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1. D’on venim ? 
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És el servei de l’AOC encarregat de posar en valor la geoinformació existent 

a les Administracions Locals de Catalunya, amb la col·laboració de l’ICGC. 

 

Comporta  disposar de solucions per publicitar la geoinformació disponible, 

fer-ne la seva descripció mitjançant metadades en un catàleg accessible per 

internet, i la seva publicació mitjançant servidors de mapes. 



Infraestructura 
de Dades 
Espacials 

de Catalunya  

1) Plataforma de 
creació de  

geoinformació: 

 

GUIA DE CARRERS, 
VISORS TEMÀTICS...  

2) Plataforma de 
participació en 

projectes 
cooperatius 

 

MANTENIMENT 
PUNTS INUNDABLES 

(DGPC) 

NOUS CARRERS 
(ICGC) 

 

 

3) Plataforma de 
publicació de 

dades,metadades 
i geoserveis:  

 

CREACIÓ I 
PUBLICACIÓ DE 

DADES OBERTES 

 

Des de 2006 aportant solucions pel foment de la geoinformació 



2006-2011 

Primera guia de carrers Primer catàleg de metadades   

Primera plataforma gestió  Primers visors planejament 



2011 - 2015 

Evolució de la guia de carrers Evolució catàleg de metadades   

Evolució plataforma gestió (PRG) Primers treballs cooperatius 



esdevenint una solució adaptable per a tots els municipis 

Funcionalitats Població 

<2.000 

2.000-

15.000 

15.000- 

50.000 

Població 

>50.000 

Guia de carrers 

Visors planejament 

Edició capes (POI’s, turisme, 

restauració…) 

Edició d’atles i temàtics 

Participació en projectes 

col·laboratius 

Integracions amb SIG 

corporatiu 



Resum activitat 2015  

433 municipis amb visor 

Geolocal publicat (12/2015) 

• Municipis amb visor IDEC-Geolocal (públic): 433 

• Visites als visors:160.683 

• Capes d’informació disponibles: 3.996 

• Metadades publicades: 9.931 

• Geoserveis disponibles: 256 
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2. Cap on anem ? 



          una solució en constant evolució 



 Cap on anem ? 



 

 
 

 
Nou disseny gràfic modern, senzill i responsiu basat en Instamaps 

 

 Integració de les diferents aplicacions de Geolocal en un únic editor 

 

Disseny de l’experiència d’usuari i evolució basada en l’ús real dels usuaris 

 

Arquitectura escalable 

 

Participació ciutadana: socialització i participació 

 

 
 

          Millores que aporta          a 



 

 
 

Mantenint:  

 
Personalitzacions per a cada ens  

 

Usuaris existents (amb entrada via EACAT) 

 

 Principals aplicacions / serveis dels actuals visors 

 
 

          Millores que aporta          a 
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3. Un passeig per                       via 



          Basat en la plataforma InstaMaps i adaptat al món local 

http://www.instamaps.cat/


     Compta amb un entorn àgil d’accés a aplicacions i serveis  

                                   (nova PRG) integrada 



Crea geoinformació 

Carrega la teva pròpia 

geoinformació o la de 

tercers 

Estilitza les dades carregades 

Fes operacions SIG 

Tria el mapa de fons 

Publica el visor generat 

Comparteix a xarxes 

socials 

              Compta amb un disseny integrat simple i àgil  



Geolocal via Instamaps: càrrega de dades pròpies 

1. La càrrega de dades és possible realitzar-la amb els formats més 

comuns existents:  

 KML, KMZ, GeoJSON, GML, SHP, GPX, TXT, CSV, XLS i XLSX 

 

  

     

 

 

Opcions de càrrega de dades pròpies: 

 

• Externes (només arrossegant)  

• Internes (usades en mapes anteriors) 

I suportant múltiples sistemes de referència  

 

“Ara fer mapes amb dades pròpies provinents 

d’un arxiu excel, un track de GPS, o dades en 

format “GIS” és fàcil, ràpid”  



Geolocal via Instamaps: càrrega de dades externes 

1. Accés directe a Dades Obertes 

2. Integració amb xarxes socials 

3. Cerca i càrrega de geoserveis WMS al catàleg de la IDEC 

4. Càrrega de geoserveis WMST 

5. Cerca i càrrega de capes d’informació públiques d’Instamaps 

6. Càrrega de dades dinàmiques 

 

  

 

 

 “Les dades externes poden provenir del  

propi catàleg de la IDEC, o de qualsevol 

altra font que publiqui dades obertes“ 



1. Bàsic 

2. Categories (color geometries en funció d’un valor) 

3. Mides (tamany de bombolles en funció d’un valor) 

4. Concentració (mapes de calor) 

5. Agrupació 

 

Geolocal via Instamaps: estils 

“Fàcilment disposareu de moltes possibilitats 

d’estils per ajudar a enriquir l’anàlisi i arribar 

més lluny en la seva presentació”  



1. Unió de taules 

2. Filtre de selecció per àrea  

3. Filtre avançat 

4. Àrea de influència 

5. Intersecció de polígons 

6. Transmissió d’atributs 

7. Centre geomètric 

 

Geolocal via Instamaps: funcions SIG 

“Multitud de noves funcionalitats d’anàlisis SIG per 

aportar-vos molt més valor .  

Experimenteu-les !”  



Geolocal via Instamaps: informació de base  

“Una vintena de fons disponibles  

i en constant augment ! ” 



1. Visors online interactius (pantalla completa i embeguts)  

2. Galeria de mapes 

3. Descàrrega de dades públiques 

4. Visor offline (navegable en PDF) 

5. Captura d’imatge 

6. Generació de documents 

 

Geolocal via Instamaps: informació de base  

“Compartir geoinformació 

cada cop és més fàcil” 



Si en aquest apartat esperaves un manual, no el trobareu...  

L’experiència d’usuari està cuidada al detall per a fer-ho fàcil i intuïtiu, pel 

que no us caldrà. En tot cas disposeu del recurs del betaportal de l’ICGC.   

 

Geolocal via Instamaps: ajuda i informació tècnica 

Està ple de FAQ’s i ajudes! 

http://betaportal.icgc.cat/wordpress/faq-dinstamaps/
http://betaportal.icgc.cat/wordpress/faq-dinstamaps/
http://betaportal.icgc.cat/wordpress/faq-dinstamaps/
http://betaportal.icgc.cat/wordpress/faq-dinstamaps/
http://betaportal.icgc.cat/wordpress/faq-dinstamaps/
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4. I com puc sol·licitar el servei ? 



inici 

 

 

Si és un ens local i vol disposar del servei Geolocal pot sol·licitar-lo 

emplenant el formulari d'alta  i lliurar-lo al Consorci AOC a través d'EACAT  

(apartat 'Secretaria', tràmit 'Sol·licitud Serveis AOC‘). 

 

El servei no té cost per a les administracions, i en el següent enllaç podeu 

trobar la programació de formacions previstes: 

 

https://web.aoc.cat/suport/formacio-geolocal-taller/?dms3override=6 

 
 

 

    

  

Geolocal via Instamaps: com puc sol·licitar-lo ? 

http://web.aoc.cat/blog/serveis/geolocal/
https://www.eacat.cat/
https://web.aoc.cat/suport/formacio-geolocal-taller/?dms3override=6
https://web.aoc.cat/suport/formacio-geolocal-taller/?dms3override=6
https://web.aoc.cat/suport/formacio-geolocal-taller/?dms3override=6
https://web.aoc.cat/suport/formacio-geolocal-taller/?dms3override=6
https://web.aoc.cat/suport/formacio-geolocal-taller/?dms3override=6


L’Administració Oberta a tots 
www.aoc.cat 

Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les 
possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.          


