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1 Síntesi del document 

 

 
“El Catàleg IDEC és un cercador de la geoinformació disponible a Catalunya” 

 

 

“El Catàleg IDEC conté la descripció de conjunts de dades i serveis mitjançant 
metadades” 

 

 

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

 

 
“La pàgina inicial del catàleg mostra les classificacions generals de les metadades 
així com la quantitat de metadades de cada classe” 

 

 
“La pàgina de cerques permet fer 3 tipus de cerques avançades: lliure; predefinida; i 
espacial” 

 

 

“El resultat d’una cerca de metadades és un llistat de les metadades coincidents amb 
la cerca acompanyat del nombre de metadades que compleix la condició” 

 
    “La metadada localitzada es pot: 

 
Visualitzar 

 
Descarregar 

 
Compartir 

 
Puntuar 

 
Enllaçar” 

 

 

“A la visualització de metadades de conjunts de dades oficials es mostra l’etiqueta 
‘Estat RCC’ amb el valor ‘REGISTRADA OFICIAL’” 
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2 Introducció 

El Catàleg IDEC és un registre classificat de tota la geoinformació i els geoserveis que integren 
la xarxa IDEC.  

2.1 Accés al catàleg   

El Catàleg IDEC es troba a http:// 

També s’hi accedeix des la pàgina Web de la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya 
- www.ide.cat. 

 

 
 
 

2.2 Funcions del catàleg IDEC   

El Catàleg IDEC és una eina que serveix per a cercar, localitzar i  analitzar geoinformació i 
geoserveis mitjançant les metadades que alberga. A través de les metadades és possible 
accedir a la descàrrega de les dades o als geoserveis associats, si s’escau. Malgrat això el 
catàleg IDEC no és una plataforma de descàrrega o de serveis sinó un cercador de la 
geoinformació disponible a Catalunya. 

 
“El Catàleg IDEC és un cercador de la geoinformació disponible a Catalunya” 

 

http://www.ide.cat/
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2.3 Contingut del catàleg IDEC   

El Catàleg IDEC conté la descripció de conjunts de dades i serveis mitjançant metadades: 

 Conjunts de dades: Informació de caràcter geogràfic en diferents formats. 

 Serveis: Infraestructures Web que permeten l'accés de l'usuari a la informació 
geogràfica ubicada en els servidors dels proveïdors sense necessitat d'haver-se de 
descarregar cap aplicació en local. 

 

 
 
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 de la 
geoinformació que estan oferint. 

El catàleg es recolza en aquestes metadades sobre dades i serveis que ofereixen els 
proveïdors per a realitzar les cerques. 
 

 

“El Catàleg IDEC conté la descripció de conjunts de dades i serveis mitjançant 
metadades” 

2.4 Definició de metadada 

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. 
 

 

 

“En el catàleg IDEC les metadades descriuen la geoinformació publicada pels 
diferents proveïdors” 
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3 Ús del catàleg   

El catàleg IDEC s’organitza en dos apartats: la portada del catàleg o pàgina d’inici “Catàleg 
IDEC”; i la pàgina de cerques “Cercar”. 

 

3.1 Pàgina d’inici: “Catàleg IDEC” 

A la pàgina inicial del catàleg es mostren les classificacions generals de les metadades així 
com la quantitat de metadades de cada classe. 

Les classificacions generals són: per tipus de productes documentats (conjunts de dades i 
serveis); per les categories “topic category” definides a la norma ISO de metadades; i per 
temes de la Directiva europea INSPIRE (aplicable només als conjunts de dades i serveis que 
utilitzen aquesta classificació). 

Des d’aquesta pàgina es pot cercar per qualsevol de les categories esmentades anteriorment. 
Un cop iniciada la cerca es mostren els resultats a la pàgina “Cercar”. 

Des de la pàgina d’inici també es poden realitzar cerques definides per l’usuari mitjançant la 
introducció de termes dins de la finestra de cerca. Quan el terme introduït coincideix amb 
termes indexats al catàleg, s’obre un desplegable en què es mostra les coincidències 
existents. 
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Finalment, en aquesta pàgina es mostren les novetats del catàleg “Darreres notícies” així com 
les metadades més ben valorades pels usuaris “Els més populars” (més endavant s’explica 
com es poden valorar les metadades). 

 

 
 

 

“La pàgina inicial del catàleg mostra les classificacions generals de les metadades 
així com la quantitat de metadades de cada classe” 

 
 

3.2 Pàgina de cerques: “Cercar” 

Aquesta pàgina és per a fer cerques més avançades, ja sigui partint de zero ja sigui per acotar 
la cerca iniciada des de la pàgina inicial. Es poden realitzar tres tipus de cerques 
complementàries: cerca definida per l’usuari, cerca predefinida, i cerca espacial. 
 

 
“La pàgina de cerques permet fer 3 tipus de cerques: definida per l’usuari; 
predefinida; i espacial” 

 

3.2.1 Menú de cerca definida per l’usuari 

Es pot iniciar la cerca mitjançant la finestra de cerca general, que és la mateixa que apareix a 
l’apartat anterior sobre la pàgina d’inici “Catàleg IDEC”. Aquí, però, es pot realitzar una cerca 
més avançada obrint el desplegable que hi ha a la finestra de cerca. 
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Un cop obert el desplegable es mostren dos menús per fer cerques relacionades amb el Què i 
el Quan del recurs. 

3.2.1.1. El Què i el Quan 

Es pot cercar per Categories (conjunts de dades, serveis,...), Paraules Clau, i Contacte 
per al recurs (organismes) – el Què. També es pot cercar per Rang de dates de creació 
dels recursos (dades) i dels registres (metadades) – el Quan. 

 
 

 

Aquestes cerques es realitzen a partir de l’entrada de valors, o termes, per part de 
l’usuari. Quan el terme introduït coincideix amb termes indexats al catàleg, s’obre un 
desplegable en què es mostra les coincidències existents. 
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3.2.2 Menú de cerques predefinides 

Aquest menú mostra classificacions predefinides de les metadades. També s’informa del 
nombre de metadades que hi ha al catàleg de cadascuna de les classes. 
Quan es selecciona algun dels valors de cerca, es mostra el resultat de la cerca. A continuació 
s’actualitza automàticament el menú de cerques predefinides amb noves tipologies 
relacionades amb el contingut del resultat de la cerca, facilitant una nova cerca més precisa, si 
convé. Si s’elimina la selecció es torna a la situació anterior. 
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3.2.3 Cerca espacial 

Una altra manera de localitzar metadades és mitjançant la cerca espacial. Aquesta cerca es 
realitza sobre el mapa dinàmic que hi ha incrustat a la pàgina “Cercar”. 
 
Per definir la cerca cal clicar el botó amb la icona del llapis i seguidament dibuixar un rectangle 
sobre la zona del mapa de la que volem cercar les metadades. Per defecte es cercaran les 
metadades dels conjunts de dades inclosos o que intersequen amb el rectangle. Per a 
restringir la cerca només als conjunts de dades inclosos al rectangle cal seleccionar l’opció “A 
dins de”.  

 
 
Per desfer la cerca espacial cal clicar al botó amb la icona de la goma d’esborrar. 
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4 Resultats de les cerques   

Quan s’executa una cerca es mostra la llista de metadades coincidents amb la cerca 
acompanyades del nombre de metadades obtingudes. 
 

 

 
 

 

“El resultat d’una cerca de metadades és un llistat de les metadades coincidents 
amb la cerca acompanyat del nombre de metadades que compleix la condició” 
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4.1 Accés i consulta de la metadada 

Quan s’ha localitzat una metadada hi ha dues maneres d’accedir-hi: fent una descàrrega 
directa; o visualitzant-la mitjançant una interfície que permet fer altres operacions (descarregar, 
compartir, puntuar i obtenir l’enllaç URL) 
 
    “La metadada localitzada es pot: 

 
Visualitzar 

 
Descarregar 

 
Compartir 

 
Puntuar 

 
Enllaçar” 

 

4.1.1 Descàrrega directa: 

Cal seleccionar la metadada, o metadades, que volem descarregar. 
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I a  continuació podem descarregar-la, o descarregar-les, en diferents formats: XML (dins del 
ZIP), PDF i CSV. 
 

 

4.1.2 Visualitzar, descarregar, compartir, puntuar i obtenir URL 

Cal clicar la metadada sobre la que volem fer alguna de les operacions esmentades. 
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4.1.2.1. Visualitzar la metadada 

Després de clicar sobre la metadada desitjada s’accedeix a la visualització per defecte 
que proporciona un resum de la metadada i els enllaços de descàrrega de dades o dels 
geoserveis associats, cas que existeixin. 

 

També es pot canviar el mode de Vista per defecte a Vista completa de les metadades. 
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4.1.2.1. Descarregar la metadada 

Ja sigui en mode de Vista per defecte com de Vista completa es pot descarregar la 
metadada en diferents formats: XML (dins del ZIP), PDF, CSV, i RDF. 
 

 
 

La metadada en format XML també es pot obtenir a través de la funcionalitat 
“Descarregar metadada” de la Vista per defecte o seleccionant l’opció “XML” de la Visió 
completa. 
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En ambdós casos es mostra l’XML directament al navegador, des d’on es pot 
descarregar (botó dret – “Desar com”).  
 

 
 

4.1.2.1. Compartir la metadada 

Des de la Vista per defecte es pot compartir la metadada a través de les xarxes socials 
 
 

 
 

4.1.2.2. Puntuar la metadada 

També des de la Vista per defecte es pot puntuar la metadada. Les metadades amb 
major puntuació són les que es mostren a la pàgina d’inici a l’apartat “Els més populars”. 
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4.1.2.1. Obtenir la URL de la metadata 

Ja sigui en mode de Vista per defecte com de Vista completa es pot obtenir la l’enllaç 
permanent a les metadades (URL). 
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5 Cartografia registrada oficial 

El catàleg IDEC identifica els conjunts de dades oficials, és a dir inscrits al Registre Cartogràfic 
de Catalunya, mitjançant l’etiqueta “Estat RCC”. 
 

 

“A la visualització de metadades de conjunts de dades oficials es mostra l’etiqueta 
‘Estat RCC’ amb el valor ‘REGISTRADA OFICIAL’” 

 

 
 
 
En el menú de cerques predefinides de la pàgina de “Cercar” es pot filtrar per conjunts de 
dades oficials inscrits al Registre Cartogràfic de Catalunya (RCC). 
 

 


