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1 Introducció 

 
 
El Catàleg IDEC és un registre classificat de tota la geoinformació1 i els geoserveis2 que integren 

la xarxa IDEC.   

Vies d’accés al Catàleg IDEC: 

 
 

Figura 1. Vies d’accés al Catàleg IDEC. 
 

                                                
1
 Informació de caràcter geogràfic 

2
 Servei Web específic que permet intercanviar informació únicament de component geogràfica 



El Catàleg IDEC s’utilitza per cercar, localitzar, analitzar i si es possible enllaçar amb visors web 

aquesta geoinformació publicada. No es tracta doncs, d’un portal de descàrrega, aquest no és el 

seu objectiu principal, és més aviat un cercador de la geoinformació disponible a Catalunya.  

Un cop localitzada la informació que ens interessa podrem: 

- Analitzar-la a través de les metadades  

- Visualitzar-la a través d’un enllaç directe al Visor IDEC 

- Descarregar-la  en cas que el proveïdor ofereixi aquest servei 

Què s’hi pot trobar al Catàleg IDEC? 

Dades: Informació de caràcter geogràfic en format pdf, jpg o altres. 

Serveis: Permeten l'accés de l'usuari a la informació ubicada en els servidors dels proveïdors. 

Aquest accés es produeix d'una manera estàndard i a través de qualsevol aplicació compatible, 

sense necessitat d'haver-ne de descarregar cap en local (ex: Visor IDEC). El més comú és el 

Web Map Service WMS que permet a l'usuari final visualitzar 'mapes' dels diferents proveïdors 

(s’entén un 'mapa' com una representació de la informació geogràfica a través d'un arxiu 

d'imatge digital que es pugui exhibir en una pantalla d'ordenador). 

Visors:  Visors de geoinformació disponibles a les webs d’entitats catalanes. 

Imatges: La informació que es facilita, imatges satèl·lit d'observació de la terra, forma part de les 

bases documentals de l' Institut Cartogràfic de Catalunya. 

Sensors: Sensors distribuïts pel territori català. 



Figura 2. Inici Catàleg IDEC. 

 

Els organismes proveïdors interessats en publicar a la xarxa IDEC, a part de compartir les 

dades, l’enllaç del servei o la informació que vulguin publicar, han d’omplir les metadades 

corresponents a la geoinformació que estan oferint.  

El catàleg es recolza en aquestes metadades sobre les dades, serveis, imatges i sensors que 

ofereixen els diferents proveïdors per a realitzar les cerques. 

Què són les MetaDades? 

MetaDades (Meta + Dades) és un terme que és refereix a dades que descriuen altres dades. El 

concepte és anàleg a l'ús d'índexs per a localitzar objectes. Per exemple, en una biblioteca 

s'utilitzen fitxes que especifiquen l'autor, títol, editorial i lloc on buscar els llibres; de la mateixa 

manera, les metadades faciliten la classificació i la cerca de les dades que contenen. Les 

metadades ajuden a organitzar, gestionar i administrar els conjunts de dades existents, 

esdevenint una poderosa eina per a l'organització interna tant d'empreses públiques i privades 

com d'organismes oficials. 

 

En el catàleg IDEC les metadades descriuen la geoinformació publicada pels diferents 

proveïdors i a la vegada descriuen el propi proveïdor. 

 
 

 



Per a fer cerques al catàleg: 

Les cerques en el catàleg es pot realitzar per dues vies diferents, però que tenen el mateix 

resultat: 

1.- Cerca per organisme 

2. - Cerca per paraules clau  

3.- Accés a altres catàlegs 

 

Figura 3. Vies de cerca al Catàleg IDEC. 

 

2 Cerca per organisme 

 

Dins el catàleg es mostra una llista dels organismes (o proveïdors) amb les metadades de 

dades, servei, imatges, visors i sensors de les que disposen. A banda de mostrar les metadades 

de cada organisme, el catàleg també té un enllaç a un servidor de mapes on es poden veure 

totes les metadades que tenen publicades (aquest enllaç es mostra amb un requadre vermell a 

la Figura 4). 
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Figura 4. Cerca per organisme. 
 

Més del 80% dels organismes que publiquen al catàleg són ajuntaments. Us recomanem que 

aneu al final de llistat de proveïdors per a poder veure les entitats locals, institucions públiques, 

universitats i altres ens que publiquen geoinformació al Catàleg IDEC. 

 



Exemple de cerca: 

Si la nostra cerca és molt concreta, com podria ser buscar la Guia Urbana de l’Ajuntament de 

Mataró, seleccionarem l’Ajuntament de Mataró i es mostraran totes les metadades que tenen 

publicades. A la part dreta de la pàgina es veuen les caixes de coordenades de les metadades 

de Mataró, en blau si són metadades de dades, en vermell si són de servei, en verd si són 

d’imatges, en taronja si són de visors i en un cercle blau si són de sensors. 

Figura 5. Metadades publicades de l’Ajuntament. 

 
A l’esquerra de la pantalla podem veure tot un ventall de possibilitats de cerca per filtres. 

 

Servei de 

consulta 



Per a visualitzar el servei: 

Si cliquem el servei de consulta de la metadada enllaçarem amb el Visor de serveis WMS de 

l’IDEC. Al visor apareixerà una finestra que avisa que el mapa s’ha afegit correctament. 

 

Figura 6. Visor de serveis WMS de l’IDEC. 

 
Per a visualitzar la informació s’ha de seleccionar el mapa de “WMS Servidor de mapes amb la 

guia urbana de Mataró” i seguidament seleccionar les capes del servei que apareixen a sota.  

 

Figura 7. Visualitzador de mapes amb la Guia urbana de Mataró. 



Per a visualitzar les dades:  

En  canvi,  si  el  que  volem  és  visualitzar  alguna de les metadades  de  dades  de  la  Guia  

urbana  de Mataró, clicarem en el catàleg l’enllaç anomenat “metadada”.  

En les Metadades obtindrem informació sobre l’organisme que publica, en aquest cas de 

l’ajuntament de Mataró, així com informació sobre les dades que s’estan publicant. 

En cas que l’organisme permeti la descàrrega del document ens ho indicarà amb el següent 

símbol . Si no fos possible la descàrrega, la metadada ens indicarà el mail de contacte per a 

poder fer la sol·licitud. 

 
 

 
 

Figura 8. Visualització de la metadada completa de la Guia urbana de Mataró 2010.

  



3 Consulta per paraules clau 

 

Per a fer una cerca per paraules clau, s’ha d’entrar dins el catàleg i realitzar consultes per 

paraules clau a la caixa de cerca, a partir dels següents tipus: 

 “ON”: caixa que buscarà les metadades que presenten aquesta paraula clau com a lloc. 

 “QUÈ”: caixa on es buscarà el tipus de metadada o el tema de la metadada que 

busquem. 

En aquests cercadors, a mesura que escrius la paraula a l’apartat apareix un desplegable amb 

possibles opcions per a facilitar la cerca. Un cop posada la paraula clau que volem cercar, caldrà 

clicar al botó Cercar. 

 

Figura 9. Cerca per paraula clau. 
 

  



Un cop s’ha fet la cerca de les paraules clau (segons l’exemple ‘Girona’ i ‘Seccions’) apareix el 

nombre de metadades que s’han trobat.  

 

Figura 10. Resultats de la cerca per paraula clau. 
 
A.- Resultat de metadades trobades segons si són de dades, serveis, imatges, visors o sensors 
 
B.- Nombre d’organismes que disposen d’informació relacionada amb les paraules clau 
 
C.- Servei de descàrrega disponible 
 
D.- Visualització de les caixes de coordenades de les metadades: en blau si són metadades de 
dades, en vermell si són de servei, en verd si són d’imatges, en taronja si són de visors i en un 
cercle blau si són de sensors. 
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4 Accés a altres catàlegs 

 

Trobem dos tipus d’accés a altres catàlegs.  

1) Enllaç directe a un altre catàleg, accés a la aplicació respectiva. 

2) Presentació en el propi Catàleg IDEC dels registres catalogats per altres entitats. 

 

Figura 11. Cerca en altres catàlegs. 

 

El CS IDEC ha fet possible que en el mateix portal del catàleg IDEC es pugui visualitzar els 

registres que publiquen altres IDE.  

Amb una doble pantalla de resultats podem consultar la geoinformació registrada al catàleg 

IDEC i la geoinformació que gestionen altres catàlegs. 

2) 

1) 


