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4.6 Annex 5. Descripció de l’estat del Servei de Posicionament Geodèsic 
integrat de Catalunya i la determinació de les seves línies de millora 

Acrònims 
CAD Computer Aided Design 
CADI Centre d’Anàlisi de Dades de l’ICGC 
CODE Center for Orbit Determination in Europe 
CSG Consejo Superior Geográfico 
DAC Dedicated Analysis Centre 
DGNSS Differential Global Navigation Satellite System 
ED50 European Datum 1950 
EGM Earth Gravitational Model 
EPN EuReF Permanent Network 
EPOS European Plate Observing System 
ETRS89 European Terrestrial Reference System 1989 
EuReF European Reference Frame 
FTP File Transfer Protocol 
GLONASS Global'naya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema 
GNSS Global Navigation Satellite System 
GPS Global Positioning System 
IAG International Association of Geodesy 
ICGC Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
ICV Institut Cartogràfica Valencià 
IGN Instituto Geográfico Nacional 
IGS International GSS Service 
ITRF International Terrestrial Reference Frame 
KPI Key Performance Indicator 
LAN Local Area Network 
MSM Multi Signal Message 
MTN Mapa Topogràfic Nacional 
NGCD National Geophysical Data Center 
NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration 
NTRIP Networked Transport of RTCM via IP 
RCC Registre Cartogràfic de Catalunya 
RD Real Decret 
RedNAP Red de Nivelación de Alta Precisión 
ReGeNTE Red Geodésica Nacional por Técnicas Espaciales 
ReST Representational State Transfer 
RInEx Receiver Independent Exchange 
ROB Royal Observatory of Belgium 
ROI Red de Orden Inferior 
RTCM Radio Technical Commission for Maritime Services 
SInEx Solution Independent Exchange 
SPGIC Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya 
TTF Time To Fix 
WPS Web Processing Service 
XdA Xarxa d’Anivellació 
XU Xarxa Utiltària 
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4.6.1 Introducció i objectius 

El present document recull l’estat actual de l’SPGIC i les línies de millora futura. Cal dir 
que no pretén recopilar les tasques que s’han dut a terme en els darrers temps, sinó 
descriure quin és l’estat actual i la tendència. 
 
L’SPGIC està format per un conjunt d’estacions geodèsiques permanents, xarxes 
instrumentals, procediments, dades, comunicacions, programari, maquinari i suport 
tècnic, i té per objecte facilitar la determinació de coordenades a Catalunya. Seguint el 
mandat legal (Llei 16/2005), per tal d’implementar el SPGIC, l’ICGC: 
 
• Desplegarà les xarxes d’estacions permanents garantint l’accés públic a les 

infraestructures geodèsiques, densificant-les, mantenint-les i difonent-les d’acord 
amb les tecnologies i les necessitats relatives al posicionament geodèsic. 

• Mantindrà i difondrà públicament les bases de dades amb la informació generada 
en l’àmbit de l’SPGIC. 

• Garantirà la coordinació de l’SPGIC i dels seus resultats amb els estàndards 
estatals, europeus i internacionals existents en aquest àmbit. 

• Establirà i publicarà els procediments i els estàndards per a determinar les 
coordenades oficials segons l’article 10.4 de la Llei 16/2005, i també per a la 
compatibilitat amb el sistema SPGIC. 

• Avaluarà i s’assessorarà sobre l’impacte dels canvis dels sistemes geodèsics en 
cartografia. 

• Integrarà, en l’SPGIC, les xarxes geodèsiques locals que compleixin les 
prescripcions tècniques d’aquest servei, d’acord amb les especificacions de la 
Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya. 

• A través del seu representant legal o la persona que aquest designi, exercirà la 
representació de Catalunya davant els organismes estatals, europeus i 
internacionals, dins l’àmbit de la geodèsia i el posicionament. 

4.6.2 Estat actual del servei SPGIC 

Dins l’àmbit de les competències de la Generalitat, l’SPGIC dona suport a les sèries 
cartogràfiques de gran escala, a la planificació territorial i urbanística, al cadastre rústic 
i urbà, a l’activitat de l’obra pública a Catalunya i a les activitats anàlogues en què sigui 
aplicable. L’SPGIC i els seus resultats es coordinen amb els estàndards estatals i 
europeus aplicables en aquest àmbit, tal i com es descriurà en els següents apartats. 
 
Per a assolir aquests objectius, l’SPGIC facilita un accés eficient al marc de referència 
geodèsic oficial a Catalunya, que es basa en el marc oficial a l’Estat espanyol 
materialitzat amb la xarxa ReGeNTE i es contrasta amb la densificació del marc 
europeu ETRS89 materialitzat amb la xarxa EPN d’estacions permanents europees. 
 
L’objectiu final és de garantir el posicionament coherent de les dades georeferenciades 
sobre el territori, garantint la unicitat del sistema de referència utilitzat per a 
georeferenciar qualsevol tipus d’informació que tingui un component espacial. Per a 
assolir-lo, tal i com es descriu en els tres apartats següents, l’ICGC desplega i manté 
una infraestructura geodèsica, es coordina amb les altres agències a nivell estatal i 
internacionalment, i ofereix diferents serveis i elements de suport geodèsic als usuaris. 
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Infraestructura geodèsica 

En aquest apartat es descriu la infraestructura que l’ICGC té desplegada pel territori i 
les seves capacitats actuals, des d’un punt de vista genèric, així com els diferents 
elements tecnològics que ajuden a integrar-la. 

Xarxes d’estacions permanents 
Després de les darreres estacions GNSS instal·lades a MARE i BEUD, els anys 2011 i 
2012 respectivament, la xarxa CatNet es composa actualment de 16 estacions GNSS 
permanents (veure Figura 4.8). Des del 2017, amb la renovació completa de la 
infraestructura, cada estació té instal·lat un receptor GNSS de triple freqüència, amb la 
capacitat de seguir totes les constel·lacions actualment disponibles a Catalunya (GPS, 
GLONASS, Galileo, BeiDou i QZSS). 
 
Amb la inclusió de l’estació CASE a la xarxa GNSS d’estacions permanents EPN, el 
juliol del 2016, 6 estacions de la xarxa CatNet formen part de la xarxa EPN, i 1 d’elles 
forma part també de la xarxa GNSS d’estacions permanents d’IGS, tal i com mostren 
les figures de sota: 
 

 
Figura 4.8. Localització de les estacions permanents GNSS de la Xarxa CatNet 

 
Cada receptor està connectat a una antena geodèsica Choke Ring, amb gran 
estabilitat del centre de fase i una alta reducció de l’efecte multipath. A més, totes i 
cadascuna de les antenes disposen d’un certificat de calibratge absolut individual, 
emès per una agència certificadora externa a l’ICGC, i difós públicament per a l’accés 
dels usuaris (veure apartat Informació geodèsica i d’accés al sistema de referència). 
 
Les antenes estan instal·lades, en la majoria dels casos, sobre un pilar de formigó 
d’uns 50 cm de diàmetre, ancorat a la roca, tot assegurant l’estabilitat del mateix i 
permetent un càlcul acurat del sistema de referència. Més enllà de les necessitats per 
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a la determinació del sistema de referència, i com que alguns dels serveis requereixen 
una més alta densitat d’estacions permanents, 5 d’elles estan instal·lades en terrats 
d’edificis. 
 

  
Figura 4.9. Estacions permanents de la xarxa CatNet (LLIV a l'esquerra i LLEI a la dreta) 

 
Per a poder oferir els diferents serveis públics de posicionament, les estacions 
emmagatzemen les dades a una freqüència d’1 Hz, i disposen d’un sistema de 
recollida i transmissió per al seu enviament cap a la seu de l’ICGC. Les estacions 
EBRE, MARE i SBAR estan connectades amb l’ICGC a través de la infraestructura 
LAN dels centres on estan instal·lades, mentre que la resta estan connectades 
directament amb l’ICGC a través de routers 4G, que utilitzen la infraestructura de les 
diferents operadores de telefonia mòbil. 
 
Les dades de les estacions, una vegada rebudes a l’ICGC, es processen conjuntament 
per a determinar els errors que afecten els observables GNSS (errors de troposfera, 
de ionosfera, de rellotges dels satèl·lits i de les òrbites) i, a partir d’aquí, es compilen 
les correccions i es posen a disposició dels usuaris a través de diferents serveis de 
posicionament (veure apartat Serveis de posicionament en temps real). 
 
Per a facilitar la validació d’equips abans de la seva posada en producció i servei, i per 
a monitorar els serveis pròpiament, garantint-ne la seva operativitat i precisió, l’ICGC 
disposa, actualment, d’un camp de test d’antenes al terrat de les instal·lacions de la 
seu central a Barcelona. 
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Figura 4.10 Camp de test d'antenes a les instal·lacions de l'ICGC 

 
En base a aquest camp de test d’antenes, l’ICGC disposa actualment d’una aplicació 
concreta per al monitoratge del paràmetre TTF, que permet als tècnics avaluar el 
temps que triga un receptor GNSS en adquirir una solució de posicionament fixa, que 
al seu torn li permeti disposar d’una solució RTK de precisió centimètrica. 
 

 
Figura 4.11 TTF corresponent a un dia complet d’observacions 

 
Aquest camp de test d’antenes també permet fer un seguiment continu dels serveis en 
temps real, de la seva disponibilitat i de la precisió de les coordenades que s’estan 
oferint en cada moment, tal i com es pot veure a la figura de sota: 
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Figura 4.12 Monitoratge de la precisió de les coordenades 2D dels serveis en temps real de la xarxa 

CatNet 

 
Actualment, l’ICGC disposa també d’un equip rover de mesura de camp, amb capacitat 
de seguir totes les constel·lacions visibles a Catalunya (GPS, GLONASS, Galileo i 
Beidou) i totes les freqüències que aquestes emeten (L1, L2, L3, L5, E1, E5, E6, B1, 
B2 i B3). Aquest equip permet validar els nous serveis de posicionament i formats de 
distribució que es publiquin en base a l’evolució tecnològica dels sistemes involucrats, 
les actualitzacions que es duen a terme abans de la seva entrada en producció, la 
coherència entre les diferents infraestructures de l’ICGC… 

Xarxes de vèrtexs geodèsics 
La Xarxa Utilitària de Catalunya es troba desplegada en l'àmbit de tot el territori, 
basada en les xarxes estatals, que a la vegada es basen en les xarxes continentals. 
 
Aquesta xarxa de vèrtexs geodèsics és un element cabdal per a donar alta precisió a 
la cartografia, sobre la qual es projecten les diverses activitats que es desenvolupen 
sobre el territori, com són les obres públiques o la planificació a qualsevol nivell. La 
xarxa utilitària és avui en dia: 
 
• La materialització del sistema de referència oficial ETRS89 sobre el territori i el 

marc de referència que hi dona accés. 
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• Una infraestructura que possibilita la coherència i continuïtat de la cartografia que 
s'elabora al llarg de tot el territori de Catalunya. 

• El marc per al recolzament i creació de noves xarxes locals en diferents municipis 
i zones de Catalunya. 

• Un conjunt de 4 483 vèrtexs amb coordenades precises, per a facilitar el 
desenvolupament i la validació d'altres projectes i treballs geodèsics. 

 
 

 
Figura 4.13. Localització dels vèrtexs de la Xarxa Utilitària de Catalunya 

 
Actualment, el desplegament de la XU facilita, de forma genèrica, l’accessibilitat dels 
usuaris als vèrtexs en base als següents criteris: 
 
• Des dels nuclis de població, es pot trobar algun vèrtex de la XU a una distància 

aproximada inferior als 1500 metres, satisfent les necessitats de les diferents 
feines de lligam que es puguin considerar en base a les tècniques GNSS, de 
poligonació o taquimetria, que són moltes vegades imprescindibles en aquests 
entorns urbans. 
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Figura 4.14. Distància mitjana a la XU des dels nuclis de població de cada comarca                               

(sobreimpressionat el nombre de caps de municipi amb, com a mínim, un vèrtex de XU) 

 
• Des de qualsevol punt del territori, es pot trobar algun vèrtex de la XU a una 

distància aproximada inferior als 3000 metres, considerant que els treballs de 
recolzament en aquestes zones es podran fer amb tècniques GNSS en la majoria 
dels casos i que aquesta distància ja permet optimitzar el compromís entre la 
precisió i la durada de les sessions d’observació. 

 
Les diferents campanyes i procediments seguits han permès que, actualment, tots els 
pilars de la xarxa ROI disposin de, com a mínim, una mesura específica de la seva 
altura, carregada a la base de dades SPGIC, per tal de publicar i mantenir actualitzada 
la informació. 

Xarxes altimètriques 
La xarxa altimètrica de Catalunya està composta per diferents infraestructures, com 
són la XdA i la RedNAP, que faciliten l’accés dels usuaris a la cota ortomètrica referida 
al nivell mig del mar a Alacant (referència oficial segons el RD1071/2007). Més enllà 
d’aquest accés, l’SPGIC està recopilant actualment tot un conjunt d’observacions de 
cota el·lipsoidal ens el vèrtexs de cota ortomètrica, de forma que s’està creant una 
base de dades de “punts de dàtum” amb mesures directes d’ondulació del geoide. 
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Considerant el nivell del mar i els mareògrafs com una infraestructura de l’SPGIC, cal 
remarcar que el Port de Barcelona disposa d’un itinerari d’anivellació de 9,19 km de 
longitud, que va des de la xarxa d’anivellació oficial fins al mareògraf propietat de 
Puertos del Estado que, actualment, també està enllaçat a la nova estació de 
referència GNSS del Port. En el marc d’aquesta infraestructura, el Port de Barcelona 
ha instal·lat dos mareògrafs addicionals, que registren dades i les posen a disposició 
de l’ICGC. 
 
Pel que fa les tasques de nivell del marc, l’SPGIC manté una col·laboració amb el 
mareògraf de l’Estartit, del qual n’emmagatzema les dades i manté la seva referència 
altimètrica amb la XdA. Actualment, s’ha quantificat i analitzat el possible moviment 
planimètric i altimètric què els claus de referència del mareògraf hagin pogut sofrir, 
respecte la seva referència al clau 314094053, amb l’objectiu final de validar si els 
canvis de nivell del mar que està observant el mareògraf són atribuïbles al nivell del 
mar o, contràriament, es deuen a una subsidència del mateix. 

Cims emblemàtics de Catalunya 
La infraestructura de vèrtexs desplegats pel territori de Catalunya compta actualment, i 
des del 2010, d’una selecció dels 103 cims considerats emblemàtics de Catalunya, en 
acord a la seva significació geogràfica, relleu en el món de l’excursionisme o notorietat 
cultural, històrica o emotiva. 
 

 
Figura 4.15. Localització dels Cims emblemàtics de Catalunya 

 
La informació de cadascun d’ells es pot consultar a la seva fitxa, on s’hi indiquen 
diferents característiques i la seva cota ortomètrica, en base a les campanyes de 
mesura efectuades en el marc d’aquest projecte. 
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Coordinació estatal i internacional 

L’ICGC, per tal d’afavorir l’estandardització, homogeneïtat i accessibilitat a la 
infraestructura i els diferents serveis, duu a terme un conjunt d’activitats a nivell estatal 
i internacional, en acord al que es detalla en els següents apartats. 

Determinació i manteniment del sistema de referència oficial 
Actualment, totes les dades geodèsiques de l’ICGC ja es distribueixen en ETRS89 o 
ITRF, en base a la primera resolució de la subcomissió de la IAG per a EUREF, 
adoptada a Florència el 1990 i transposada al RD1071/2007. 
 
L’ICGC i l’IGNS signen un conveni el 2008 que fixa les coordenades de la xarxa ROI i 
REGENTE a Catalunya en ETRS89. Aquest conveni, sorgit en el moment d’emprendre 
el canvi del sistema de referència ED50 a ETRS89, ha estat i és la base actual per a la 
determinació de les coordenades de la XU i, per definició, de totes aquelles xarxes que 
la densifiquin, com les xarxes locals o les xarxes topogràfiques. 
 
També en aquest sentit, i en el marc de la col·laboració actual amb el CSG, l’SPGIC 
disposa d’un càlcul de coordenades de les estacions CatNet, unificat i homogeni amb 
la resta del marcs de referència a nivell estatal. D’aquesta forma, els usuaris dels 
diferents serveis de posicionament obtenen coordenades homogènies al llarg de tot el 
territori, independentment de l’agència proveïdora del servei. 
 
També en el marc d’aquesta col·laboració, les estacions de la xarxa CatNet estan 
actualment donades d’alta en el Geoportal de dades i serveis GNSS dels organismes 
públics d’Espanya, per a facilitar l’accés dels usuaris als diferents serveis i mostrar-ne 
el funcionament en temps real. Aquesta col·laboració també ha permès dotar els 
serveis del càster NTRIP de l’SPGIC de noms homogenis amb la resta de càsters al 
llarg del territori espanyol, afavorint-ne la usabilitat a aquest nivell. 
 
Les dues infraestructures físiques bàsiques de l’SPGIC, CatNet i XU, disposen de 
precises bases de lligam entre elles a través dels vèrtexs ReGeNTE, per tal de garantir 
la màxima coherència mètrica entre elles i, al mateix temps, amb els marcs oficials 
segons el RD1071/2007. Actualment, les estacions de la xarxa CatNet BELL, CREU, 
EBRE, ESCO i LLIV ja disposen de d’observacions de lligam als 4 vèrtexs ReGeNTE 
més propers. Addicionalment, les bases GNSS corresponents a les estacions BELL, 
EBRE i LLIV ja han estat calculades. 
 
Cal remarcar que, per als diferents càlculs de línies base GNSS i coordenades 
d’estacions permanents, l’SPGIC es basa en les directrius i recomanacions que 
publiquen les agències IGS, EUREF i CODE, entre altres, per a establir de forma 
estàndard i homogènia les coordenades dels diferents marcs de referència. 

Establiment de coordenades oficials per a Xarxes Locals 
Segons l’article 10.4 de la Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació 
geogràfica i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya: 
 
“Disposen de caràcter oficial a Catalunya les coordenades establertes mitjançant el 
Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya, a partir de les estacions i les 
xarxes que l’integren i les dades, la informació o els resultats recollits o obtinguts per 
mitjà d’aquest servei, sempre que se segueixin els procediments establerts pel 
SPGIC.” 
 
Així doncs, l’SPGIC disposa d’un procediment concret per a establir coordenades 
oficials, on s’hi detallen les especificacions tècniques generals que ha de complir una 

http://redgae.ign.es/
http://redgae.ign.es/
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campanya destinada a establir vèrtexs SPGIC, com són el sistema geodèsic de 
referència a adoptar, la planificació de les campanyes de mesura, el tipus 
d’observacions a realitzar, la metodologia pel càlcul de les coordenades, les 
comprovacions que s’han de dur a terme i el procés de publicació de la informació. 
 
Aquestes especificacions tècniques per al registre de vèrtexs SPGIC són també un 
indicador de la qualitat dels resultats obtinguts. Així doncs, posen de manifest les 
seves característiques, de manera que l’usuari final disposi de la informació suficient 
per a saber si els vèrtexs en qüestió satisfaran les seves necessitats. 

Col·laboracions per a la compartició de dades 
L’SPGIC disposa actualment de diferents col·laboracions amb altres agències, que 
han sorgit de l’interès mutu per a la compartició de dades de les estacions GNSS 
permanents instal·lades en les zones pròximes als diferents territoris. 
 
L’ús de les dades proporcionades en el marc d’aquests col·laboracions es cenyeix als 
càlculs per al proveïment de serveis en temps real, i les agències que actualment hi 
estan involucrades, més enllà de l’ICGC, són l’ICV amb l’estació BERG de la seva 
xarxa ERVA, Exagone amb les estacions PERP, BARY, MSGT i LACO de la seva 
xarxa TERIA, Geodata Diffusion amb les estacions BACA, CAZE, FENO, MUNE i 
SOUR de la seva xarxa ORPHEON, i l’IGEAR amb les estacions VROB, MEQU, BINE, 
GRAU i CSOS de la seva xarxa ARAGEA. 
 
També en el marc de les col·laboracions de l’SPGIC, l’ICGC cedeix en temps real al 
ROB les observacions de les estacions EUREF, i aquest observatori les posa a 
disposició dels seus usuaris a través d’un càster NTRIP similar al de la xarxa CatNet 
(veure apartat Serveis de posicionament en temps real). Aquesta sinèrgia a nivell 
europeu reforça les col·laboracions internacionals i amplia la difusió dels serveis de 
l’SPGIC. 
 
Des del 2018, a més a més, i amb l’objectiu d’afavorir l’ús de les dades geodèsiques, 
l’ICGC distribueix la informació de CatNet a través de la plataforma EPOS. 

Serveis i elements de suport geodèsic 

La infraestructura geodèsica i les diferents tasques de coordinació estatals i 
internacionals permeten a l’SPGIC oferir tot un conjunt de serveis i elements de suport 
geodèsic, tal i com es descriuen en els apartats següents. La figura següent és 
l’exemple per als serveis de la xarxa CatNet d’estacions permanents GNSS. 
 

 

 
Figura 4.16 Serveis de posicionament de la xarxa CatNet 
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Serveis de posicionament en temps real 
Avui en dia, i des de la baixa del servei RASANT el gener de 2011, tots els serveis de 
posicionament en temps real que ofereix l’ICGC es difonen públicament a través 
d’Internet, emprant diferents plataformes i protocols. Els serveis més avançats ja 
difonen correccions de les constel·lacions GPS, GLONASS, Galileo i BeiDou. 
 
Els serveis de posicionament en temps real difosos per Internet, i accessibles a través 
del càster NTRIP, són els següents: 
 
• DGNSS: Sistema de difusió de correccions de codi des d’una estació de la xarxa 

CatNet, vàlid per a tot Catalunya, permetent una precisió submètrica. 
• CODCAT: Sistema de difusió de correccions de codi d'una estació virtual ubicada 

en la posició aproximada que l'usuari fa arribar al servidor de l'ICGC, permetent 
una precisió decimètrica. 

• RTKAT: Sistema de difusió de correccions de fase d'una estació virtual ubicada en 
la posició aproximada que l'usuari fa arribar al servidor de l'ICGC. Les correccions 
es basen en l'estàndard RTCM 2.3, 3.0, 3.2 MSM5 i en el format CMR+, 
permetent una precisió centimètrica. 

 
La xarxa CatNet està inclosa, al seu torn, en el Visor de xarxes GNSS públiques a 
Espanya i Portugal, de forma que els usuaris poden consultar l’estat de les estacions i 
el servei en temps real, i poden subscriure’s al servei de notificacions per a rebre 
avisos en casos de caigudes de servei. 
 
A continuació es mostren alguns dels indicadors de la xarxa CatNet, mostrant les 
hores de servei que es distribueixen i els usuaris dels diferents serveis. 

 

 
 

Figura 4.17 Hores anuals d’ús dels serveis de la xarxa CatNet 

 

 
 

Figura 4.18 Usuaris anuals actius dels serveis de la xarxa CatNet 

http://catnet-ip.icgc.cat:2101/
http://ntrip.rep-gnss.es/
http://ntrip.rep-gnss.es/
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Figura 4.19 Altes i usuaris actius anuals dels serveis de la xarxa CatNet 

 

 
Figura 4.20 Distribució geogràfica de l’ús dels serveis al territori (de setembre 2018 a agost 2019) 

 

 
Figura 4.21 Exemples d’ús dels serveis de posicionament en temps real en diferents infraestructures del 

territori 
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Figura 4.22 Exemples d’ús dels serveis de posicionament en temps real en agricultura de precisió 

 

Serveis de posicionament per a post-procés 
Des del servidor FTP de Geofons es poden descarregar fitxers RINEX diaris a 30 
segons en la versió 3 (amb observables de les constel·lacions GPS, GLONASS, 
Galileo i BeiDou), per a totes aquelles dates des del 5 de juny de 2017. Els fitxers 
RINEX diaris a 30 segons anteriors a aquesta data es poden descarregar en la versió 
2, amb diferents observables en funció del moment i els equips instal·lats a cada 
estació. 
 
En aquest mateix servidor FTP de Geofons, també es poden descarregar fitxers 
RINEX horaris a 1 segon, exclusivament en la versió 3 (amb observables de les 
constel·lacions GPS, GLONASS, Galileo i BeiDou). Aquests fitxers estan disponibles, 
aproximadament, durant un any des de la seva data d'observació i són de menester 
passat aquest temps cal sol·licitar-los específicament a l’ICGC. 
 
Les dades RINEX que es distribueixen a través del servidor FTP de Geofons estan 
doblement comprimides: una primera compressió Hatanaka i una compressió final a 
format binari (al directori ‘rnxcmp’ de Geofons s'hi poden descarregar les eines per a la 
descompressió). Per una banda, l’estructura de directoris actual del servidor FTP de 
Geofons és l’estàndard en base als criteris internacionals i és homogènia amb les 
diferents agències geodèsiques. Per altra banda, l'IGS publica la documentació amb 
els estàndards de les diferents versions del format RINEX, per a la seva consulta i 
referència pública. 
 
Les dades històriques de les estacions de la xarxa CatNet, des que aquestes es van 
posar en funcionament, ja estan catalogades. Actualment, un volum important de les 
mateixes també s’han processat, analitzat i distribuït al mateix FTP de Geofons. 
 
Des del 2017, el Portal de dades i processat GNSS de l’SPGIC informa també als 
usuaris de la disponibilitat dels fitxers RINEX diaris per estació i per any, i de la 
disponibilitat de fitxers horaris per estació i mes. 

ftp://geofons.icc.cat/
ftp://geofons.icc.cat/recursos/rnxcmp/
http://www.igs.org/
ftp://igs.org/pub/data/format
http://catnet-ip.icgc.cat/icgc-gnss/index.html
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Figura 4.23 Disponibilitat de fitxers RINEX diaris a 30s de CASE al servidor FTP de Geofons (des de 
2016) 

 
En aquest mateix portal també s’hi poden consultar diferents gràfiques dels 
procediments de control de qualitat que s’apliquen als fitxers RINEX de la xarxa 
CatNet abans de posar-les a disposició dels usuaris. 
 
Observacions 

 

RMS multipath L1 

 
 
Cycle slips 

 

 
RMS multipath L2 

 

Figura 4.24 Gràfiques de control de qualitat de l’estació MARE 

 
Complementant els serveis de posicionament per a post-procés, al Portal de la xarxa 
GNSS CatNet (CatNet web) els usuaris poden accedir a la botiga RINEX i al servei de 
RINEX virtual per a generar-se fitxers a mida, ja siguin de les estacions GNSS 
permanents de la xarxa CatNet o d’estacions virtuals al territori de Catalunya, i 
gestionar les seves comandes periòdiques o els fitxers generats per a descàrrega. 

http://catnet-ip.icgc.cat/
http://catnet-ip.icgc.cat/
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Informació geodèsica i d’accés al sistema de referència 
L’experiència adquirida per l’ICGC en l’àmbit de les xarxes GNSS d’estacions 
permanents, al llarg de més de 20 anys, li ha permès desenvolupar una infraestructura 
de centre d’anàlisi de dades GNSS. El CADI implementa, actualment, el càlcul de les 
coordenades i velocitats de la xarxa CatNet i permet ampliar-ho a qualsevol altra 
infraestructura GNSS. 
 

 
Figura 4.25. Coordenades i velocitats de l'estació ESCO (amb una discontinuïtat a l’època 2016.740) 

 
El monitoratge continu que es realitza de les coordenades i velocitats de la xarxa 
CatNet permet la detecció de salts o discontinuïtats i, al final, el seguiment continu del 
sistema de referència en què es basen la resta de serveis. 
 

 
 

 
 

 
Figura 4.26 
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Figura 4.26 Sèries temporals (vermell: X UTM, blau: Y UTM, verd: EH) de les estacions de la xarxa CatNet 

(de dalt a baix: AVEL, ESCO i PLAN). 

 
El CADI és una infraestructura bàsica, i a més del servei de càlcul i monitoratge de les 
coordenades de CatNet, també és la base d’un dels DAC d’EUREF, ja des de l’any 
2014. El CADI permet, en aquest sentit, calcular densificacions de la xarxa europea 
EPN, la qual permet definir, donar accés i monitorar el marc de referència oficial 
ETRS89 en l’àmbit europeu. 
 
En el marc del projecte DAC, l’ICGC calcula actualment, i per a sessions 
d’observacions diàries, una xarxa de més de 150 estacions GNSS, englobant la 
totalitat de la serralada pirenaica, el sistema bètic, i la costa mediterrània oriental 
peninsular i de les Illes Balears, tal i com mostra la figura de sota: 
 

 
Figura 4.27 Mapa d’estacions de la xarxa del DAC 
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En el projecte DAC cal destacar, sens dubte, la col·laboració dels diferents gestors de 
xarxes d’estacions permanent que hi aporten dades: Govern d’Andorra, Institut 
Cartogràfic de València, Port de Barcelona, Servei d’Informació Territorial de les Illes 
Balears, Gobierno de Navarra, Servicio de Información Territorial de Euskadi, 
Diputación Foral de Gipuzkoa, Centro de Información Territorial de Aragón, 
Subdirección General de Medio Natural i Servicio de Cartografía de la Región de 
Murcia, Instituto Geográfico Nacional i Institute Geographique National de France. 
 
Tota aquesta informació de coordenades, sèries temporals del DAC d’EUREF, 
relacionada amb el CADI, es accessible a través del Portal de dades i processat 
GNSS. 
 
Al servidor FTP de Geofons, també s’hi poden trobar i descarregar els fitxers dels 
calibratges absoluts individuals per a totes les antenes de la xarxa CatNet, els fitxers 
SNX i els models troposfèrics derivats del DAC d’EUREF, les coordenades de la xarxa 
CatNet i de tots els vèrtexs de la XU, diferents guies tècniques també accessibles a 
través del web, les fitxes dels vèrtexs de la XU i dels cims emblemàtics de Catalunya, 
els fitxers LOG de les estacions, així com diferents eines per a filtrar observables, 
tractar amb el model de geoide i manipular fitxers RINEX. 
 
Al Portal de la xarxa GNSS CatNet (CatNet web) s’ofereixen diferents serveis i 
informació de l’SPGIC. S’hi poden consultar les guies de NTRIP a l’ICGC i de connexió 
al càster NTRIP, amb els detalls de funcionament del protocol i els paràmetres 
específics de connexió al càster de l’ICGC. Els usuaris també poden registrar-se, 
recuperar la contrasenya i accedir a la seva sessió privada, des d’on poden accedir a 
la botiga RINEX, al servei de RINEX virtual i a la zona personal de descàrrega. 
 
A través de la mateixa web de l’ICGC, i pel que fa la XU, es poden descarregar les 
coordenades dels vèrtexs en format SHP, KML o fitxers de text. Com a informació 
addicional, es posa a disposició dels usuaris guies tècniques que inclouen la diferent 
monumentació dels vèrtexs geodèsics del territori, i les notes les diferents campanyes 
d’observació i publicacions dels darrers anys. Pel que fa la xarxa CatNet, es poden 
consultar guies tècniques descrivint l’estructura de les dades en el servidor de Geofons 
o explicant els conceptes del calibratge individual d’una antena GNSS, i descarregar 
els fitxers dels calibratges absoluts individuals per a totes les antenes de la xarxa 
CatNet. 
 
L’SPGIC ha generat i difon el tall geodèsic, en base a la distribució i determinació de 
fulls MTN50 a la península Ibèrica i Balears que es descriu en l’annex del 
RD1071/2007. Aquest tall geodèsic és el que s’empra per al tall dels fulls de la 
cartografia a l’ICGC. 
 
Actualment, i per a gestionar tota aquesta informació, l’SPGIC disposa de diferents 
plataformes de comunicació amb els usuaris, on se’ls informa de l'actualitat de les 
diferents infraestructures geodèsiques de l'ICGC, i també de l’actualitat geodèsica en 
general, incorporant aquella informació que es considera d'utilitat per als diferents 
col·lectius interessats en el posicionament GNSS, la geodèsia i els serveis de 
posicionament o les activitats divulgatives de l’ICGC. 

Eines de càlcul i transformació 
L’SPGIC, a través del web de l’ICGC, ofereix un servei de calculadores geodèsiques 
per al canvi entre sistemes de coordenades (geocèntriques, geodèsiques i 
projectades), i entre cotes el·lipsoidals i ortomètriques. Les diferents funcionalitats de 
les calculadores també es serveixen a través de serveis WPS i REST, i a través de 

http://catnet-ip.icgc.cat/icgc-gnss/index.html
http://catnet-ip.icgc.cat/icgc-gnss/index.html
ftp://geofons.icc.cat/
http://catnet-ip.icgc.cat/
https://www.icgc.cat/
https://www.icgc.cat/
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l’aplicació ConvertBox que permet convertir llistats de coordenades i diferents tipus de 
fitxers. 
 
Per al cas concret del canvi de sistema de referència a Catalunya, l’ICGC posa a 
disposició dels usuaris una metodologia i diferent informació a través del seu web, per 
a aquelles dades antigues que s’han de migrar des del sistema ED50. Aquesta 
informació està estandarditzada i també es accessible a través de la base de dades 
www.epsg-registry.org. Realitzat els estudis necessaris, també s’han determinat, i fet a 
mà dels interessats, uns paràmetres de transformació específics per als ens 
municipals de Girona, l’Hospitalet de Llobregat, Manresa i Reus. 
 
En aquest sentit, es poden descarregar diferents guies tècniques per al canvi de 
sistema de referència i malles NTv2 estàndard de transformació. Entre les guies 
tècniques s’hi poden trobar les descriptives del mètode i també aquelles que permeten 
incorporar la metodologia pròpia de transformació en programaris com ArcGIS Server, 
ArcGIS Explorer, AutoCAD, GeoMedia, Geoserver, gvSIG, Microstation, Minnesota 
Mapserver, MiraMon, Oracle, Quantum GIS… 
 
En relació a la xarxa CatNet d’estacions permanents GNSS, al web de l’ICGC també 
es poden consultar diferents guies tècniques per la descàrrega i descompressió de 
fitxers RINEX, relacionades amb les dades de la constel·lació Galileo, així com eines 
per a la descompressió de fitxers pròpiament i el filtratge d’observables. 
 
En el marc de l’SPGIC, l’ICGC distribueix un ajust específic del model EGM08, 
anomenat EGM08D595, calculat específicament per a Catalunya en base a la xarxa 
RedNAP i al model gravitacional terrestre publicat per la NGA, que permet convertir 
entre cotes el·lipsoidals i ortomètriques. Des del punt de vista de les eines i serveis, es 
distribueix el model pròpiament calculat i diferents eines d’interpolació, així com 
models específics per a diferents llibretes electròniques de les marques Leica, TopCon 
i Trimble. 
 
En relació al camp magnètic terrestre, es manté actualitzat el model magnètic que 
s’empra en la cadena de producció cartogràfica de l’ICGC, en base a les publicacions 
de dades i serveis que publica periòdicament la NOAA a través del NGDC. 
Addicionalment, s’ha donat suport a l’Observatori de l’Ebre, per a determinar les 
coordenades del pilar geomagnètic de l’ermita de Sant Salvador, a Horta de Sant 
Joan. 

4.6.3 Línies de millora futures 

L’SPGIC ha de continuar proporcionant un accés eficient al marc de referència 
geodèsic oficial a Catalunya, en base a la densificació del marc Europeu en que 
s’engloba el marc oficial a l'estat espanyol, i s’ha de nodrir dels serveis i elements de 
suport geodèsic que proveeixin un accés eficient i integra. Això s’assolirà mitjançant 
les revisions periòdiques que requereix la seva alta precisió dotant l’SPGIC de les 
millores metodològiques que es vagin incorporant a la ciència de la mesura de la 
contínua deformació de l’escorça terrestre o tectònica de plaques. 
 
Des del punt de vista de la infraestructura i finalitzat el desplegament de les estacions 
permanents de la xarxa CatNet i també el de la Xarxa Utilitària, és molt rellevant 
mantenir la infraestructura en condicions òptimes, ja que composen la base dels 
serveis de orientats als usuaris. La distribució i densitat de les diferents 
infraestructures permeten oferir diversos serveis d’alta precisió arreu del territori de 
Catalunya, dotant-los de la necessària redundància per garantir-ne l’accés. 
 

http://www.epsg-registry.org/
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En aquest context, doncs, les línies de millora futura de la xarxa CatNet d’estacions 
permanents inclouran mecanismes per a maximitzar la disponibilitat dels serveis, i 
mesurar-ne la disponibilitat i precisió. Els receptors de baix cost són equips que cal 
avaluar la seva bondat per les tasques de monitorització, i si s’escau incorporar-los en 
aquestes tasques de monitorització a fi de minimitzar la inversió necessària assolint un 
nivell de retorn al servei acceptable. L’objectiu és el d’acumular un històric de de 
precisió i repetibilitat a tota l’àrea d’influència del servei, per poder mostrar la capacitat 
del servei a potencials nous usuaris, com poden ser la indústria del vehicle autònom, i 
poder tenir en compte les necessitats particularitats d’aquests nous mercats. 
 
Per tal d’ampliar la gama d’observacions que es realitzen en una estació, s’analitzarà i 
executarà la instal·lació de nous instruments de forma que es pugui seguir el moviment 
vertical de les mateixes estacions en base a diferents tecnologies i observacions 
independents al GNSS com ara el SAR. 
 
Pel que fa a la Xarxa Utilitària, s’establirà un pla de manteniment de la infraestructura 
per la via de la informació dels seus usuaris. Alhora es fa necessària la revisió dels 
ajusts més antics, per a garantir la coherència d’una xarxa que s’ha mesurat durant 
més de 20 anys amb la realització de campanyes de lligam amb la xarxa CatNet. 
 
El marc altimètric ha de lligar-se amb les estacions permanents i completar la 
determinació d’un conjunt de punts amb mesures acurades d’ondulació directa del 
geoide, i d’observacions de gravetat. S’avaluarà la seva execució tant en campanyes 
terrestres o aerotransportades. El seguiment del nivell del mar també es un element 
rellevant, i per això es planteja recopilar dades mareogràfiques en diferents 
emplaçaments del litoral català, tant amb instrumentació existent o de nova instal·lació. 
Aquestes tasques permetran establir el fonament pel manteniment d’un geoide precís 
a Catalunya. 
 
El càlcul del marc de referència geodèsic establer en l’SPGIC es continuarà basant en 
els estàndards i procediments que publiquin agències com IGS i EUREF a nivell 
internacional. Es mantindrà la col·laboració nacional en els Subgrups del Grup de 
Treball de la Comisión Especializada del Sistema Geodésico del Consejo Superior 
Geográfico, per a l’actualització de les coordenades i el càlcul de les velocitats de les 
estacions permanents GNSS. Per a la difusió de dades a nivell internacional es preveu 
que EPOS adquireixi un paper protagonista, i l’SPGIC continuarà aportant-hi dades. 
 
Un cop ja establert el procediment, es continuarà treballant per a l’oficialització de les 
coordenades de les Xarxes Locals dins de l’SPGIC. 
 
Es continuarà amb les col·laboracions per a compartir dades d’estacions permanents a 
tercers a fi d’augmentar l’accessibilitat a les dades de les estacions als usuaris, i a 
l’hora que s’homogeneïtzen les coordenades de referència dels serveis que en fan ús. 
 
Es continuarà difonent tota aquella informació que es consideri d’utilitat per als usuaris, 
desenvolupant i publicant noves eines, i ampliant-ne el ventall actual en base a, per 
exemple, noves plataformes de visualització d’estat de les infraestructures i dels 
serveis. 
 
Finalment, cal remarcar que el CADI s’ha convertit, en els darrers 5 anys, en una 
infraestructura bàsica de l’SPGIC i en el pilar sobre el que s’assenten les bases de la 
integritat dels serveis. En aquest sentit és imprescindible mantenir aquesta 
infraestructura en funcionament i evolucionar-la amb les eines d’anàlisi necessàries 
per a poder-ne optimitzar el funcionament i maximitzar el retorn amb serveis als 
usuaris. El CADI és bàsic per a la determinació dels marcs de referència i permet a 



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

111 

l’ICGC participar de projectes internacionals de col·laboració que permeten situar a 
l’ICGC en la comunitat internacional geodèsica per als serveis actuals i futurs. 




