a través de l’exhaustivitat i
de la normalització de les vies de comunicació, carrers, carre-
teres i camins, és cabdal per als webs geogràfics que es basen
en aquesta informació. Exhaustivitat i normalització com a indi-
cadors.

5. L’altimetria: Vectorial i lidar
La simbiosi de la fotogrametria i la captació lidar ens permet modelitzar el relleu i oferir bases alti-
mètriques fiables per a l’altimetria (les BCN) i per a la cartografia. Cal perseverar.

6. El MUC
Un canvi en l’actualització per raons d’eficiència operativa i econòmica s’imposa en actualit-
zar el territori urbà i periurbà (300 000 ha) en períodes de 4-5 anys.

7. Els Geotreballs
En aquest període recollirem més de 60 000 km2 de nova informació.

8. La cartografia
En aquest període finalitzarem el MTC 1:25 000 en 1a edició; actualitzarem el MTC 1:50 000 en
5a i 6a edició.

9. El model geològic 3D
Integra tots els conjunts d’informació geològica en un sistema holístic que abasta des de la super-
fície fins a l’espai subsòl més profund. 

10. Geoíndex
Nodrir el geoíndex de nous conjunts d’informació i incrementar el nombre de visors.
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Objectiu 2: Impulsar el govern de la geoinformació, 
via la C4 i les seves comissions, el PCC, el RCC, 
la Directiva europea INSPIRE i la iniciativa
GMES/COPERNICUS

1. L’eficiència com a objectiu
Fer allò programat amb menys recursos, aquest és l’objectiu:
mantenir les posicions (els conjunts de geoinformació) assolides,
en termes d’actualització sobre el territori, és la nostra línia de
defensa. El Contracte Programa de l’ICGC n’és un bon exemple.

2. La C4. Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya
Aquest òrgan col·legiat paritari entre AGC i ALC és un magní-
fic instrument de coordinació i impuls. L’aprovació sistemàtica
d’estàndards i programes comuns és un mecanisme clau. Les
seves comissions tècniques són les arrels de les decisions de
la C4 i cal que mantinguin les trajectòries establertes.

3. El PCC. Pla Cartogràfic de Catalunya
És la translació, la transposició de la Directiva o llei europea
INSPIRE. La C4 impulsarà el Decret del PCC en termes de con-
cepció, estandardització i producció de la geoinformació bàsi-
ca de Catalunya. Els 113 conjunts de geoinformació són el moll
de l’os de la geoinformació pública catalana.

4. El RCC. Registre Cartogràfic de Catalunya
Registrar les actualitzacions dels productes existents i assolir
el registre de la totalitat del MUC (Mapa Urbà de Catalunya) en
l’horitzó, com un dels exemples més significatius.

5. SPGIC. Servei de Posicionament Geodèsic Integrat 
de Catalunya
És l’expressió, en termes de servei tècnic públic, del coneixe-
ment geodèsic de l’ICC. És una clara infraestructura del país.
Cal modernitzar-ho sistemàticament i puntualment.

6. INSPIRE: La Directiva europea com a oportunitat
L’horitzó europeu 2020 és un objectiu i un desafiament a la vega-
da que realimenta el PCC i que nodreix també el RCC.

7. GMES/COPERNICUS: De la informació al geoservei
Europa impulsa els geoserveis i productes aplicats als proble-
mes que tenen les administracions públiques. Cal tractar de
participar-hi i impulsar aquesta iniciativa a l’AGC i l’ALC. 

OPORTUNITATS

• L’eficiència que comporta el marc
de la C4 és especialment impor-
tant i dóna una oportunitat de llui-
ta contra la reducció de recursos.

• L’impuls europeu INSPIRE ens
orientarà en la producció i l’estan-
dardització de geoserveis i la seva
performance que donarà més i
més ús a la informació geogràfi-
ca i geològica del PCC.
Digitalitzar els registres analògics
i els nuclis dels sondatges, adap-
tar a les necessitats de l’ICGC les
especificacions de dades INSPI-
RE i integrar la informació en con-
junts d’informació, és prioritari per
a millorar la gestió de la informa-
ció.

• L’iniciativa GMES/COPERNICUS
en termes d’experiències europe-
es útils, exitoses i aplicades ens
donarà nous camins. Cal tractar
de participar i impulsar la partici-
pació de l’AGC i l’ALC.

• Cal comportar-se com un govern
en termes internacionals per a
ésser apreciat com a tal.

PCC RCC

C4

INSPIRE
Fluxos d’estandardització.
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Objectiu 3: Estendre el paper de l’ICGC com a hub (eix) 
de la geoinformació pública a Catalunya 
i la seva internacionalització

1. L’ICGC com a secretaria tècnica de la C4
La C4 és el nucli impulsor del diàleg i la implementació de la
geoinformació catalana, en termes d’estàndards i programes,
i cal que l’ICGC li proveeixi suport integral.

2. L’ICGC com a National Mapping Office
És una institució d’Estat, responsable dels programes que el
Govern li confia en les disciplines de la geodèsia i la geologia,
i de l’estandardització, producció i difusió de la geoinformació
de Catalunya.

3. El paper de l’eix ICGC
No sols cal produir dades, també cal dotar-les d’intel·ligència,
convertir-les en informació i preparar-les per ésser importa-
des per models que generin coneixement. Aquesta és la pauta
a seguir i aquest comportament té dos components cap a l’ex-
terior de l’ICGC: el web, els seus geoportals i els seus visors,
i la difusió directa mitjançant actes, seminaris i presentacions
dels productes, els serveis i la tecnologia.

4. Transformar: Integrar, reutilitzar, reformular, reinterpretar,
modelitzar
Generar coneixement mitjançant, per exemple, el model geo-
lògic 3D, perquè permet integrar tots els conjunts d’informació
(geològica, geomorfològica, edafològica, recursos hidrològics,
riscos naturals) en un sistema holístic que abarca des de la
superfície fins a l’espai subsòl més profund.

5. Projectar el coneixement i l’expertesa
Fer que la informació, el coneixement i l’expertesa arribin als
usuaris finals en les condicions adequades perquè la utilitzin
directament o l’adaptin a les seves necessitats específiques és
la raó de ser de l’Institut.

6. Les relacions amb universitats i centres de recerca
Mantenir i millorar les relacions de l’ICGC amb les universitats
i els centres de recerca de Catalunya, d’Espanya i d’Europa.

7. De la competència a la competitivitat: la internacionalització
com a prova d’excel·lència
Realització de projectes internacionals, especialment amb altres
instituts geogràfics i geològics nacionals, com ara: els European
Avalanche Warning Services, els instituts geològics germans
de Baviera i d’Emilia-Romagna.
Avui, però, l’atenció s’adreça cap als països solvents i més
demandants, com són els de l’Orient Mitjà i Àsia. Obtenir pro-
jectes avançats i rendibles és l’objectiu. 

OPORTUNITATS

• Els coneixements acumulats de
la producció, en termes de
models i mètodes, són clau i
donen oportunitat de creixement
eficient a Cata lunya i fora.

• La competència dels tècnics de
l’ICGC és base de competitivitat.

• La capacitat de comprensió dels
problemes propis i la seva traduc-
ció en solucions és la base de la
producció de solucions per a
altres.

• L’absorció de nous instruments
tecno lògics (sensors, satèl·lits,
tecnologies, etc.) és base de
competitivitat i cal esforçar-se en
mantenir-la.

• El web ICGC com a bandera i de -
mos trador de tecnologies, que cal
versionar sistemàticament, en ter-
mes d’eficiència, de manera con-
tinuada. Això ens dóna oportu-
nitat de competència.

Emirats Àrabs Units.

Regne de Tailàndia.

Curs ICC.
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Objectiu 4: Multiplicar l’aplicabilitat de la teledetecció aèria 
i espacial a Catalunya

1. La captació primària ADN de l’ICGC
Els sensors (càmeres mètriques, multiespectrals i làsers lidar)
són la base tecnològica que ens dóna coneixement en termes
operatius i, per tant, competitivitat. Partim de més de 25 anys
d’experiència i s’han captat més d’un milió de parells fotogra-
mètrics. Aquest equilibri producció eficient-competitivitat cal
mantenir-lo i incrementar-lo.

2. L’aplicabilitat urbana i territorial via PCOT
Incrementar l’aplicabilitat de la resolució mètrica i multiespec-
tral és l’esforç diari; però aplicar-ho a les ciutats catalanes en
estreta col·laboració amb els municipis (Sant Cugat del Vallès,
Rubí, etc.), agències locals (Barcelona Regional), mancomuni-
tats (Àrea Metropolitana de Barcelona) i molts d’altres actors,
és la línia d’acció per a entendre la problemàtica local i per-
què l’aplicabilitat fructifiqui.

3. Les ciutats intel·ligents que es configuren
Les Smart Cities són ciutats amb sensors (in situ) terrestres que
proporcionen dades; el desafiament és implementar la cadena
dades – informació – models – coneixement – serveis. La tele-
detecció és un espectre de sensors més que pot ajudar a la
intel·ligència de les ciutats; aquest és l’objectiu i el PCOT l’im-
pulsarà.

4. L’observació espacial de la Terra com a font de coneixement
La panòplia de sensors espacials és creixent en nombre i com-
plexitat d’ús. L’objectiu clar és entendre i aplicar aquesta ofer-
ta. La iniciativa GMES/COPERNICUS és un desafiament euro-
peu a considerar i seguir.

OPORTUNITATS

• L’experiència productiva, com per
exemple els més de dotze anys
de contractes amb ASTRIUM/
INFOTERRA (actualment Airbus
Defence and Space/GEO-Inte -
lligence) per a la realització de
campanyes d’agricultura de pre-
cisió a França, ens dóna segure-
tat operativa en l’obtenció de da -
des multiespectrals a Cata lunya i
arreu.

• L’associació amb INFOTERRA
ens aporta informació i oportuni-
tats d’ús com a primícies tecno-
lògiques i, per tant, amb possibili -
tats de creació de nous productes
competitius.

• És clau l’experiència obtinguda
per la fertilització encreuada entre
els geoserveis proporcionats per
l’ICGC i els dels components de
la C4. L’exem ple de l’ús per part
del DARP de l’ortofoto de l’ICGC
en el programa del control de l’a-
jut agrícola en el programa FEGA,
n’és un bon i documentat exem-
ple.

• El PCOT, com a centre impulsor
de l’aplicabilitat de la teledetec-
ció, cal que generi les oportuni-
tats en termes d’ús de coneixe-
ment. 

FARMSTAR. Projecte ASTRIUM 
d’agricultura de precisió (2000-2012).
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LES AMENACES I LES FORTALESES

ICGC 2014: Mirant cap endavant

Comprendre el present i pronosticar el futur és una de les activi-
tats humanes més complexes però és ineludible per adreçar les
institucions i empreses.

Hi ha un cert consens en la identificació de les tendències que tin-
dran un impacte significatiu en el futur de la indústria geoespacial
en els propers 5–10 anys:

• S’incrementarà la demanda en termes de precisió i resolució
geomètrica i multiespectral, així com en termes d’actualització
(apropant-se al temps real).

• La “neogeografia”, com a concepte transversal, integrador de
l’usuari i el productor.

• Les solucions geoespacials en termes de dades i de programa-
ri seran “opensource” de manera més i més general.

• La creació cooperativa “crowdsourcing” serà una realitat, com-
plexa, desigual, però present i creixent.

• Els sistemes basats en la localització (LBS) seran més i més
madurs i emprats, orientant-se cap a aplicacions totals tipus
“indoor”.

• L’establiment de multimèdia de nova generació integrant vec-
tor, més imatges, més models digitals del relleu i terrestres, més
POI, més i més integraran sistemes intel·ligents que alimenta-
ran noves aplicacions tipus AR (Realitat Augmentada).

• L’increment de l’ample de banda (del 3G, cap 4G, 5G…) i la cor-
relativa aparició de sistemes ubics (tipus Smartphones, Tablets,
Phablets, etc.) impulsaran la demanda de geoinformació espe-
cífica i de qualitat.

• Els publicadors universals Google Earth/Maps, Bing Maps, etc.
i els proveïdors globals Navtec, TeleAtlas, etc. competiran en el
terreny local amb els proveïdors locals. El múscul versus la
intel·ligència, és un escenari líquid i molt inestable.

• L’anàlisi i el raonament basats en la Infraestructura de Dades
Espacials evolucionaran cap a les IaaS (Infraestructures com a
Servei), les PaaS (Plataformes com a Servei), les SaaS (Software
com a Servei) i les MaaS (Models com a Servei), tot ubicat al
“cloud” (núvol). Caldrà adaptar-se a aquesta revolució maqui-
nari/programari.

• La concentració de la tecnologia i el seu poder aplicatiu en ter-
mes d’inversió evolucionarà cap a un escenari on no hi haurà
més de deu proveïdors globals de geoinformació.

• Obtenció més ràpida de dades de moviments intensos tant per
a l’avaluació dels possibles moviments del sòl com per a la veri-
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ficació del comportament de les edificacions en cas de terratrè-
mols importants.

• Millora continuada dels serveis públics: servei d’informació sís-
mica, de predicció d’allaus, d’intervenció en relació als riscos
geològics.

Aquest és un decàleg aplicat a la nostra realitat, sense cap ànim
d’exhaustivitat, que es pot estendre en les seixanta-nou predic-
cions del “UN Comittee of Experts on Global Geospatial Information
Management” publicades.

La reacció en termes d’adaptació al futur proper d’una agència
nacional com l’ICGC ha de tenir tres components:

• Mantenir els conjunts de geoinformació útils produïts fins al pre-
sent, tot i adaptant-los als nous models de dades demanats.

• Comprendre la demanda present i futura; aquest és un exercici
complex i arriscat i, potser, el més compromès estratègicament.

• Entendre que el passat no tornarà i l’eficàcia ha esdevingut en
eficiència, la inversió es reduirà i la despesa es contindrà. Per
tant, cal imaginar noves solucions més econòmiques tècnica-
ment i monetàriament.

Com ho farem: Explicant-nos més i millor

Les institucions públiques han d’evolucionar en els nous esce-
naris presents i futurs. Com afrontar l’estratègia 2014-2017?
Aquesta és la qüestió. El lema és: “La geoinformació per tot i per
a tots”. Aquest lema pot substantivar-se en els següents punts de
referència que configuren un escenari per als propers anys:

• La no adaptabilitat a la nova demanda real i futura significa ini-
ciar un procés d’obsolescència – decadència – desaparició.

• Cal incrementar la competència i adaptar-nos sistemàticament
als nous paradigmes industrials. Seguir fent el mateix i emprar
els mateixos mètodes és garantia d’obsolescència.

• La competitivitat en termes d’obtenció de projectes europeus
(GMES/COPERNICUS per exemple) i internacionals és manda-
tori tècnicament i econòmicament.

• Els estats confiaran als publicadors universals i als proveïdors
globals les seves aplicacions; això és un vector disjunt i més
lluent que la visió piramidal de les actituds i estratègies que les
agències cartogràfiques i geològiques nacionals tenen avui dia.

• El núvol i les infraestructures geoespacials IaaS, PaaS, SaaS i
MaaS són tendències ineluctables, a les quals cal adaptar-se
en tot cas. Això significarà més que canvis en les actuals estruc-
tures.

• La generació de coneixement tècnic mitjançant estructures regla-
des pròpies (màsters, seminaris, etc.) són un bon antídot a l’ob-
solescència.
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• Digitalitzar massivament la informació analògica existent i, espe-
cialment, la històrica, incorporant la realimentació de l’usuari i
com a component essencial dels geoportals presents i futurs.

• La captació primària pròpia i aliena com a base de la innovació.
La sensòrica com a disciplina i, especialment, la intel·ligència
de la seva aplicabilitat directa i útil és base de creixement i super-
vivència.

• El web 1.0 existent i el seu perfeccionament continu, el web 2.0
emergent, que ja és ací, com a garantia de proximitat a l’usua-
ri, el web 3.0, la semàntica, com a futur proper que obligarà el
canvi dels productes actuals cap a intel·ligències noves i les
futures web 4.0, la intel·ligència de les persones, i més.

• Instrumentació, auscultació, assaigs in situ i modelització dels
riscos geològics.

• Proposar mesures preventives i correctores per mitigar els ris-
cos geològics.

• Cal estar més que atents a la carrera tecnològica que ens in -
 flueix i condiciona.

• I les persones, el mal anomenat capital humà, que és l’essèn-
cia de tot. Cal mantenir i incrementar la competència i poten-
ciar la competitivitat. La lluita contra l’obsolescència basat en
l’estudi sistemàtic és la clau. Qui no estudia, no treballa pel seu
futur. Aquest paradigma clàssic és cada cop més punyent.

Aquests tretze punts no conformen un full de ruta, el full de ruta
serà el Contracte Programa CP I (2014-2017); són condicions de
contorn com tot aquest document que cal tenir en compte i que
condicionaran i orientaran el futur.
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LES PERSONES I ELS RECURSOS

L’agilitat, l’esperit de superació i la cerca continuada de l’excel·lèn-
cia són els valors en els quals es recolza la nostra cultura com a
organització.

Els recursos de l’ICGC són la suma dels recursos econòmics i
financers i de les persones, amb els seus coneixements i habili-
tats. Conjunts de dades, d’informació, de serveis i persones són
el capital de coneixement de l’Institut. Els recursos de l’ICGC també
inclouen la infraestructura, constituïda per programaris i maquina-
ris TIC, sistemes d’administració, laboratoris, locals, vehicles, mos-
tres, etc. A més, l’ICGC compta amb béns intangibles; l’experièn-
cia i el know-how de l’organització, la identitat institucional, les
xarxes relacionals i la imatge que projectem cap a l’exterior en són
alguns exemples.

La implementació de l’estratègia de l’ICGC 2014-2017 requereix
d’un equip humà cohesionat, professionalitzat i àgilment organit-
zat, que pugui treballar amb els instruments adequats i en les con-
dicions de seguretat i de confort necessàries, perquè l’Institut pugui
afrontar els reptes que se li presenten i assolir els objectius que es
proposa amb garanties d’èxit.

L’equip de persones que es dediquen a projectes de desenvolu-
pament és format, en major part, per matemàtics, geòlegs, físics,
enginyers en telecomunicacions i informàtica, geògrafs, entre d’al-
tres. 

L’ICGC es preocupa de millorar el nivell tècnic i científic del seu
equip humà mitjançant el Pla de formació; les seves competèn-
cies i habilitats relacionals, i de preservar la seguretat de les per-
sones en el seu treball. Per això promociona la realització de diver-
ses activitats. 
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ACRÒNIMS

ADN Gens de l’ICC. Part de la Missió!
AGC Administració de la Generalitat de Catalunya
ALC Administració Local de Catalunya
AOC Administració Oberta de Catalunya
BCN Base Cartogràfica Numèrica
C4 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya
COBERTURA IRC Cobertura Infraroig Color 
CP Contracte Programa
DARP Departament d’Agricultura, Ramaderia Pesca,

Alimentació i Medi Natural
DT Drafting Teams (Grup d’Experts en la Redacció)
ETRS89 European Terrestrial Reference System 1989

(Sistema Europeu de Referència Terrestre 1989) 
FEGA Fons Espanyol de Garantia Agrària
GMES Global Monitoring for Environment and Security

(Monitorització Mundial de Medi Ambient i Seguretat)
IaaS Infrastructures as a Service (Infraestructures com a

Servei)
IDEC Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya
IGN Institut Geogràfic Nacional
INSPIRE INfrastructure for SPatial Information in European

Community (Infraestructura de Dades Espacials
Europea)

KSA Kingdom of Saudi Arabia (Regne d’Aràbia Saüdita)
LBS Location-Based Services (Serveis Basats en

Localització)
LIDAR Light Detection and Ranging (Detecció i Medició de

Distàncies per Llum)
LMO Legally Mandated Organisations (Organitzacions

Legalment Obligatòries)
MaaS Models as a Service (Models com a Servei)
MGC Mapa Geològic de Catalunya
MTC Mapa Topogràfic de Catalunya
MUC Mapa Urbà de Catalunya
NMO National Mapping Organization (Organitzacions

Nacionals de Cartografia)
NVDI Normalized Difference Vegetation Index (Índex de

Diferència Normalitzada de Vegetació)
OFC Ortofotomapa de Catalunya
OGC Open Geospatial Consortium
PaaS Platforms as a Service (Plataforma com a Servei)
PCC Pla Cartogràfic de Catalunya
PCOT Programa Català d’Observació de la Terra
PNOA Pla Nacional d’Ortofotografia Aèria
POI Point of Interest (Punt d’Interès) 
PRG Plataforma de Recursos de Geoinformació
RCC Registre Cartogràfic de Catalunya
SaaS Software as a Service (Programari com a Servei)
SIG Sistema d’Informació Geogràfica
UN-GGIM United Nations – Global Geospatial Information

Management (Programa de les Nacions Unides per al
Desenvolupament d’Informació Geoespacial Global)

VISSIR Visor d’Imatges del Servidor d’Imatges Ràster
WCS Web Coverage Service (Servei de Cobertura Web)
WDS Web Data Service (Servei de Dades Web)
WMS Web Map Service (Servei de Mapes en Web)
WPS Web Processing Service (Servei de Processament Web)
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