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1.- INTRODUCCIÓ



2.- OBJECTIUS

• Analitzar el cost i els avantatges relacionats amb la creació
i el manteniment de la IDEC.

• Definir clarament les metodologies que s’aplicaran per
avaluar les avantatges socials i econòmiques de la IDEC.

• Elaborar un informe tècnic final que contingui les
conclusions totals del estudi realitzat.



3.- METODOLOGIA

• Investigar la utilització dels Geoserveis IDEC.

• Recollir les dades i opinions sobre els seus impactes en les
empreses i usuaris institucionals seleccionats per l’estudi.

• Analitzar quantitativa i qualitativament l'impacte que
produeixen econòmicament, tant les seves repercussions com
els seus avantatges.



Monetari Increment vendes
Disminució temps programació

Estalvi llicències
Disminució temps manteniment
Augment rentabilitat projectes

Tecnològic Aplicacions més completes
Projectes més estructurats

Personal més preparat

Marketing Augment usuaris de geoserveis
Augment coneixement i interès pels SIG

Més fàcil les vendes

Impacte Indicador



Tecnològic Disminució temps formació necessària

Simplificació en la gestió del projecte
Problemàtica derivada de la utilització 

dels Geoserveis IDEC

Impacte Indicador

Monetari Disminució costos/projectes aplicacions
Disminució costos manteniment
Disminució costos implantació

Millor qualitat dels treballs

Estratègic     Es poden fer projectes que abans eren limitats
S’aprofita molta informació d’altres proveïdors de dades

Gestió de projecte
Augment del coneixement i/o interès pel SIG



EMPRESES

USUARIS



3.- METODOLOGIA

Empreses Usuaris



4.- EXPLOTACIÓ DELS RESULTATS
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 El tamany de l’empresa és un factor determinant en la
utilització i la valoració dels Geoserveis IDEC.

 La representació del SIG a la empresa no condiciona la
utilització de Geoserveis IDEC en els projectes que
realitzen.

 La valoració dels Geoserveis IDEC per part de la mostra
d’estudi és positiva; tot i que manifesten la poca
informació disponible, la falta de manipulació i la poca
actualització de les dades per part de les
administracions.

4.- EXPLOTACIÓ DELS RESULTATS



 L’impacte tecnològic produït pels Geoserveis IDEC a les
empreses és molt favorable, ja que la majoria d’elles
declaren que els projectes són més complerts i estan
més estructurats gràcies a l’arquitectura que marquen els
estàndards de l’OGC que incorporen els Geoserveis.

 L’impacte en el màrqueting empresarial produït pels
Geoserveis IDEC no és gaire destacable, ja que la
majoria de les empreses destaquen que ni la producció
ni les vendes tenen un augment considerable.

Aquestes conclusions són el resultat final de l’estudi realitzat, i
s’utilitzaran per valorar els impactes que ha produït la implantació de la
IDEC a la socioeconomia catalana, és a dir, com ha influït en
l’economia, la societat i la política catalanes, tant a nivell públic com
privat. Aquests resultats queden reflectits en l’informe final.



5.- FIABILITAT DE LES DADES OBTINGUDES

Les dades obtingudes pel CPSV (Centre de Política de Sòl i
Valoracions) s’han comparat amb l’enquesta realitzada per
l’AESIG (Asociación Española de Sistemas de Información
Geográfica).

• Diferents dates de realització

• Diferents objectius  inicials

• Similitud de continguts

• Concordància en els resultats obtinguts 



 El món dels SIG ha madurat molt en aquestos últims
anys (SIG Local).

 El SIG Web està experimentant un canvis importants
però encara no madurs.

 L’estudi realitzat és el primer que s’ha fet per avaluar
aquest impacte, malgrat la seva immaduresa s’espera
que amb el temps es realitzin més estudis sobre el tema,
els quals donaran recolzament a aquesta pionera
iniciativa.

6.- VALORACIÓ DELS RESULTATS



Gràcies per la seva atenció



Fonts emprades:

- “Script Nova”, Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, Vol. VIII, núm. 170 (61), 1 de 
agosto de 2004, Barcelona. 
Link: http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-170-61.htm

- Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE), Instituo Geográfico Nacional (IGN), 
Ministerio de Fomento, Madrid. 
Link: http://www.idee.es

- Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC), Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), 
Generalitat de Catalunya, Barcelona. 
Link: http://www.geoportal-idec.net

- Infrastructure for Spatial Information in Europe (INSPIRE). 
Link: http://www.ec-gis.org/inspire/index.cfm

- Open Geospatial Consortium (OGC). 
Link: http://www.opengeospatial.org

-“Temas Cartesia”, Artículos de información cartográfica y topográfica, Art.368, 3-c, 25 de Febrero de 
2006, Barcelona.
Link: http://www.cartesia.org/article.php?sid=242
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