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4.9 Annex 8. Altres dades i estudis d’interès. Ús, difusió i catalogació de 
la geoinformació a les administracions de Catalunya 

4.9.1 Introducció 

Per tal de fer una proposta de revisió del Pla Cartogràfic de Catalunya (en endavant 
PCC) basada en la realitat actual de la geoinformació a Catalunya i en les necessitats 
d’usuaris i productors, l’ICGC ha fet una anàlisi exhaustiva d’aquesta realitat a partir 
d’una sèrie d’estudis i consultes que s’han dut a terme al llarg del període de revisió 
del PCC: 
 
• Consulta sobre la vigència del Catàleg del PCC 
• Enquesta CIGs transversals 
• Enquesta dia a dia de la geoinformació 
• Geoinformació publicada als webs de l’Administració Local 
• Geoinformació publicada als webs de la Generalitat 

 
Els treballs es varen iniciar al juliol del 2018 amb una carta adreçada a entitats 
públiques usuàries i productores de geoinformació sol·licitant informació sobre les 
seves necessitats d’actualització del Catàleg dels conjunts d’informació geogràfica del 
PCC. 
 
Amb posterioritat s’han realitzat entrevistes personalitzades amb els organismes de 
l’administració pública catalana (Generalitat i Ens locals) productors i usuaris 
d’informació geogràfica, amb l’objectiu de compilar, d’una manera sistematitzada, 
informació sobre els conjunts d’informació geogràfica (CIGs) generats i caracteritzar-
los exhaustivament. Al mateix temps s’han recollit les necessitats presents i futures 
manifestades pels entrevistats en matèria d’informació geogràfica. 
 
El paral·lel s’ha fet un buidatge de tota la geoinformació publicada als webs de les 
administracions catalanes per tal d’analitzar l’ús de la cartografia oficial i la seva 
catalogació a la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya. 
 
El posterior procés i anàlisi de la informació compilada ha servit de base per a 
l’elaboració de la revisió del PCC, que conté els CIGs que els diferents actors implicats 
en les administracions necessiten gestionar per al correcte desenvolupament, amb 
criteris d’eficàcia i eficiència, de les competències que, per llei, tenen atribuïdes, així 
com els conjunts d’informació geogràfica que, d’existir en el futur, millorarien l’exercici 
d’aquestes competències. 
 
Cal destacar que el nombre d’entitats contactades i webs consultats dona un elevat 
nivell de representativitat de la informació recopilada. 
 
En termes generals s’ha observat una millora substancial en la gestió de la 
geoinformació a l’administració respecte dels estudis fets per a l’aprovació inicial del 
PCC: 
 
• El nombre de CIGs publicats és molt més elevat. 
• En general, els CIGs són força més accessibles. 
• S’ha avançat en la normalització i documentació dels CIGs, però s’ha detectat que 

la catalogació de la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya no ha estat 
actualitzada al mateix temps en que s’han actualitzat les dades. 
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• No s’han detectat duplicitats o multiplicitats per a un mateix conjunt d’informació, 
però sí que, segons el web o plataforma en que es publiqui, pot tenir versions i 
actualitzacions diferents. 

• En molts llocs web no es fa servir com a referència la cartografia oficial a 
Catalunya. 

 
En el present informe es documenten amb detall totes les tasques realitzades per 
l’Àrea de Gestió de Projectes i Suport a la C4 de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya (ICGC) relatives a la compilació, procés i anàlisi de la informació recopilada. 

4.9.2 Consulta sobre la necessitat d’actualitzar informació del Catàleg del PCC 

Amb l’objectiu d’identificar aquells aspectes del Catàleg dels conjunts d’informació del 
PCC que caldria actualitzar, l’ICGC va enviar una carta a 114 entitats de 
l’administració pública catalana (Generalitat i Ens locals) adjuntant la versió vigent del 
Catàleg i demanant la seva validació o modificació. 

Valoració i classificació de les demandes de modificació 

Tipologies de respostes Nombre de 
modificacions 

CIGs que s'han afegit 7 
CIGs que desapareixen 1 
SubCIGs que s'han afegit 129 
CIGs que canvien de nom  8 
Canvis d'entitats responsables 18 
Canvis d'accés a les dades 3 
Canvis de periodicitat 3 
Canvis de descripció 18 
Aportacions de CIGs i subCIGs que no tenen descripció 28 

 
 

 
Figura 4.28. Classificació de les respostes per tipologia 
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Entitats consultades 

Agència Catalana de l'Aigua 
Agència de Residus de Catalunya 
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 
Departament de Justícia. Secretaria General de Justícia 
Departament de Salut. Secretaria General de Salut 
Departament d'Ensenyament. Secretaria General del Departament d'Ensenyament 
Direcció General d'Administració Local 
Direcció General d'Agricultura i Ramaderia 
Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries 
Direcció General d'Atenció Ciutadana 
Direcció General de Comerç 
Direcció General de Desenvolupament Rural 
Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi 
Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial 
Direcció General d'Indústria 
Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat 
Direcció General de Patrimoni Cultural 
Direcció General de Pesca i Afers Marítims 
Direcció General de Policia 
Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural 
Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments 
Direcció General de Protecció Civil 
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic 
Direcció General de Transports i Mobilitat 
Direcció General d'Urbanisme 
Diputació de Barcelona 
Diputació de Girona 
Diputació de Lleida 
Diputació de Tarragona 
Institut Català d'Energia 
Institut d'Estadística de Catalunya 
Infraestructures.cat 
Observatori del Paisatge 
Servei Català de Trànsit 
Servei Meteorològic de Catalunya 
Àrea Metropolitana de Barcelona 
Ajuntament de Barcelona 
Ajuntament de Blanes 
Ajuntament de Cambrils 
Ajuntament de Figueres 
Ajuntament de Girona 
Ajuntament de Granollers 
Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat 
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Ajuntament de Lleida 
Ajuntament de Lloret de Mar 
Ajuntament de Manresa 
Ajuntament de Mataró 
Ajuntament de Reus 
Ajuntament de Roda de Berà 
Ajuntament de Sabadell 
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
Ajuntament de Tarragona 
Ajuntament de Terrassa 
Ajuntament de Vic 
Ajuntament de Viladecans 
Ajuntament del Prat de Llobregat 
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
Conselh Generau d'Aran 
Consell Comarcal de la Cerdanya 
Consell Comarcal de la Conca de Barberà 
Consell Comarcal de la Garrotxa 
Consell Comarcal de la Noguera 
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre 
Consell Comarcal de la Segarra 
Consell Comarcal de la Selva 
Consell Comarcal de la Terra Alta 
Consell Comarcal de l'Alt Camp 
Consell Comarcal de l'Alt Empordà 
Consell Comarcal de l'Alt Penedès  
Consell Comarcal de l'Alt Urgell 
Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça 
Consell Comarcal de l'Anoia 
Consell Comarcal de les Garrigues 
Consell Comarcal de l'Urgell 
Consell Comarcal del Bages 
Consell Comarcal del Baix Camp 
Consell Comarcal del Baix Ebre 
Consell Comarcal del Baix Empordà 
Consell Comarcal del Baix Llobregat 
Consell Comarcal del Baix Penedès 
Consell Comarcal del Barcelonès 
Consell Comarcal del Berguedà 
Consell Comarcal del Garraf 
Consell Comarcal del Gironès 
Consell Comarcal del Maresme 
Consell Comarcal del Moianès 
Consell Comarcal del Montsià 
Consell Comarcal del Pallars Jussà 
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Consell Comarcal del Pallars Sobirà 
Consell Comarcal del Pla de l'Estany 
Consell Comarcal del Pla d'Urgell 
Consell Comarcal del Priorat 
Consell Comarcal del Ripollès 
Consell Comarcal del Segrià 
Consell Comarcal del Solsonès 
Consell Comarcal del Tarragonès 
Consell Comarcal del Vallès Occidental 
Consell Comarcal del Vallès Oriental 
Consell Comarcal d'Osona 
Gerència Municipal Ajuntament de Barcelona 
Gerència de Seguretat i Prevenció Ajuntament de Barcelona 
Gerència de Recursos Ajuntament de Barcelona 
Gerència de Presidència i Economia Ajuntament de Barcelona 
Gerència de Drets Socials Ajuntament de Barcelona 
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència Ajuntament de Barcelona 
Gerència d'Ecologia Urbana Ajuntament de Barcelona 
Gerència de Turisme, Comerç i Mercats Ajuntament de Barcelona 
Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local Ajuntament de Barcelona 
Gerència d'Habitatge Ajuntament de Barcelona 
IMI Ajuntament de Barcelona 
Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial Ajuntament de Girona 

4.9.3 Ús transversal dels CIGs del PCC 

En el marc dels treballs de revisió del PCC, l’ICGC va dissenyar una enquesta amb 
l’objectiu de conèixer l’ús que es fa dins de l’administració pública de Calalunya dels 
diferents conjunts d’informació inclosos al catàleg del PCC. 
 
A tal efecte, es varen dissenyar dos formularis diferents: 
 
• Taula general amb tots els CIGs del PCC. En aquesta taula les entitats 

enquestades han identificat els CIGs del PCC, generats per altres entitats, que 
utilitzen en l’exercici de les seves competències. Segons l’ús que se’n fa, han 
valorat la seva prioritat (alta, mitjana i baixa). 

• Fitxa d’enquesta específica per a cadascun dels CIGs. Per a cadascun dels CIGs 
identificats en la taula anterior, els enquestats han omplert una fitxa per a poder 
conèixer amb més detall quin ús se’n fa, així com els possibles aspectes de 
millora. En l’apartat 4.9.6 es reprodueix el model de fitxa. 

 
A continuació es fa una anàlisi dels resultats obtinguts. 

Valoració de la participació 

L’enquesta ha estat adreçada a les entitats de la Generalitat i de l’Administració local 
que són responsables dels diferents CIGs del PCC. 
 
El grau de participació ha estat molt elevat en ambdues administracions. 
• 47 entitats consultades, de les quals han respost 41 (87,2%). En l’apartat 4.9.6 

s’indiquen les entitats que han respost. 
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Figura 4.29. Percentatge d'entitats consultades 

 
Generalitat Mon local 

  
Figura 4.30. Percentatge d'enquestes respostes 

Anàlisi general de les respostes 

Ús transversal dels CIGs 
 
De l’anàlisi de les respostes rebudes es desprèn que l’ús transversal dels CIGs del 
PCC entre les diferents entitats de l’administració pública a Catalunya és molt 
desigual. 
 
• Dels 112 CIGs que estan inclosos al PCC: 

- 4 (3,6%) els fan servir més del 75% de les entitats 
- 12 (10,7%) els fan servir més del 50% de les entitats 
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- 65 CIGs (58%) només els fan servir el 20% de les entitats 
 

 
Figura 4.31. Resultat sobre l'ús transversal dels CIGs del PCC 

 
• Els CIGs més utilitzats es troben dins de les següents categories temàtiques: 

referencial topogràfic, ortofomapa, límits administratius, cadastre, planejament 
urbanístic, noms geogràfics i adreces. 

 
• Pel que fa als CIGs menys utilitzats, no destaca cap àmbit temàtic específic. Es 

reparteixen per tots els àmbits temàtics del PCC. 
 
En l’apartat 4.9.6 es mostren tots els CIGs inclosos a l’actual Catàleg del PCC 
ordenats pel nombre d’entitats que el fan servir, el percentatge d’utilització respecte a 
les entitats que fan servir el CIG, així com el nombre d’entitats que consideren que 
aquell CIG té una prioritat alta, mitjana o baixa dins la seva organització. 
 
La taula següent recull el resum de l’ús transversal de cadascun del 112 CIGs inclosos 
al PCC per part de les entitats consultades. La taula indica el % d’entitats que han 
manifestat que fa servir els diferents CIGs. 
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Ús transversal dels CIGs del PCC 
ÚS superior al 75% ÚS entre el 74% i el 50% ÚS entre el 49% i el 20% ÚS entre el 19% i el 10% ÚS inferior al 10%

% ús % ús % ús % ús % ús
00104 Base i mapa topogràfics 1:5 000 80% 30404 Planejament urbanístic 68% 10902 Espais naturals protegits (ENPE, PEIN, NATURA 2000, arbres monumentals ... 49% 00103 Cartografia topogràfica de la zona costanera 17% 10202 Quadrícules del Sistema d'Orientació Cartogràfica (SOC)      7%
10401 Delimitació municipal i territorial 78% 20302 Ortofoto territorial 66% 20101 Base d'elevacions 49% 30609 Base de dades d'equipaments comercials 17% 10906 Zones de protecció especial de l'aire 7%
10601 Parcel·lari cadastral rústec i urbà* 76% 00101 Cartografia topogràfica urbana 59% 10705 Xarxa de camins 46% 30701 Xarxa d'estacions i registre de dades meteorològiques 17% 20406 Base-mapa geoantròpic 1:25 000 7%
20301 Ortofoto urbana 76% 00106 Base i mapa topogràfics 1:25 000 59% 20201 Mapa de cobertes del sòl 41% 31203 Mapa per a la prevenció de riscos geològics 17% 20407 Base-mapa geològic de les zones urbanes 1:5 000 7%

00107 Base i mapa topogràfics 1:50 000 59% 10801 Conques principals i xarxa hidrogràfica 37% 31802 Hàbitats i vegetació (cartografia dels hàbitats a Catalunya, cartografia dels hàbitats ... 17% 30606 Xarxa de recollida d'escombraries i residus 7%
10301 Base de dades del Nomenclàtor oficial de Catalunya 54% 30605 Xarxa de Línies elèctriques 37% 31803 Inventari d'espais d'interès geològic i inventari de zones humides 17% 30903 Registre d'indústries agràries i alimentàries de Catalunya (RIAAC) 7%
10302 Base de dades de toponímia general 54% 00109 Base i mapa topogràfics 1:250 000 34% 10201 Coordenades de cantonada de fulls 15% 30906 Sistema d'Informació Geogràfica de la DG de Pesca i Afers Marítims (SIGPESCA) 7%
10501 Base de dades municipal d’adreces de Catalunya 51% 30201 Inventari de masies 34% 10707 Xarxa de monitorització del trànsit 15% 31101 Plans de gestió de les dejeccions ramaderes i fertilització nitrogenada 7%

31206 Mapa per a la prevenció del risc d'inundació 34% 10903 Zones de protecció i recuperació d'espècies de fauna, flora i ecosistemes aquàtics ... 15% 31103 Mapes de capacitat i vulnerabilitat del territori 7%
00108 Mapa topogràfic 1:100 000 32% 10907 Zones de qualitat de l'aire 15% 31104 Mapes de capacitat acústica (MCA). Mapes estratègics de soroll (MES) 7%
10701 Xarxa de transport per carreteres 32% 30803 Registre d'establiments industrials de Catalunya (REIC) 15% 31109 Plans de restauració ambiental 7%
30804 Base de dades de polígons industrials 32% 30904 Xarxa de canals de reg 15% 31401 Dades de models numèrics de pronòstic del temps i de l'estat de la mar      7%
00102 Cartografia topogràfica vial 29% 31108 Aquífers protegits 15% 31801 Mapes de qualitat de l'hàbitat d'espècies de fauna amenaçada 7%
20102 Línia de costa 29% 31114 Àrees de gestió cinegètica i pesca 15% 31901 Cobertures de distribució de les espècies de fauna i flora 7%
30402 Base de dades d'urbanitzacions 29% 31301 Atles Climàtic de Catalunya (ACC) i Atles Climàtic Digital de Catalunya (ACDC) 15% 10703 Xarxa de transport marítim 5%
10101 Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya (SPGIC) 27% 10802 Caracterització de les masses d'aigua 12% 10704 Xarxa de transport aeri 5%
10402 Termenal del domini públic marítimoterrestre i zones de servitud* 27% 10901 Zones de protecció del patrimoni cultural 12% 10904 Zones de protecció i recuperació dels ecosistemes aquàtics marins 5%
10702 Xarxa de transport ferroviari 27% 10905 Catàlegs de paisatge 12% 20405 Base-mapa hidrogeològic 1:250 000 5%
10706 Sistema Viari Integrat 27% 20103 Batimetria de la costa 12% 30502 Epidemiologia ambiental 5%
30101 Seccions censals* 27% 20402 Base-mapa geològic 1:50 000 12% 30608 Inventari del mobiliari urbà d'utilitat pública 5%
30602 Xarxa d'abastament d'aigua 27% 30301 Base-mapa de sòls 12% 30702 Xarxa d'estacions i registres de control de la contaminació atmosfèrica (emissions ... 5%
30604 Xarxa de sanejament 27% 30801 Registre miner 12% 31107 Denominacions d'origen i productes de la terra 5%
30905 Sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles de Catalunya (SIGPAC) 27% 30902 Georeferenciació d'explotacions ramaderes i emergències de salut pública 12% 31110 Inventari de sòls contaminats 5%
30403 Plans territorials 24% 31102 Zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts ... 12% 31113 Àmbits d'escolarització 5%
30607 Base de dades d'organismes i equipaments 24% 31112 Àrees bàsiques de salut 12% 31902 Banc de dades de Biodiversitat 5%
31207 Mapa per a la prevenció del risc d'incendis forestals 24% 31204 Mapa per a la prevenció del risc d'allaus 12% 32001 Recursos energètics 5%
30401 Forests públiques i privades 22% 31205 Mapa per a la prevenciò del risc sísmic 12% 30501 Estadístiques mèdiques 2%
30601 Xarxa de telecomunicacions 22% 10203 Quadrícula UTM de distribució d'espècies 10% 31111 Partits judicials 2%
30603 Xarxa d'oleoductes i gasoductes 22% 20401 Base-mapa geològic 1:25 000 10% 31115 Àrees bàsiques policials 0%
31001 Distribució de la població per seccions censals, municipis o comarques 22% 20403 Base-mapa geològic 1:250 000 10%
31201 Riscos naturals i socials del Mapa de protecció civil de Catalunya 22% 20404 Base-mapa hidrogeològic 1:25 000 10%
31002 Distribució de la població per entitats de població 20% 30703 Xarxes de control del medi hidrològic 10%
31105 Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa 20% 30802 Infraestructures energètiques de Catalunya 10%
31202 Vulnerabilitat davant riscos naturals i socials del Mapa de protecció civil de Cat ... 20% 30901 Registres d'activitats agràries i ramaderes 10%
31701 Mapes de vegetació 20% 31106 Perímetres dels dipòsits controlats de residus 10%

32101 Inventari dels recursos miners 10%

CIG CIG CIG CIG CIG

 

 

> 75% 



Revisió Pla Cartogràfic de Catalunya 
versió 1.0 (01/07/2020) 

144 

CIGs destacats 
 
• Els 10 CIGs més utilitzats 

 
 
•   Els 10 CIGs de prioritat alta 

 
 
Analitzant els 10 CIGs més utilitzats i aquells 10 que més entitats els consideren amb 
prioritat alta, es desprèn el següent: 
 
• 9 dels CIGs es troben en ambdues llistes. 
• La Base de dades municipal d’adreces (10501) es troba només a la llista dels que 

es consideren de prioritat alta. 
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• La Base de Dades del Nomenclàtor oficial de Catalunya (10301) es troba només a 
la llista dels més utilitzats. 

Importància i freqüència d’us 
 
• En el 80% dels casos els CIGs que s’utilitzen es consideren imprescindibles. 

 

 
Figura 4.32. Resultat sobre la importància de la geoinformació 

 
• La freqüència d’ús dels CIGs utilitzats és força homogènia entre les 3 categories 

establertes. 
 

 
Figura 4.33. Resultat sobre la freqüència d'ús de la geoinformació 
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Ús de les dades 
 
• En el 90% dels casos es fa servir tota la informació continguda al CIG. 

 

 
Figura 4.34. Resultat sobre el nombre d'elements utilitzats de la geoinformació 

 

Mitjà d’accés a les dades 
 
• L’accés a les dades mitjançant una còpia en local és molt similar a l’accés a través 

de serveis WMS, 35% en ambdós casos 
 

• L’accés a les dades mitjançant serveis WMTS i WFS és molt residual, 5% i 2,5% 
respectivament. 

 

 
Figura 4.35. Resultat sobre la forma d'accés a les dades 
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Tractament de les dades 
 
• El 70% de les entitats consultades no fan cap tractament de les dades 

subministrades per l’entitat productora. 
 

• Els motius principals del tractament de les dades són: canvis de format, selecció 
d’elements i canvis en la simbologia. 

 

 
Figura 4.36. Resultat sobre el tractament de les dades 

Actualització de la geoinformació 
 
• El 87% de les entitats consideren que el grau d’actualització de la informació que 

utilitzen és suficient. 
 

• De les demandes d’actualització, el 45% demanen actualitzacions inferiors a 2 
anys i el 36% actualització contínua. 

 

 
Figura 4.37. Resultat sobre el grau d'actualització de la geoinformació 
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Documentació de la geoinformació 
 
• El 96 % de les entitats consultades consideren que la geoinformació que utilitzen 

està ben documentada. 
 

 
Figura 4.38. Resultat sobre la documentació de la geoinformació 

4.9.4 Dia a dia de la geoinformació 

En el marc dels treballs de revisió del Pla Cartogràfic de Catalunya (PCC), l’ICGC va 
dissenyar una enquesta amb un doble objectiu: conèixer l'estat de la geoinformació 
oficial i identificar punts de millora en base a les experiències del dia a dia dels tècnics 
que treballen dins de l’administració pública a Catalunya. 
 
A tal efecte, es va dissenyar un formulari web amb 34 preguntes, unes referides a la 
geoinformació generada per la persona enquestada i altres relacionades amb la 
geoinformació generada per altres entitats. 
 
L’enquesta conté dos tipus de preguntes: 
 
• Tancades. Les preguntes estan plantejades de manera que permeten aconseguir 

una mesura quantitativa de la resposta. Aquest tipus de preguntes es centren en 
els aspectes regulats pel PCC i la Directiva INSPIRE: documentació, eines, 
interoperabilitat, actualització, qualitat, publicació, accés a les dades i preservació. 
 

• Obertes. Les preguntes estan dissenyades per a que la persona enquestada pugui 
expressar una opinió oberta sobre punts de millora i barreres en l’àmbit de la 
geoinformació. 

 
A continuació es presenten els resultats obtinguts a l’Enquesta Dia a dia de la 
geoinformació. 
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Valoració de la participació 

L’enquesta va estar adreçada a les entitats de la Generalitat i de l’Administració local 
que són responsables dels diferents conjunts d’informació del PCC (veure apartat 
4.9.6). 
 
Dins de cada entitat es va demanar que es fes difusió de l’enquesta amb l’objectiu de 
tenir l’opinió del màxim nombre de persones possibles. 
 
El grau de participació ha estat molt elevat en ambdues administracions. 
 
• 47 entitats consultades, de les quals han respost 44 (93,6%). En total s’han rebut 

135 formularis complimentats. En l’apartat 4.9.6 s’indiquen les entitats que han 
respost. 

 

 
Figura 4.39. Percentatge d'entitats consultades 

 

  
Figura 4.40. Percentatge d'enquestes respostes 
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Valoració de la resposta a les preguntes tancades 

A continuació es presenta el detall dels resultats de cadascuna de les preguntes de 
l’enquesta. 
 
1. Quants conjunts/capes de geoinformació generes? 
 
112 respostes 
 
2. Estan inclosos al PCC? 
 

 
 
3. Estan inclosos als temes INSPIRE? 
 

 
 
4. Quin és el propòsit que hi ha al darrera de la geoinformació que generes? 

(admet resposta múltiple) 
 

 
 
5. Valora de l’1 al 5 el següents aspectes relatius a la DOCUMENTACIÓ de la 

geoinformació que generes 
1 és el valor més baix i 5 el més alt 
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6. Valora de l’1 al 5 els següent aspectes relatius a les EINES que utilitzes a 

l’hora de generar la geoinformació 
1 és el valor més baix i 5 el més alt 

 

 
 
7. Valora de l’1 al 5 els següents aspectes relatius a l’ACTUALITZACIÓ i a la 

QUALITAT de la geoinformació que generes 
1 és el valor més baix i 5 el més alt 

 

 
 
8. Valora de l’1 al 5 els següents aspectes relatius a la GESTIÓ i PUBLICACIÓ 

de la geoinformació que generes 
1 és el valor més baix i 5 el més alt 
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9. Valora de l’1 al 5 els següents aspectes relatius a l’ACCÉS i ÚS de la 
geoinformació que generes 
1 és el valor més baix i 5 el més alt 

 

 
 
10. Valora de l’1 al 5 els següents aspectes relatius a la PRESERVACIÓ de la 

geoinformació que generes 
1 és el valor més baix i 5 el més alt 

 

 
 
11. Valora de l’1 al 5 els següents aspectes relatius a la FORMACIÓ que 

necessites per treballar amb geoinformació 
1 és el valor més baix i 5 el més alt 

 

 
 
12. Valora de l’1 al 5 els següents aspectes relatius a la geoinformació generada 

per altres àrees del TEU ORGANISME 
1 és el valor més baix i 5 el més alt 
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13. Valora de l’1 al 5 els següents aspectes relatius a la geoinformació generada 

per ALTRES ORGANISMES DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 
1 és el valor més baix i 5 el més alt 

 

 
 
14. Valora de l’1 al 5 els següents aspectes relatius a la geoinformació generada 

per EMPRESES PRIVADES (companyies de serveis, plataformes de 
geoinformació, ...) 
1 és el valor més baix i 5 el més alt 
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15. Valora de l’1 al 5 els següents aspectes relatius a l’ÚS de geoinformació 

externa 
1 és el valor més baix i 5 el més alt 

 

 
 
16. Valora de l’1 al 5 els següents aspectes relatius al MITJÀ D’ACCÉS a 

geoinformació externa 
1 és el valor més baix i 5 el més alt 
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17. Creus que és important que els conjunts d’informació geogràfica estiguin 

ben documentats? 
 

 
 
18. Creus que és important que els conjunts d’informació geogràfica tinguin 

metadades? 
 

 
 
19. Creus que l’ús d’estàndards facilita l’ús de la geoinformació? 
 

 
 
20. Creus que s’estan aprofitant les innovacions tecnològiques que van sorgint 

el l’àmbit de la geoinformació? 
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21. Creus que la geoinformació és important per a la presa de decisions de 

l’administració? 
 

 
 
22. Creus que s’està fent servir la geoinformació en la presa de decisions de 

l’administració? 
 

 
 
23. Creus que les generadors de geoinformació tenen prou en compte les 

necessitats dels usuaris? 
 

 
 
24. Creus que el món privat disposa de dades que l’administració podria 

adquirir/sol·licitar i no haver-les de generar? 
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25. Creus que les dades s’han de donar sense cap restricció d’ús, sempre que no 

hi hagi un motiu de pes? 
 

 
 
26. Creus que l’administració ha de fer servir dades generades de manera 

col·laborativa per la ciutadania sense fer control de qualitat? 
 

 
 
27. Creus que la rapidesa en l’accés a la informació actualitzada és més 

important que la qualitat? 
 

 
 

Aspectes més destacats 
Valoració de la geoinformació que generen les persones enquestades 
• Un 33% de les persones que ha respost no generen geoinformació. Només són 

consumidors de geoinformació generada per altres. 
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• Un percentatge important de les entitats consultades no coneix el PCC (33%). El 

desconeixement de la Directiva INSPIRE és lleugerament inferior (28%). 
 

• Una part de la geoinformació que es genera no està inclosa al PCC, igual que la 
que està inclosa al PCC (18% en ambdós casos). 

 
• En general es considera que la geoinformació que es genera està suficientment 

documentada (especificacions i metadades), encara que el 27% aproximadament 
de les respostes consideren que no esta prou documentada. 
 

• En general es considera que les eines que es fan servir (maquinari i programari) 
són les adequades, només aproximadament un 10% de les respostes creuen que 
les eines no ho són. 
 

• L’ús del programari lliure no està molt estès. El 55% de les respostes indiquen que 
el fan servir molt poc. 
 

• Les persones enquestades manifesten que el grau d’actualització de la 
geoinformació que generen és bo, només el 6% consideren que és insuficient. 
 

• La qualitat és un aspecte que els productors de les dades tenen en compte, 
encara que aproximadament un quart de les enquestes indiquen que no hi ha 
definits requeriments de qualitat i que no es fa control de qualitat de les dades. 
 

• La gestió i publicació de geoinformació per part dels productors de geoinformació 
es fa a través de fluxos definits, excepte en el 25% dels casos aproximadament. 
 

• Els productors consideren que les seves dades són fàcilment accessibles per part 
de tercers (75%) i manifesten que reben molt poques queixes relatives a l’ús de 
les seves dades (7%). 
 

• Els dos mitjans més utilitzats per a la distribució de la geoinformació són la 
descàrrega de fitxers i els serveis WMS (75% i 58%, respectivament). Els serveis 
WFS i WMTS es fan servir molt poc per a la publicació de les dades (22% i 29%, 
respectivament). 
 

• La generació d’informació històrica es troba al voltant del 60%, mentre que la 
preservació és del 77%. 
 

• El 34% de les respostes consideren que la formació en temes relacionats amb la 
geoinformació és insuficient. En els cas del suport que reben per a resoldre 
dubtes, el 80% consideren que reben un suport suficient i bo. 

 
Valoració de la geoinformació generada per altres àrees del mateix organisme 
• El 93% de les persones enquestades manifesten que necessiten dades generades 

per altres àrees del mateix organisme (93%). 
 

• El nivell de documentació és similar a l’observat en el cas de la geoinformació que 
generen les persones enquestades, encara que una mica més baix, especialment 
en el cas de les metadades (39% de les respostes consideren que són 
insuficients). 
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• La qualitat de les dades és lleugerament inferior a la de les dades pròpies (83%), 
però el grau d’actualització és un 10% inferior. 
 

• Els valors d’accessibilitat, usabilitat i interoperabilitat de les dades són molt 
similars als observats en la geoinformació que generen les persones enquestades. 
 

Valoració de la geoinformació generada per altres organismes públics 
• El 96% de les respostes indiquen la necessitat de disposar de geoinformació 

generada per altres organismes de l’administració pública. 
 

• Les persones enquestades consideren que la geoinformació generada per altres 
organismes de l’administració està millor documentada i metadatada (al voltant del 
20% més). 
 

• La valoració de l’actualització de les dades és lleugerament inferior a la de les 
dades pròpies. 
 

• Els valors d’accessibilitat, usabilitat i interoperabilitat de les dades són molt 
similars als observats en la geoinformació que generen les persones enquestades. 
 

Valoració de la geoinformació generada per empreses privades 
• Un percentatge elevat de les persones enquestades necessiten geoinformació 

generada per empreses privades (74%). 
 

• La documentació, l’actualització, la qualitat, l’accessibilitat, la usabilitat i 
l’accessibilitat de les dades tenen una valoració sensiblement inferior a la de la 
geoinformació generada pels organismes de l’administració pública (entre un 20% 
i un 25% menys). 

 
Valoració general de la geoinformació 
• El 90% de les persones consultades fan servir dades externes si la font és fiable. 

 
• Un percentatge important no ha detectat inconsistències geomètriques i temporals 

en creuar dades procedents de diferents fonts (84% i 76%, respectivament), i les 
inconsistències trobades no generen problemes en la mateixa proporció. 
 

• Igual que en la distribució de les dades pròpies, en l’accés a dades externes la 
descàrrega de fitxers i els serveis WMS són els que més utilitzen (84% i 82%, 
respectivament). L’ús dels serveis WFS i WMTS és molt inferior (42% i 41%, 
respectivament). 
 

• Quasi la totalitat de les persones enquestades consideren que és important que 
els conjunts d’informació geogràfica estiguin documentats i tinguin metadades 
(99% i 93%, respectivament). També que l’ús d’estàndards facilita l’ús de la 
geoinformació (97%). 
 

• El 63% de les respostes coincideixen en que dins dels seus àmbits de treball 
s’estan aprofitant les innovacions tecnològiques que van apareixent en matèria de 
geoinformació. 
 

• Quasi la totalitat de les persones enquestades (99%) consideren que la 
geoinformació és important per a la presa de decisions de l’administració, encara 
que només un 34% consideren que no s’està fent servir. 
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• Més de la meitat de les respostes (55%) estan d’acord en que els generadors de 
geoinformació no tenen prou en compte les necessitats dels usuaris. 
 

• Una ampla majoria (84%) creu que l’administració podria adquirir/sol·licitar dades 
del sector privat per tal de no haver-les de generar. 
 

• El 87% de les respostes coincideixen en que les dades s’han de donar sense cap 
restricció d’ús, excepte en els casos en què hi hagi algun motiu de pes. 

 
• La qualitat és un aspecte fonamental per a les persones enquestades. El 77% la 

posen pel davant de la rapidesa d’accés a la informació actualitzada i el 86% 
estan d’acord en que s’ha de fer control de qualitat de les dades generades de 
manera col·laborativa amb la ciutadania. 

Valoració de la resposta a les preguntes obertes 

Per tal d’analitzar les consideracions rebudes a les preguntes relatives als punts de 
millores i barreres dins de l’àmbit de la geoinformació, s’han classificat les respostes 
segons les següent etiquetes: 
 
• Accés a la geoinformació 
• Actualització de les dades 
• Col·laboració amb el sector privat 
• Col·laboració amb la ciutadania 
• Col·laboració interadministrativa 
• Eines 
• Estandardització/interoperabilitat 
• Formació/difusió 
• Geoinformació oficial d’ús obligatori 
• Metadades/documentació 
• Millores a les dades 
• Necessitats dels usuaris 
• Programari lliure 
• Qualitat 
• Recursos 

 
A algunes de les respostes se les ha aplicat més d’una etiqueta, ja que en el mateix 
paràgraf es fa referència a més d’un aspecte a millorar. 
 
Accions de millora 
Analitzant les accions indicades com a prioritat 1, veiem que l’accés a la geoinformació 
és sens dubte el tema que rep més accions de millora. Entre els aspectes que caldria 
millorar destaquen les accions destinades a: 
 
• Evitar la dispersió de portals d’accés a les dades. 
• Facilitar l’accés a les dades. 
• Donar accés a tota la geoinformació generada per l’administració pública. 

 
En segon lloc es troben un grup d’accions de millora que tenen per objectiu: 
 
• Millorar la qualitat de les dades i implementar controls de qualitat. 
• Augmentar el ritme d’actualització de les dades. 
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• Unificar criteris i fer extensiu l’ús d’estàndard per a garantir una interoperabilitat 
que es considera important. 

 
Pel que fa a la resta d’accions de millora, destaquem: 
 
• Hi ha un cert interès per establir col·laboracions amb el sector privat per a poder 

tenir accés a la geoinformació que generen. 
• Caldria establir mecanismes que garanteixin l’ús obligatori de la geoinformació 

oficial tant en l’àmbit de l’administració pública, com en l’àmbit del sector privat. 
• Adequació de la cartografia cadastral i la cartografia topogràfica 1:1 000. 
• Facilitar l’accés i l’intercanvi entre administracions. 
• Augmentar la formació dels tècnics de l’administració, però també de la ciutadania 

i dels professionals. 
• Documentar i catalogar els conjunts d’informació geogràfica. 
• Finalment, com a prioritat 1, l’ús de programari lliure i la manca de recursos no es 

consideren aspectes a millorar de manera generalitzada. 
 

 
Figura 4.41. Accions de millora de prioritat 1 

 
Les accions de millora indicades com a prioritat 2 mantenen el mateix patró que les de 
la prioritat 1. 
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L’accés a la geoinformació i l’actualització de les dades continuen sent els aspectes 
que aglutinen el major nombre d’accions de millora, però la distància amb la resta és 
bastant menys acusada. 
 
Les accions de millora relatives a l’accés a la geoinformació i a l’actualització de les 
dades van en la mateixa línia que les indicades a la prioritat 1. 
 
De la resta d’accions de millora indicades com a prioritat 2 destaquem: 
 
• Millorar la coherència entre bases de diferent origen. 
• Simplificar l’estructura de les dades. 
• Crear un catàleg únic de capes de geoinformació de totes les administracions 

públiques. 
• Documentació clara, però simplificada. 
• Adaptar els mitjans tecnològics de l’administració 

 

 
Figura 4.42 Accions de millora de prioritat 2 

 
Les accions de millora marcades com a prioritat 3 no presenten diferències 
significatives respecte a les de les prioritats 1 i 2. 
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Figura 4.43. Accions de millora de prioritat 3 

 
Barreres 
A l’hora d’analitzar les barreres s’han mantingut les mateixes etiquetes definides per a 
les accions de millora. 
 
A l’igual que hem vist a les accions de millora, les barreres relacionades amb l’accés a 
la geoinformació són amb diferència les més nombroses, però a continuació no figuren 
la qualitat i actualització de les dades, sinó que aquest lloc l’ocupen la 
estandardització/interoperabilitat, la formació/difusió, les millores de les dades i la 
col·laboració interadministrativa. 
 
Entre les primeres barreres que caldria eliminar destaquen: 
• Simplificar i facilitar l’accés a la geoinformació oficial per a tot tipus d’usuaris. 
• Les reserves de determinades entitats públiques per donar accés a les dades que 

a altres entitats de la mateixa administració generen. 
• Dispersió i desordre en l’accessibilitat. 
• Manca de criteris unificats en la generació de geoinformació a tots els nivells de 

l’administració. 
• Desconeixement de les dades que es generen i dificultat per a trobar segons 

quina informació o la seva existència. 
• Formats. 
• Poca interoperabilitat. 
• Manca de col·laboració entre administracions públiques. 
• Dificultat per a obtenir dades del sector privat. 
• Actualització desfasada entre diferents conjunts d’informació. 
• Limitacions imposades per proveïdors externs de solucions SIG. 
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• Obsolescència del software. 
• Manca de finançament. 

 

 
Figura 4.44. Barreres de prioritat 1 

 
Les consideracions relatives a les segones i terceres barreres presenten el mateix 
patró que el de les primeres barreres. Destaquem, però, alguns comentaris que les 
amplien d’alguna manera. 
 
En el cas de la segona barrera destaquem: 
 
• La fiabilitat (actualització i font de dades). 
• Eliminar la por de publicar dades anonimitzades de les administracions públiques. 
• Formats unificats i estàndards, i que aquests siguin ben comunicats o explicats als 

generadors i usuaris potencials. 
• Formació per a fer-ne un bon ús, i aprendre a usar-ho. 
• Dificultat en la consulta de metadades, sovint difícils de trobar o poc entenedores 

per a l’usuari no expert. 
• Complexitat d’alguns models de dades. 
• Obligar a les empreses a subministrar informació fiable sobre els seus serveis. 
• Vèncer les resistències de compartir informació i treballar de forma col·laborativa. 
• Sincronització entre les capes de cartografia i cadastre. 
• Manca de recursos humans. 
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Figura 4.45. Barreres de prioritat 2 

 
Pel que fa a la tercera barrera, els comentaris més destacats són els següents: 
 
• La complexitat d’implementar INSPIRE. 
• Unificació de serveis a l’hora de disposar de diferents capes d’informació. 
• Els plecs de prescripcions tècniques en cap cas han de ser rígids ni encorsetats. 

Han d’anar evolucionant en base a les oportunitats que ofereixen les noves 
tecnologies i les necessitats reals dels usuaris finals. 

• Unificar el tràmit d’actualització de metadades de geoinformació oficial i la seva 
inscripció a l’RCC. 

• Falta millora en la usabilitat d’algunes aplicacions que publiquen geoinformació. 
• Apostar per l’ús de programari lliure. 
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Figura 4.46. Barreres de prioritat 3 

4.9.5 Geoinformació publicada als webs de l’administració pública catalana 

S’ha fet un buidat de la geoinformació publicada als webs de l’administració pública 
catalana, per tal de valorar els següents aspectes: 
 
• l’ús de la geoinformació oficial com a base de referència, i 
• la catalogació en la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya dels conjunts 

d’informació publicats. 
 
En total s’han analitzat 5.959 pàgines, 4.803 corresponents a l’Administració local i 
1.156 corresponents a la Generalitat de Catalunya. 
 
A continuació es detallen els resultats obtinguts. 
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Geoinformació publicada als webs de la Generalitat. 

 
Figura 4.47. Cartografia oficial de referència utilitzada en webs de la Generalitat 

 

 
Figura 4.48. Catalogació en la IDEC de la geoinformació de webs de la Generalitat 
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Geoinformació publicada als web de l’Administració local 

 
Figura 4.49. Cartografia oficial de referència utilitzada en webs de l’Administració local 

 

 
Figura 4.50. Catalogació en la IDEC de la geoinformació de webs de l’Administració local 

 

4.9.6 Annexos 

Valoració dels CIGs del PCC segons la priorització dels usuaris 

Aquesta taula mostra els CIGs ordenats pel nombre d’entitats que el fan servir, el 
percentatge d’utilització respecte a les entitats que fan servir el CIG, així com el 
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nombre d’entitats que consideren que aquell CIG té una prioritat alta, mitjana o baixa 
dins la seva organització. 

ID CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA 
ENTITATS 
QUE FAN 

SERVIR EL 
CIG 

% 
UTILITZACIÓ 

PRIORITAT 
ALTA 

PRIORITAT 
MITJANA 

PRIORITAT 
BAIXA 

00104 Base i mapa topogràfics 1:5 000 33 80% 23 5 5 

10401 Delimitació municipal i territorial 32 78% 23 7 2 

10601 Parcel·lari cadastral rústec i urbà* 31 76% 21 7 3 

20301 Ortofoto urbana 31 76% 22 8 1 

30404 Planejament urbanístic 28 68% 19 4 5 

20302 Ortofoto territorial 27 66% 19 8 0 

00101 Cartografia topogràfica urbana 24 59% 15 6 3 

00106 Base i mapa topogràfics 1:25 000 24 59% 16 2 6 

00107 Base i mapa topogràfics 1:50 000 24 59% 17 5 2 

10301 Base de dades del Nomenclàtor oficial de Catalunya 22 54% 7 5 10 

10302 Base de dades de toponímia general 22 54% 8 8 6 

10501 Base de dades municipal d’adreces de Catalunya 21 51% 13 5 3 

10902 Espais naturals protegits (ENPE, PEIN, NATURA 2000, 
arbres monumentals i plans de especial)  20 49% 8 5 7 

20101 Base d'elevacions 20 49% 8 3 9 

10705 Xarxa de camins 19 46% 9 5 5 

20201 Mapa de cobertes del sòl  17 41% 8 5 4 

10801 Conques principals i xarxa hidrogràfica 15 37% 6 6 3 

30605 Xarxa de Línies elèctriques 15 37% 7 3 5 

00109 Base i mapa topogràfics 1:250 000  14 34% 5 6 3 

30201 Inventari de masies 14 34% 6 5 3 

31206 Mapa per a la prevenció del risc d'inundació 14 34% 3 7 4 

00108 Mapa topogràfic 1:100 000 13 32% 3 5 5 

10701 Xarxa de transport per carreteres 13 32% 11 0 2 

30804 Base de dades de polígons industrials 13 32% 5 4 4 

00102 Cartografia topogràfica vial 12 29% 6 5 1 

20102 Línia de costa  12 29% 5 5 2 

30402 Base de dades d'urbanitzacions 12 29% 6 3 3 

10101 Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de 
Catalunya (SPGIC) 11 27% 6 1 4 

10402 Termenal del domini públic marítimoterrestre i zones de 
servitud*  11 27% 1 4 6 

10702 Xarxa de transport ferroviari  11 27% 5 4 2 

10706 Sistema Viari Integrat 11 27% 5 4 2 

30101 Seccions censals* 11 27% 3 4 4 

30602 Xarxa d'abastament d'aigua 11 27% 4 5 2 

30604 Xarxa de sanejament 11 27% 4 5 2 

30905 Sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles 
de Catalunya (SIGPAC) 11 27% 3 3 5 

30403 Plans territorials 10 24% 5 1 4 

30607 Base de dades d'organismes i equipaments 10 24% 4 4 2 

31207 Mapa per a la prevenció del risc d'incendis forestals 10 24% 5 3 2 

30401 Forests públiques i privades 9 22% 1 4 4 
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30601 Xarxa de telecomunicacions 9 22% 4 2 3 

30603 Xarxa d'oleoductes i gasoductes 9 22% 3 5 1 

31001 Distribució de la població per seccions censals, 
municipis o comarques 9 22% 1 4 4 

31201 Riscos naturals i socials del Mapa de protecció civil de 
Catalunya 9 22% 2 5 2 

31002 Distribució de la població per entitats de població 8 20% 2 3 3 

31105 Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa 8 20% 3 2 3 

31202 Vulnerabilitat davant riscos naturals i socials del Mapa 
de protecció civil de Catalunya 8 20% 2 4 2 

31701 Mapes de vegetació 8 20% 3 5 0 

00103 Cartografia topogràfica de la zona costanera 7 17% 1 6 0 

30609 Base de dades d'equipaments comercials 7 17% 4 2 1 

30701 Xarxa d'estacions i registre de dades meteorològiques 7 17% 5 1 1 

31203 Mapa per a la prevenció de riscos geològics 7 17% 1 4 2 

31802 
Hàbitats i vegetació (cartografia dels hàbitats a 
Catalunya, cartografia dels hàbitats d'interès comunitari i 
cartografia de vegetació) 

7 17% 3 3 1 

31803 Inventari d'espais d'interès geològic i inventari de zones 
humides 7 17% 2 2 3 

10201 Coordenades de cantonada de fulls 6 15% 2 1 3 

10707 Xarxa de monitorització del trànsit 6 15% 2 2 2 

10903 Zones de protecció i recuperació d'espècies de fauna, 
flora i ecosistemes aquàtics continentals 6 15% 4 1 1 

10907 Zones de qualitat de l'aire 6 15% 2 0 4 

30803 Registre d'establiments industrials de Catalunya (REIC) 6 15% 2 3 1 

30904 Xarxa de canals de reg 6 15% 2 2 2 

31108 Aqüífers protegits 6 15% 1 4 1 

31114 Àrees de gestió cinegètica i pesca 6 15% 1 2 3 

31301 Atles Climàtic de Catalunya (ACC) i Atles Climàtic Digital 
de Catalunya (ACDC) 6 15% 2 0 4 

10802 Caracterització de les masses d'aigua 5 12% 1 2 2 

10901 Zones de protecció del patrimoni cultural 5 12% 3 2 0 

10905 Catàlegs de paisatge 5 12% 3 1 1 

20103 Batimetria de la costa 5 12% 2 2 1 

20402 Base-mapa geològic 1:50 000 5 12% 1 4 0 

30301 Base-mapa de sòls 5 12% 2 2 1 

30801 Registre miner 5 12% 1 1 3 

30902 Georeferenciació d'explotacions ramaderes i 
emergències de salut pública 5 12% 2 2 1 

31102 Zones vulnerables en relació amb la contaminació de 
nitrats procedents de fonts agràries 5 12% 0 4 1 

31112 Àrees bàsiques de salut 5 12% 1 0 4 

31204 Mapa per a la prevenció del risc d'allaus 5 12% 2 1 2 

31205 Mapa per a la prevenció del risc sísmic 5 12% 1 2 2 

10203 Quadrícula UTM de distribució d'espècies 4 10% 2 2 0 

20401 Base-mapa geològic 1:25 000 4 10% 1 3 0 

20403 Base-mapa geològic 1:250 000 4 10% 1 2 1 

20404 Base-mapa hidrogeològic 1:25 000  4 10% 1 1 2 

30703 Xarxes de control del medi hidrològic 4 10% 1 2 1 

30802 Infraestructures energètiques de Catalunya 4 10% 1 1 2 
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30901 Registres d'activitats agràries i ramaderes 4 10% 1 3 0 

31106 Perímetres dels dipòsits controlats de residus 4 10% 2 0 2 

32101 Inventari dels recursos miners 4 10% 1 1 2 

10202 Quadrícules del Sistema d'Orientació Cartogràfica 
(SOC)    3 7% 2 1 0 

10906 Zones de protecció especial de l'aire 3 7% 1 1 1 

20406 Base-mapa geoantròpic 1:25 000 3 7% 0 1 2 

20407 Base-mapa geològic de les zones urbanes 1:5 000  3 7% 1 0 2 

30606 Xarxa de recollida d’escombraries i residus  3 7% 0 2 1 

30903 Registre d'indústries agràries i alimentàries de 
Catalunya (RIAAC) 3 7% 1 2 0 

30906 Sistema d'Informació Geogràfica de la DG de Pesca i 
Afers Marítims (SIGPESCA) 3 7% 0 0 3 

31101 Plans de gestió de les dejeccions ramaderes i 
fertilització nitrogenada 3 7% 1 1 1 

31103 Mapes de capacitat i vulnerabilitat del territori 3 7% 0 1 2 

31104 Mapes de capacitat acústica (MCA). Mapes estratègics 
de soroll (MES). 3 7% 1 0 2 

31109 Plans de restauració ambiental 3 7% 0 0 3 

31401 Dades de models numèrics de pronòstic del temps i de 
l'estat de la mar    3 7% 2 0 1 

31801 Mapes de qualitat de l'hàbitat d'espècies de fauna 
amenaçada 3 7% 2 1 0 

31901 Cobertures de distribució de les espècies de fauna i flora 3 7% 2 1 0 

10703 Xarxa de transport marítim 2 5% 0 1 1 

10704 Xarxa de transport aeri  2 5% 0 0 2 

10904 Zones de protecció i recuperació dels ecosistemes 
aquàtics marins 2 5% 0 2 0 

20405 Base-mapa hidrogeològic 1:250 000  2 5% 0 1 1 

30502 Epidemiologia ambiental 2 5% 0 1 1 

30608 Inventari del mobiliari urbà d'utilitat pública 2 5% 1 0 1 

30702 Xarxa d'estacions i registres de control de la 
contaminació atmosfèrica (emissions i immissions) 2 5% 1 0 1 

31107 Denominacions d'origen i productes de la terra 2 5% 0 1 1 

31110 Inventari de sòls contaminats 2 5% 2 0 0 

31113 Àmbits d'escolarització 2 5% 0 1 1 

31902 Banc de dades de Biodiversitat 2 5% 2 0 0 

32001 Recursos energètics 2 5% 0 1 1 

30501 Estadístiques mèdiques 1 2% 0 1 0 

31111 Partits judicials 1 2% 0 1 0 

31115 Àrees bàsiques policials 0 0% 0 0 0 
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Enquesta de l’ús transversal dels Conjunts d’Informació Geogràfica del PCC 
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Entitats que han respost a les enquestes Ús transversals del CIGs i Dia a dia de la 
geoinformació 

GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
Secretaria Hàbitat Urbà i Territori. Secretaria Habitatge (DTES) 
Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural (DTES) 
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (DTES) 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
Direcció General de Comerç 
Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial 
Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat 
Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments 
Direcció General de Protecció Civil 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) 
CAT 112 
Forestal Catalana 
Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) 
Observatori del Paisatge 
Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) 
ICGC. Cartografia 
ICGC. Geologia 
 
ADMINISTRACIÓ LOCAL 
Àrea Metropolitana de Barcelona 
Diputació de Barcelona. Oficina Cartografia 
Diputació de Barcelona. Oficina Prevenció Incendis, Infraestructures i Medi Ambient 
Diputació de Tarragona 
Diputació de Lleida 
Diputació de Girona 
Ajuntament de Barcelona. Pla de la Ciutat de l’Institut Municipal d’Informàtica 
Ajuntament de Barcelona. ACEFAT 
Ajuntament de Barcelona. Barcelona Cicle de l’Aigua, SA 
Ajuntament de Barcelona. IMH – Gestió Cadastral i Bens Immobles 
Ajuntament de Barcelona. IMU. Departament d’Informació i Documentació Urbanística 
Ajuntament de Barcelona. IMU. Suport tècnic i valoracions 
Ajuntament de Figueres 
Ajuntament de Girona 
Ajuntament de Granollers 
Ajuntament de Lleida 
Ajuntament del Prat de Llobregat 
Ajuntament de Manresa 
Ajuntament de Mataró 
Ajuntament de Reus 
Ajuntament de Sabadell 
Ajuntament de Sant Boi del Llobregat 
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
Ajuntament de Terrassa 
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