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1 Resum 

Aquest document explica com descriure serveis de dades espacials (geoserveis) 
segons estàndards internacionals relacionats1, per a optimitzar-ne la descoberta i la 
consulta, però de forma simplificada i adaptada al cas de Catalunya. 
 
Els elements que descriuen els serveis conformen el que s’anomenen “metadades” i les 
indicacions al respecte conformen el que s’anomena “perfil de metadades”, en aquest cas 
definit per la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (d’aquí “Perfil IDEC”). 
 
Els serveis que proporcionen conjunts de dades a inscriure en el Registre Cartogràfic 
de Catalunya (RCC) i els inclosos en el Pla Cartogràfic de Catalunya (PCC) s’han de 
descriure mitjançant aquest perfil2. També es pot utilitzar per a la descripció de serveis 
d’altres conjunts de dades a Catalunya per a facilitar l’intercanvi d’informació. 

1.1 Elements bàsics per a descriure geoserveis 

Si bé els esmentats estàndards indiquen que els geoserveis s’han de descriure mitjançant 
fitxers XML amb una determinada estructura, elements i valors, els quals es detallen al llarg 
d’aquest document per al cas de Catalunya, a continuació es llista la informació més rellevant i 
variable a l’hora de descriure geoserveis: 
 

• Organisme/s responsable/s 
o Nom 
o Adreça de correu electrònic i/o Lloc web 

• Informació general del servei 
o Títol 
o Resum 
o Data de creació/actualització 
o Tipus de servei (visualització, descàrrega, descoberta, etc.) 
o Operacions que permet el servei 
o Drets d’ús i accés 
o Elaboració 

 Descripció de la qualitat del servei 
• Informació “geo” de les dades proporcionades pel servei 

o Extensió 
 Horitzontal: Rectangle delimitador 
 Vertical: Rang d’altituds (si se’n disposa) 
 Temporal: Rang de dates de les dades proporcionades pel servei 
 Descripció general de l’extensió 

• Distribució 
o Formats 
o Canal d’accés al servei 

  

 
 
1 Norma ISO 19115:2003, ISO 19119:2005 i reglament europeu núm.1205/2008 
2 En compliment de l’article 20 del Decret 398/2006 i d’acord amb l’apartat 6 de l’Annex 1 del Decret 
62/2010, respectivament. 
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2 Introducció 

L’estàndard internacional ISO 19115:2003 (Geographic Information - Metadata) és un 
document molt extens que aporta la terminologia necessària per a descriure les dades 
geogràfiques i que es complementa amb l’estàndard ISO 19119:2005 (Geographic Information 
- Services) per als serveis. Es tracta d’estàndards molt generals que han de ser útils en 
qualsevol disciplina relacionada amb el territori i a qualsevol país; per aquest motiu es va 
decidir realitzar una concreció d’aquest darrer estàndard al nostre territori amb la intenció de 
facilitar-ne l’ús als seus possibles usuaris com a complement del Perfil IDEC per a conjunts de 
dades espacials. Així va sorgir l’anomenat Perfil IDEC de geoserveis. 
 
Malgrat que aquesta norma ISO 19115:2003, així com la ISO 19119:2005 que la complementa, 
ha quedat cancel·lada i substituïda per la norma ISO 19115-1 (Geographic information - 
Metadata - Part 1: Fundamentals), en l’àmbit europeu la generació de metadades ha de 
complir amb els requisits dels reglaments europeus núm. 1205/2008 i 1089/2010 per a la 
interoperabilitat dels conjunts de dades i serveis del desplegament de la Directiva INSPIRE3, 
els quals constitueixen el Perfil INSPIRE de la ISO 19115:2003 i 19119:2005. Això significa 
que, de facto, aquesta és encara la norma de referència en el nostre context geogràfic. 
 
La versió 2.0 del Perfil IDEC de geoserveis té un triple objectiu: 

• en primer lloc, recollir l’experiència acumulada en els darrers anys, 
• en segon lloc, integrar els requisits i recomanacions dels reglaments d’INSPIRE i, 
• finalment, presentar una estructura simplificada i concreta de metadades. 

 
Així, es pretén facilitar la feina a les entitats que generen metadades, a partir d’un paquet 
d’elements obligatoris prou ampli per a la correcta descripció de la majoria de serveis de dades 
espacials i d’una presència mínima d’elements opcionals, així com la restricció dels valors que 
poden prendre, de tal manera que es simplifica la tasca en la presa de decisions i es minimitza 
la possibilitat de generació d’errors. Addicionalment, les metadades generades a partir 
d’aquest perfil són conformes amb el reglament de metadades d’INSPIRE4. 
 
Resumint, el Perfil IDEC de geoserveis conté tots els elements proposats a l’estàndard ISO 
19115:2003 com a nucli principal de metadades (“core”), més uns altres definits al mateix 
estàndard com a opcionals però que aquí es consideren necessaris per a una correcta 
descripció dels serveis de dades a Catalunya. També conté els elements obligatoris de 
l’estàndard ISO 19119:2005 més uns altres d’opcionals que també es consideren necessaris. 
Les diferències en qüestió es detallen a part en un document específic. 
 
D’altra banda, és possible utilitzar, si es considera necessari, elements de les normes ISO 
19115:2003 i ISO 19119:2005 no contemplats en aquesta versió del Perfil IDEC sempre i quan 
es faci de forma consistent i coherent amb l’estructura i continguts d’aquest perfil. 
 
Formalment, per tal que les metadades de geoserveis siguin conformes (amb el perfil), han de 
complir els requisits que els siguin d’aplicació en l’apartat 8. 

 
 
3 La implementació del Perfil INSPIRE es descriu en la guia tècnica del European Commission Joint 
Research Center “Technical Guidelines for implementing dataset and service metadata based on 
ISO/TS 19139:2007” versió 2.0.1, publicada el 2 de març de 2017. Aquesta ISO/TS 19139:2007 és 
la norma que descriu la implementació de les ISO 19115:2003 i ISO 19119:2005. 
4 L’única inconformitat, acceptada a Catalunya, és l’ús del català com a idioma principal de la 
metadada, en tant que no està inclòs en la llista d'idiomes oficials de la Unió Europea. 
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Aquest document cancel·la i substitueix el Perfil IDEC de geoserveis v1.0 publicat el 25 de 
juliol de 2013. 
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3 Esquemes 

3.1 Esquema simple del Perfil IDEC de geoserveis 

El següent esquema sintetitza l’estructura d’elements del Perfil IDEC, els quals es detallen més 
endavant (quins són, quins valors poden prendre, etc.). 
 

 
Figura 1. Esquema simple de l’estructura de les metadades segons el Perfil IDEC v5.0 de geoserveis 

 
Allò indicat com a “Elements simples” es podrien entendre com atributs, i allò indicat com a 
“Elements complexos” són el que formalment s’anomenen “entitats” (conjunts d’elements 
simples i/o d’altres entitats). 
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3.2 Esquema UML simplificat del Perfil IDEC de geoserveis 

El següent esquema UML representa una visió general del model de dades del Perfil IDEC de geoserveis derivat de la norma ISO 19115:2003 i ISO 19119:2005. 
 

 
Figura 2. Esquema UML simplificat del Perfil IDEC de geoserveis v2.0 
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3.3 Esquema UML del Perfil IDEC de geoserveis 

El següent esquema UML representa el model de dades del Perfil IDEC de geoserveis derivat de la norma ISO 19115:2003 i ISO 19119:2005, més una descripció de les restriccions i canvis respecte d’aquests 
estàndards. 
 

 
Figura 3. Esquema UML del Perfil IDEC de geoserveis v2.0 
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Figura 4. Llistes de codis del Perfil IDEC de geoserveis v2.0 
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Figura 5. Llistes d’enllaços (anchors i localName) del Perfil IDEC de geoserveis v2.0 



Com descriure geoserveis 
Perfil IDEC v2.0 de metadades de geoserveis 

9 

4 Elements de metadades 

En les taules d’aquest apartat es descriuen cadascun dels elements i entitats de metadades 
del Perfil IDEC de geoserveis, amb la següent informació: 
 

• Id: L’Annex B de la norma ISO 19115:2003 inclou unes taules d’elements on la 1a 
columna indica el seu identificador. En les taules següents s’utilitzen els mateixos 
identificadors, excepte pels elements de l’entitat locale que tenen identificadors propis 
creats per al Perfil IDEC (encara que basats en els identificadors de la ISO/TS 19139) i 
pels elements procedents de la norma ISO 19119:2005 que també tenen identificadors 
propis creats per a aquest Perfil. 

• Etiqueta IDEC: Nom de l’element en “llenguatge natural”. Els descriptors de l’exemple 
de metadada de l’apartat 9 es corresponen amb aquestes etiquetes. 

• Nom/Rol ISO: Nom de l’element o entitat tal com figura a la columna Name / 
Role name de les taules incloses a l’Annex B de la norma ISO 19115:2003 i a l’Annex C 
de la norma ISO 19119:2005. 

• Definició: Descripció de l’element o entitat, traduïda de la norma i adaptada (quan s’ha 
considerat necessari i, sempre, sense perdre coherència amb la norma). 

• O (Obligatorietat): Indica si l’element o entitat 

o s‘ha d’informar obligatòriament (■), 

o s’ha d’informar només en determinades circumstàncies (C) o 

o es pot informar opcionalment (□). 

• M (Multiplicitat): Indica el nombre màxim d’ocurrències que hi pot haver de l’element o 
entitat. El valor N indica que no hi ha límit. 

• Tipus / Domini: Especifica la mena de valors que pot prendre. 
o En el cas d’una entitat indica els Id dels elements que la formen. 
o En el cas d’un element indica els tipus de valors permesos. 

• Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML: 
o Condició: Descriu la circumstància que obliga a documentar l’element o entitat, 

quan la columna O (obligatorietat) pren el valor C (condicional). 
o Notes: Indicacions complementàries per a la correcta comprensió i/o 

implementació dels elements, referències a les normes d’aplicació d’alguns 
tipus de dades, i recomanacions sobre continguts i exemples. 

o Restriccions: Especifica limitacions en quant als valors que es poden utilitzar 
d’una llista de codis o concretar el tipus d’implementació del “Text lliure”. 

o Ruta XML: Mostra el circuit d’etiquetes des de l’arrel de l’XML fins arribar a 
l’element de metadades descrit. Només s’indica la ruta dels elements que 
requereixen introducció de dades en la implementació. 
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Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

1 Metadades MD_Metadata Entitat arrel que defineix les metadades d'un o 
més recursos ■ 1 Id 2-18 i B.2.10  

2 Identificador 
(de les metadades) fileIdentifier Identificador únic del fitxer de metadades ■ 1 Text lliure 

Restriccions: Ha de ser conforme amb la Guia d’Aplicació de la Norma 
Tècnica d’Interoperabilitat5. Si el servei proporciona, exclusivament, 
informació d’un conjunt de dades que té identificador assignat al PCC, 
cal utilitzar aquest identificador i afegir al darrere, amb un guió mig com 
a separador, les sigles del tipus de servei (per exemple “-wms” o “-wfs”). 
 
Ruta XML: MD_Metadata > fileIdentifier 

3 Idioma principal 
(de les metadades) language Idioma utilitzat com a principal per a documentar 

les metadades ■ 1 Llista de codis LanguageCode 

Restriccions: Si el conjunt de dades proporcionat pel servei s’ha 
d’inscriure a l’RCC o s’inclou al PCC, ha de ser català; Si el servei s’ha 
de reportar a INSPIRE, ha de ser castellà. 
 
Nota: Tot i indicar un idioma principal, en les metadades es poden 
utilitzar diversos (idiomes). A l’apartat 7 s’explica com. 
 
Ruta XML: MD_Metadata > language 

4 Codificació 
(de les metadades) characterSet Nom de l'estàndard de codificació de caràcters 

utilitzat en les metadades ■ 1 Llista de codis MD_CharacterSetCode 
Nota: Es recomana el valor “utf8” 
 
Ruta XML: MD_Metadata > characterSet 

6 Àmbit 
(de les metadades) hierarchyLevel Àmbit d'aplicació de les metadades (informa del 

nivell d'abstracció del recurs que es documenta) ■ 1 Llista de codis MD_ScopeCode 
Restriccions: Només es permet el valor “service” (per a geoserveis). 
 
Ruta XML: MD_Metadata > hierarchyLevel 

7 Nom de l’àmbit 
(de les metadades) hierarchyLevelName Nom de l’àmbit d’aplicació de les metadades ■ 1 Text lliure 

Restriccions: El text lliure ha de contenir el terme “service” en l’idioma 
de la metadada. 
 
Ruta XML: MD_Metadata > hierarchyLevelName 

8 Responsable/s 
(de les metadades) contact Organització/ons responsable/s de la informació 

de les metadades ■ N Classe CI_ResponsibleParty 
(▼4.1)  

9 Data  
(de les metadades) dateStamp Data de creació de les metadades, o 

d’actualització si ja existien ■ 1 Data 

Restriccions: Ha de ser igual o posterior a la data del servei. 
 
Restriccions: En format aaaa-mm-dd (segons ISO 8601) 
 
Ruta XML: MD_Metadata > dateStamp 

10 Nom de l’estàndard 
de metadades 

metadataStandard 
Name 

Nom de l'estàndard de metadades utilitzat per a 
documentar el recurs □ 1 Text lliure 

Nota: Es recomana el valor “Perfil IDEC de geoserveis” 
 
Ruta XML: MD_Metadata > metadataStandardName 

11 Versió de l’estàndard 
de metadades 

metadataStandard 
Version 

Versió de l'estàndard de metadades (versió del 
perfil) utilitzat per a documentar el recurs □ 1 Text lliure 

Nota: Es recomana el valor “v2r0” 
(si el camp metadataStandardName és “Perfil IDEC de geoserveis”) 
 
Ruta XML: MD_Metadata > metadataStandardVersion 

11.2 Idioma/es inclòs/os 
(en les metadades) 

Rol: 
locale 

Informació sobre els idiomes utilitzats en els 
camps de text lliure de les metadades c N Associació PT_Locale 

(▼4.2) 

Condició: Obligatori si la metadada és multilingüe o si l’idioma principal 
és diferent del català. 
 
Restriccions: Si s’utilitza aquest camp, sempre cal incloure el català. 
 
Nota: A l’apartat 7 s’explica com utilitzar diversos idiomes. 

 
 
5 Alfanumèric curt únic, representatiu, intuïtiu i semàntic, entre altres característiques. Això implica no incloure acrònims (a no ser que siguin àmpliament utilitzats), separar les paraules (amb guions mitjos), no utilitzar caràcters 
especials (accents, ç, l·l, apòstrofs, signes de puntuació, espais, etc.), ni articles ni preposicions. 
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Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

13 

Sistema/es de 
referència 

(en què el servei 
proporciona les dades) 

Rol: 
referenceSystemInfo 

Descripció dels sistemes de referència espacial i 
temporal emprats en què el servei proporciona 
les dades 

c N Associació MD_ReferenceSystem 
(▼4.3) 

Condició: Obligatori si el servei proporciona dades amb component 
espacial. 
 
Restriccions: Si es proporciona la 3a dimensió de les dades 3D i no 
s’utilitza un sistema de referència 3D (coordenades cartesianes o 
geodèsiques...) cal indicar l’horitzontal i el vertical. 

15 Identificació 
(del servei) 

Rol: 
identificationInfo 

Informació bàsica sobre el recurs al que són 
d'aplicació les metadades ■ 1 Associació SV_ServiceIdentification 

(▼4.4)  

17 Distribució 
(del servei) 

Rol: 
distributionInfo 

Informació sobre el distribuïdor del recurs i les 
condicions per a obtenir-lo ■ 1 Associació MD_Distribution 

(▼4.5)  

18 Qualitat 
(del servei) 

Rol: 
dataQualityInfo Avaluació global de la qualitat del recurs ■ 1 Associació DQ_DataQuality 

(▼4.6)  
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4.1 Responsable de les metadades (CI_ResponsibleParty) 

Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

374 Responsable 
(de les metadades) CI_ResponsibleParty Identifica l’organització associada al recurs, i els 

mitjans per a comunicar-s'hi ■ 1 Id 376, 378, 379  

376 Nom 
(respons. metadades) organisationName Nom de l'organització responsable ■ 1 Text lliure 

Restriccions: No incloure en cap cas informació personal. 
 
Ruta XML: MD_Metadata > contact > CI_ResponsibleParty > 
organisationName 

378 Informació de contacte 
(respons. metadades) contactInfo Adreça de l’organització responsable ■ 1 Classe CI_Contact 

(▼4.1.1)  

379 Rol/Funció 
(respons. metadades) role Paper o funció realitzada per l’organització 

responsable ■ 1 Llista de codis CI_RoleCode 
Restriccions: Només es permet el valor ”pointOfContact” 
 
Ruta XML: MD_Metadata > contact > CI_ResponsibleParty > role 

4.1.1 Informació de contacte del responsable de les metadades (CI_Contact) 

Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

387 
Informació 
de contacte 

(respons. metadades) 
CI_Contact Informació necessària per establir contacte amb 

l’organització responsable ■ 1 Id 389 i 390  

389 Adreça 
(respons. metadades) address Adreça per contactar amb l'organització 

responsable ■ 1 Classe CI_Address 
(▼4.1.1.1)  

390 Recurs en línia 
(respons. metadades) onlineResource Recurs en línia (lloc web...) per contactar amb 

l'organització responsable ■ 1 Classe CI_OnlineResource 
(▼4.1.1.2)  

4.1.1.1. Adreça del responsable de les metadades (CI_Address) 

Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

380 Adreça 
(respons. metadades) CI_Address Adreça de l'organització responsable ■ 1 Id 386  

386 Adreça electrònica 
(respons. metadades) electronicMailAddress Adreça de correu electrònic de l’organització 

responsable ■ 1 Text lliure 

Restriccions: No incloure en cap cas informació personal. 
 
Ruta XML: MD_Metadata > contact > CI_ResponsibleParty > 
contactInfo > CI_Contact > address > CI_Address > 
electronicMailAddress 
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4.1.1.2. Recurs en línia del responsable de les metadades (CI_OnlineResource) 

Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

396 Recurs en línia 
(respons. metadades) CI_OnlineResource Recurs en línia (lloc web...) de l’organització 

responsable ■ 1 Id 397 i 402  

397 Enllaç del recurs 
(respons. metadades) linkage Localització (adreça) per accedir en línia utilitzant 

una adreça URL o similar ■ 1 Classe URL 
Ruta XML: MD_Metadata > contact > CI_ResponsibleParty > 
contactInfo > CI_Contact > onlineResource > CI_OnlineResource > 
linkage 

402 Funció del recurs 
(respons. metadades) function Codi de la funció del recurs en línia ■ 1 Llista de codis 

CI_OnLineFunctionCode 

Restriccions: Només es permet el valor “information” 
 
Ruta XML: MD_Metadata > contact > CI_ResponsibleParty > 
contactInfo > CI_Contact > onlineResource > CI_OnlineResource > 
function 

 
 

4.2 Idioma inclòs en les metadades (PT_Locale) 

Aquesta entitat simplement descriu els idiomes utilitzats en els camps de text lliure de les metadades. A l’apartat 7 es facilita tota la informació sobre l’ús de diversos idiomes en les metadades. 
 

Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

B.2.11 Descripció d’idioma PT_Locale Descripció d’un idioma c 1 Id B.2.12 i B.2.14 Condició: Obligatori si s’informa el camp locale 

B.2.12 Codi de l’idioma languageCode Idioma utilitzat en les metadades c 1 Llista de codis LanguageCode 

Condició: Obligatori si s’informa el camp locale 
 
Nota: Alguns dels valors que pot prendre són “cat” (català), “spa” 
(castellà), “oci” (aranès) o “eng” (anglès). 
 
Ruta XML: MD_Metadata > locale > PT_Locale > languageCode 

B.2.14 Codificació de l’idioma characterEncoding Nom complet de l'estàndard de codificació de 
caràcters utilitzat en l’idioma c 1 Llista de codis MD_CharacterSetCode 

Condició: Obligatori si s’informa el camp locale 
 
Nota: Es recomana el valor “utf8” 
 
Ruta XML: MD_Metadata > locale > PT_Locale > characterEncoding 
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4.3 Sistema de referència en què el servei proporciona les dades (MD_ReferenceSystem) 

Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

186 Sistema de referència MD_ReferenceSystem Informació sobre el sistema de referència ■ 1 Id 187  

187 Identificador del 
sistema de referència 

referenceSystem 
Identifier Identificador del sistema de referència ■ 1 Classe RS_Identifier 

(▼4.3.1)  

4.3.1 Identificador del sistema de referència en què el servei proporciona les dades (RS_Identifier) 

Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

205 Identificador MD_Identifier Valor que identifica de forma única un objecte 
dins un espai de noms   Id 207  

208 Identificador del 
sistema de referència RS_Identifier Identificador emprat per als sistemes de 

referència ■ 1 Classe especificada (MD_Identifier) 
Id 207  

207 Codi del 
sistema de referència code Valor alfanumèric que identifica una instància en 

l'espai de noms ■ 1 Text lliure 

Restriccions: Si el sistema de referència té un codi EPSG associat, 
aquest camp s’ha d’implementar com a enllaç (anchor). 
 
Nota: En tots els casos es recomana descriure el sistema de referència 
també de forma semàntica i resumida. Per exemple “ETRS89 UTM fus 
31 Nord (EPSG:25831)” 
 
Ruta XML: MD_Metadata > referenceSystemInfo > 
MD_ReferenceSystem > referenceSystemIdentifier > RS_Identifier > 
code 
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4.4 Identificació del servei (SV_ServiceIdentification) 

Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

36 Identificació 
(del servei) SV_ServiceIdentification Informació necessària per a identificar de 

forma única els recursos ■ 1 Id 24-45 i C.1.1-C.1.9  

24 Cita (de les dades) citation Cita del recurs ■ 1 Classe CI_Citation 
(▼4.4.1)  

25 Resum abstract Breu resum sobre el contingut i les 
característiques del recurs ■ 1 Text lliure 

Restriccions: Si el servei té restriccions de resolució espacial, aquest 
camp ha de descriure-la mitjançant una escala equivalent, com un 
denominador d’escala (un valor enter) o una distància de resolució (un 
valor numèric de la longitud i la seva unitat de mesura). 
 
Nota: Cal descriure breument els trets més rellevants de les dades 
proporcionades pel servei. En el cas de dades vectorials es recomana 
indicar la seva dimensió (2D, 3D...). 
 
Ruta XML: MD_Metadata > identificationInfo > SV_ServiceIdentification 
> abstract 

29 Responsable 
(del servei) pointOfContact Identificació de l' organització associada al 

recurs i els mitjans per a contactar-hi ■ N Classe CI_ResponsibleParty 
(▼4.4.2)  

31 Mostra gràfica Rol: 
graphicOverview Il·lustració del recurs ■ 1 Associació MD_BrowseGraphic 

(▼4.4.3)  

33 Paraula/es clau Rol: 
descriptiveKeywords 

Categories de paraules clau, llur tipus i la font 
de referència ■ N Associació MD_Keywords 

(▼4.4.4)  

35 Restriccions Rol: 
resourceConstraints 

Informació sobre les restriccions (d’accés, 
d’ús, legals...) que s'apliquen al recurs ■ 2 Associació MD_Constraints 

(▼4.4.5) 

Restriccions: Cal incloure 2 entitats MD_LegalConstraints (una dins de 
cada resourceConstraints; vegeu 4.4.5): 
• una ha de contenir un accessConstraints i cap useConstraints 
• l’altra ha de contenir un useConstraints i cap accessConstraints 

C.1.1 Tipus de servei serviceType Nom del tipus de servei d’acord amb la 
classificació d’un registre ■ 1 LocalName SpatialDataServiceType 

Restriccions: Pot prendre els valors “view”, “download”, “discovery” or 
“transformation”. 
 
Nota: Aquest camp s’implementa mitjançant un LocalName6, que és un 
tipus semblant a un Anchor. 
 
Ruta XML: MD_Metadata > identificationInfo > SV_ServiceIdentification 
> serviceType 

C.1.2 Versió 
del tipus de servei serviceTypeVersion Versió del tipus de servei ■ 1 Text lliure 

Nota: Per exemple “OGC:WMS”, “OGC:WMTS”, “OGC:WFS”, 
“OGC:CSW”, “ATOM”. 
 
Ruta XML: MD_Metadata > identificationInfo > SV_ServiceIdentification 
> serviceTypeVersion 

45 Extensió extent 

Informació sobre l'extensió que cobreix el 
servei. Com a mínim cal proporcionar un 
rectangle que contingui l’extensió coberta pel 
servei, i opcionalment es pot aportar 
informació sobre l'extensió vertical i temporal 
de les dades proporcionades pel servei. 

■ 1 Classe EX_Extent 
(▼4.4.6)  

 
 
6 El tipus LocalName es descriu a la norma ISO/TS 19103:2005. És una instància de GenericName i es defineix com una referència a un objecte local directament accessible des d’un espai de noms (name space). Aquest espai 
de noms s’implementa mitjançant l’atribut XML “codeSpace”. 
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Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

C.1.3 Acoblament couplingType Informa del tipus de lligam entre el servei i les 
dades associades (si existeixen) ■ 1 Llista de codis SV_CouplingType 

Nota: Pot prendre els valors “loose”, “mixed” o “tight” 
 
Ruta XML: MD_Metadata > identificationInfo > SV_ServiceIdentification 
> couplingType 

C.1.8 Operacions containsOperations Proporciona informació sobre les operacions 
que realitza el servei ■ N Associació SV_OperationMetadata 

(▼4.4.7)  

C.1.9 Opera sobre operatesOn 
Proporciona l’accés a les metadades dels 
conjunts de dades sobre els quals opera el 
servei 

c N URL  

Condició: Obligatori si existeix un enllaç a la metadada del conjunt de 
dades sobre el que opera els servei. 
 
Restriccions: La URL ha de ser un identificador únic de la metadada o 
localitzador de l’objecte MD_DataIdentification de la metadada de 
conjunt de dades corresponent. S’implementa amb l’atribut “xlink:ref”. 
 
Ruta XML: MD_Metadata > identificationInfo > SV_ServiceIdentification 
> operatesOn 
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4.4.1 Cita del servei (CI_Citation) 

Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

359 Cita (del servei) CI_Citation Referència estandarditzada d’un recurs ■ 1 Id 360 i 362  

360 Títol title Nom pel qual es coneix el recurs citat ■ 1 Text lliure Ruta XML: MD_Metadata > identificationInfo > SV_ServiceIdentification 
> citation > CI_Citation > title 

362 Data/es (del servei) date Data de referència del recurs citat ■ 2 Classe CI_Date 
(▼4.4.1.1) 

Restriccions: Es permeten com a màxim dues dates: 
una de creació i/o una de revisió 

365 Identificador/s 
(del servei) identifier Identificador únic per al recurs citat □ N Classe MD_Identifier 

(▼4.4.1.2) 
Nota: En aquest camp es poden incloure identificadors de gestió interna 
que no compleixin la Norma Tècnica d’Interoperabilitat. 

4.4.1.1. Data del servei (CI_Date) 

Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

393 Data (del servei) CI_Date Data de referència i esdeveniment utilitzat per 
descriure-la ■ 1 Id 394 i 395  

394 Data (del servei) date Data de referència del recurs ■ 1 Data 

Restriccions: En format “aaaa-mm-dd”; “aaaa-mm” o “aaaa” 
(segons ISO 8601) 
 
Ruta XML: MD_Metadata > identificationInfo > SV_ServiceIdentification 
> citation > CI_Citation > date > CI_Date > date 

395 Tipus de data 
(del servei) dateType Esdeveniment utilitzat per referenciar la data ■ 1 Llista de codis CI_DateTypeCode 

Restriccions: Només es permet el valor ”creation” o “revision” 
 
Nota: El valor “creation” indica la data en que es va crear (o s’ha creat) 
el servei per primera vegada. El valor “revision” indica la data de la 
darrera actualització del servei. 
 
Ruta XML: MD_Metadata > identificationInfo > SV_ServiceIdentification 
> citation > CI_Citation > date > CI_Date > dateType 

4.4.1.2. Identificador del servei (MD_Identifier) 

Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

205 Identificador 
(del servei) MD_Identifier Valor que identifica de forma única un objecte 

dins un espai de noms   Id 207  

208 Identificador 
(del servei) RS_Identifier Identificador emprat per als sistemes de 

referència ■ 1 Classe especificada (MD_identifier) 
Id 207 i 208.1  

207 Identificador 
(del servei) code Valor alfanumèric que identifica una instància en 

l'espai de noms ■ 1 Text lliure Ruta XML: MD_Metadata > identificationInfo > SV_ServiceIdentification 
> citation > CI_Citation > identifier > RS_Identifier > code 

208.1 Responsable 
d’identificadors codeSpace Nom o identificador de l’organització responsable 

de l’espai de noms ■ 1 Text lliure Ruta XML: MD_Metadata > identificationInfo > SV_ServiceIdentification 
> citation > CI_Citation > identifier > RS_Identifier > codeSpace 
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4.4.2 Responsable del servei (CI_ResponsibleParty) 

Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

374 Responsable 
(del servei) CI_ResponsibleParty Identifica l’organització associada al recurs, i els 

mitjans per a comunicar-s'hi ■ 1 Id 376, 378, 379  

376 Nom 
(respons. servei) organisationName Nom de l'organització responsable ■ 1 Text lliure 

Restriccions: No incloure en cap cas informació personal. 
 
Ruta XML: MD_Metadata > identificationInfo > SV_ServiceIdentification 
> pointOfContact > CI_ResponsibleParty > organisationName 

378 Informació de contacte 
(respons. servei) contactInfo Adreça de l’organització responsable ■ 1 Classe CI_Contact 

(▼4.4.2.1)  

379 Rol/Funció 
(respons. servei) role Paper o funció realitzada per l’organització 

responsable ■ 1 Llista de codis CI_RoleCode 

Nota: Es recomana el valor “owner”, és a dir, el/s propietari/s de les 
dades. 
 
Ruta XML: MD_Metadata > identificationInfo > SV_ServiceIdentification 
> pointOfContact > CI_ResponsibleParty > role 

4.4.2.1. Contacte del responsable del servei (CI_Contact) 

Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

387 
Informació 
de contacte 

(respons. servei) 
CI_Contact Informació necessària per establir contacte amb 

l’organització responsable ■ 1 Id 389 i 390  

389 Adreça 
(respons. servei) address Adreça per contactar amb l'organització 

responsable ■ 1 Classe CI_Address 
(▼4.4.2.1.1)  

390 Recurs en línia 
(respons. servei) onlineResource Recurs en línia (lloc web...) per contactar amb 

l'organització responsable ■ 1 Classe CI_OnlineResource 
(▼4.4.2.1.2)  

4.4.2.1.1. Adreça del responsable del servei (CI_Address) 

Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

380 Adreça 
(respons. servei) CI_Address Adreça de l'organització responsable ■ 1 Id 386  

386 Adreça electrònica 
(respons. servei) electronicMailAddress Adreça de correu electrònic de l’organització 

responsable ■ 1 Text lliure 

Restriccions: No incloure en cap cas informació personal. 
 
Ruta XML: MD_Metadata > identificationInfo > SV_ServiceIdentification 
> pointOfContact > CI_ResponsibleParty > contactInfo > CI_Contact > 
address > CI_Address > electronicMailAddress 
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4.4.2.1.2. Recurs en línia del responsable del servei (CI_OnlineResource) 

Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

396 Recurs en línia 
(respons. servei) CI_OnlineResource Recurs en línia (lloc web...) de l’organització 

responsable ■ 1 Id 397 i 402  

397 Enllaç del recurs 
(respons. servei) linkage Localització (adreça) per accedir en línia utilitzant 

una adreça URL o similar ■ 1 Classe URL 
Ruta XML: MD_Metadata > identificationInfo > SV_ServiceIdentification 
> pointOfContact > CI_ResponsibleParty > contactInfo > CI_Contact > 
onlineResource > CI_OnlineResource > linkage 

402 Funció del recurs 
(respons. servei) function Codi de la funció del recurs en línia ■ 1 Llista de codis 

CI_OnLineFunctionCode 

Restriccions: Només es permet el valor ”information” 
 
Ruta XML: MD_Metadata > identificationInfo > SV_ServiceIdentification 
> pointOfContact > CI_ResponsibleParty > contactInfo > CI_Contact > 
onlineResource > CI_OnlineResource > function 

 
 
4.4.3 Il·lustració de les dades proporcionades pel servei (MD_BrowseGraphic) 

Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

48 Imatge representativa MD_BrowseGraphic Il·lustració del recurs ■ 1 Id 49  

49 Fitxer d’imatge 
representativa fileName Nom de l'arxiu corresponent a la il·lustració del 

conjunt de dades proporcionat pel servei ■ 1 Text lliure Ruta XML: MD_Metadata > identificationInfo > SV_ServiceIdentification 
> graphicOverview > MD_BrowseGraphic > fileName 

 
 
4.4.4 Paraules clau (MD_Keywords) 

Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

52 Paraules clau MD_Keywords Categories de paraules clau, llur tipus i la font de 
referència ■ 1 Id 53 i 55 Restriccions: Cal utilitzar un únic bloc descriptiveKeywords > 

MD_Keywords per a cada tesaurus. 

53 Paraula/es clau keyword 
Paraules o expressions utilitzades habitualment o 
formalment per descriure determinats aspectes 
del recurs 

■ N Text lliure 

Restriccions: Cada camp keyword de l’XML pot contenir només una 
paraula clau (o concepte). No es poden agrupar paraules clau en un 
mateix camp keyword. 
 
Restriccions: Com a mínim s’ha d’informar d’una paraula clau de servei. 
 
Restriccions: Per a informar de paraules clau de servei 
(SpatialDataServiceCategory) aquest camp s’ha d’implementar com a 
enllaç (anchor). 
 
Ruta XML: MD_Metadata > identificationInfo > SV_ServiceIdentification 
> descriptiveKeywords > MD_Keywords > keyword 

55 Nom del tesaurus thesaurusName Nom del tesaurus registrat formalment o d'una 
font similar autoritzada per a les paraules clau C 1 Classe CI_Citation 

(▼4.4.4.1) Condició: Obligatori per informar de les paraules clau de servei. 
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4.4.4.1. Cita del tesaurus de paraules clau (CI_Citation) 

Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

359 Cita (del tesaurus) CI_Citation Referència estandarditzada d’un recurs C 1 Id 360 i 362 Condició: Obligatori si s’informa el camp thesaurusName 

360 Títol (del tesaurus) title Nom pel qual es coneix el recurs citat C 1 Text lliure 

Condició: Obligatori si s’informa el camp thesaurusName 
 
Restriccions: Per citar el títol del tesaurus de paraules clau de serveis 
(TesaurusSpatialDataServiceCategory) aquest camp s’ha 
d’implementar com a enllaç (anchor). 
 
Ruta XML: MD_Metadata > identificationInfo > SV_ServiceIdentification 
> descriptiveKeywords > MD_Keywords > thesaurusName > CI_Citation 
> title 

362 Data (del tesaurus) date Data de referència del recurs C 1 Classe CI_Date 
(▼4.4.4.1.1) Condició: Obligatori si s’informa el camp thesaurusName 

4.4.4.1.1. Data del tesaurus de paraules clau (CI_Date) 

Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

393 Data (del tesaurus) CI_Date Data de referència i esdeveniment utilitzat per 
descriure-la C 1 Id 394 i 395 Condició: Obligatori si s’informa el camp thesaurusName 

394 Data (del tesaurus) date Data de referència del recurs C 1 Data 

Condició: Obligatori si s’informa el camp thesaurusName 
 
Restriccions: En format aaaa-mm-dd (segons ISO 8601) 
 
Ruta XML: MD_Metadata > identificationInfo > SV_ServiceIdentification 
> descriptiveKeywords > MD_Keywords > thesaurusName > CI_Citation 
> date > CI_Date > date 

395 Tipus de data 
(del tesaurus) dateType Esdeveniment utilitzat per referenciar la data C 1 Llista de codis CI_DateTypeCode 

Condició: Obligatori si s’informa el camp thesaurusName 
 
Ruta XML: MD_Metadata > identificationInfo > SV_ServiceIdentification 
> descriptiveKeywords > MD_Keywords > thesaurusName > CI_Citation 
> date > CI_Date > dateType 

 
 
4.4.5 Restriccions (MD_Constraints) 

Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

67 Restriccions MD_Constraints Restriccions en l'accés i ús d'un recurs     

69 Restriccions legals MD_LegalConstraints Restriccions i prerequisits legals per a l'accés i ús 
del recurs ■ 1 Classe especificada (MD_Constraints) 

Id 70, 71, 72  

70 Restriccions d’accés 
(al servei) accessConstraints 

Restriccions d'accés aplicades per assegurar la 
protecció de la privacitat o propietat intel·lectual i 
qualsevol restricció especial o limitació per a 
l'obtenció del recurs 

C 1 Llista de codis MD_RestrictionCode 

Condició: Obligatori si no s’informa el camp useConstraints 
 
Restriccions: Només es permet el valor ”otherRestrictions” 
 
Ruta XML: MD_Metadata > identificationInfo > SV_ServiceIdentification 
> resourceConstraints > MD_LegalConstraints > accessConstraints 
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Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

72 
Altres restriccions 

d’accés 
(al servei) 

otherConstraints Altres restriccions i prerequisits legals per l'accés 
i ús del recurs ■ 1 Anchor LimitationsOnPublicAccess 

Nota: En general pren el valor “noLimitations”. 
Aquest otherConstraints descriu les restriccions d’accés 
(accessConstraints) 
 
Ruta XML: MD_Metadata > identificationInfo > SV_ServiceIdentification 
> resourceConstraints > MD_LegalConstraints > otherConstraints 

71 Restriccions d’ús 
(del servei) useConstraints 

Restriccions aplicades per assegurar la protecció 
de la privacitat o propietat intel·lectual i qualsevol 
restricció especial, limitació o advertiment per 
usar el recurs 

C 1 Llista de codis MD_RestrictionCode 

Condició: Obligatori si no s’informa el camp accessConstraints 
 
Restriccions: Només es permet el valor ”otherRestrictions” 
 
Ruta XML: MD_Metadata > identificationInfo > SV_ServiceIdentification 
> resourceConstraints > MD_LegalConstraints > useConstraints 

72 Altres restriccions d’ús 
(del servei) otherConstraints Altres restriccions i prerequisits legals per l'accés 

i ús del recurs ■ N Text lliure 

Nota: Es recomana implementar aquest camp com a enllaç (anchor) a 
les condicions d’ús corresponents (per exemple “Avís legal ICGC” amb 
l’enllaç a “https://www.icgc.cat/condicions”). 
Aquest otherConstraints descriu les restriccions d’ús (useConstraints). 
 
Ruta XML: MD_Metadata > identificationInfo > SV_ServiceIdentification 
> resourceConstraints > MD_LegalConstraints > otherConstraints 

 
 
4.4.6 Extensió (EX_Extent) 

Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

334 Extensió EX_Extent Informació sobre l'extensió espacial, vertical i 
temporal ■ 1 Classe 

Id 335, 336, 337, 338  

335 Descripció de l’extensió description Descripció de l’extensió espacial i temporal de 
l'objecte a què fa referència ■ 1 Text lliure 

Nota: Per exemple “L'extensió espacial abasta tot Catalunya. L'extensió 
temporal es refereix al rang de dates de les dades proporcionades pel 
servei.” 
 
Ruta XML: MD_Metadata > identificationInfo > SV_ServiceIdentification 
> extent > EX_Extent > description 

336 Component geogràfica Rol: 
geographicElement 

Informació sobre l'extensió geogràfica del conjunt 
de dades proporcionat pel servei ■ 1 Associació EX_GeographicExtent 

(▼4.4.6.1)  

337 Component temporal Rol: 
temporalElement 

Informació sobre el component temporal del 
conjunt de dades proporcionat pel servei ■ 1 Associació EX_TemporalExtent 

(▼4.4.6.2) 

Nota: A l’extensió temporal cal indicar el període que cobreixen les 
dades proporcionades pel servei. En qualsevol cas, en el camp 
description cal descriure el significat de les dates introduïdes. 

338 Component vertical Rol: 
verticalElement 

Informació sobre el component vertical del 
conjunt de dades proporcionat pel servei C 1 Associació EX_VerticalExtent 

(▼4.4.6.3) 
Condició: Obligatori quan el servei proporciona la 3a dimensió de 
conjunts de dades 3D 
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4.4.6.1. Extensió geogràfica (EX_GeographicExtent) 

Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

339 Extensió geogràfica EX_GeographicExtent Àrea geogràfica de les dades proporcionades pel 
servei     

343 Rectangle envoltant EX_Geographic 
BoundingBox Rectangle envoltant de l’àrea geogràfica ■ 1 

Classe especificada 
(EX_GeographicExtent) 
Id 344. 345, 346, 347 

Nota: Només és una referència aproximada. No s’especifica el sistema 
de coordenades però es considera ETR89 o WGS84, amb origen de 
longituds al meridià de Greenwich. 

344 Coordenada límit oest westBoundLongitude 
Coordenada que es troba més a l'oest de les 
dades proporcionades pel servei expressada en 
longitud en graus decimals (positiva a l'est) 

■ 1 
Decimal (amb punt com a separador) 
-180.0 <= valor de la longitud oest 
<= 180.0 

Nota: El valor de la longitud oest ha de ser menor que el valor del límit 
de longitud est. 
 
Restriccions: Les coordenades s’han d’expressar amb almenys 2 
decimals 
 
Ruta XML: MD_Metadata > identificationInfo > SV_ServiceIdentification 
> extent > EX_Extent > geographicElement > 
EX_GeographicBoundingBox > westBoundLongitude 

345 Coordenada límit est eastBoundLongitude 
Coordenada que es troba més a l'est de les 
dades proporcionades pel servei expressada en 
longitud en graus decimals (positiva a l'est) 

■ 1 
Decimal (amb punt com a separador) 
-180.0 <= valor de la de longitud est 
<= 180.0 

Nota: El valor de la longitud est ha de ser major que el valor del límit de 
longitud oest. 
 
Restriccions: Les coordenades s’han d’expressar amb almenys 2 
decimals 
 
Ruta XML: MD_Metadata > identificationInfo > SV_ServiceIdentification 
> extent > EX_Extent > geographicElement > 
EX_GeographicBoundingBox > eastBoundLongitude 

346 Coordenada límit sud southBoundLatitude 
Coordenada que es troba més al sud de les 
dades proporcionades pel servei expressada en 
latitud en graus decimals (positiva al nord) 

■ 1 
Decimal (amb punt com a separador) 
-90.0 <= valor de la latitud sud 
<= 90.0 

Nota: El valor de la latitud sud ha de ser menor que el valor del límit de 
latitud nord. 
 
Restriccions: Les coordenades s’han d’expressar amb almenys 2 
decimals 
 
Ruta XML: MD_Metadata > identificationInfo > SV_ServiceIdentification 
> extent > EX_Extent > geographicElement > 
EX_GeographicBoundingBox > southBoundLongitude 

347 Coordenada límit nord northBoundLatitude 
Coordenada que es troba més al nord de les 
dades proporcionades pel servei expressada en 
latitud en graus decimals (positiva al nord) 

■ 1 
Decimal (amb punt com a separador) 
-90.0 <= valor de la latitud nord 
<= 90.0 

Nota: El valor de la latitud nord ha de ser major que el valor del límit de 
latitud sud. 
 
Restriccions: Les coordenades s’han d’expressar amb almenys 2 
decimals 
 
Ruta XML: MD_Metadata > identificationInfo > SV_ServiceIdentification 
> extent > EX_Extent > geographicElement > 
EX_GeographicBoundingBox > northBoundLongitude 
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4.4.6.2. Extensió temporal (EX_TemporalExtent) 

Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

350 Extensió temporal EX_TemporalExtent Període de temps cobert per les dades 
proporcionades pel servei ■ 1 Id 351  

351 Rang temporal 
(de les dades) extent Període de dates de les dades proporcionades 

pel servei ■ 1 Classe TM_Primitive 

Restriccions: Dates en format “aaaa-mm-dd”; “aaaa-mm” o “aaaa” 
(segons ISO 8601) 
 
Nota: S'indica d'acord amb la norma ISO 19108 com a una sola data 
individual o com a un període de temps amb una data d’inici i data de 
finalització del període que cobreix el contingut del conjunt de dades. 
 
Nota: En cas que les dades s’actualitzin diàriament, es pot utilitzar 
l’element endPosition (dins d’un TimePeriod) amb l’atribut 
“indeterminatePosition” amb valor “now”. 
 
Ruta XML per informar d’una sola data individual: 
MD_Metadata > identificationInfo > SV_ServiceIdentification > extent > 
EX_Extent > temporalElement> EX_TemporalExtent > extent > 
TimeInstant > timePosition 
 
Ruta XML per informar d’un període de temps: 
• data inicial: MD_Metadata > identificationInfo > 

SV_ServiceIdentification > extent > EX_Extent > temporalElement> 
EX_TemporalExtent > extent > TimePeriod > beginPosition 

• data final: MD_Metadata > identificationInfo > 
SV_ServiceIdentification > extent > EX_Extent > temporalElement> 
EX_TemporalExtent > extent > TimePeriod > endPosition 

4.4.6.3. Extensió vertical (EX_VerticalExtent) 

Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

354 Extensió vertical EX_VerticalExtent Domini vertical de les dades proporcionades pel 
servei C 1 Id 355, 356, 358 Condició: Obligatori si s’informa el camp verticalElement 

355 Altura mínima minimumValue Valor mínim del domini vertical de les dades 
proporcionades pel servei (altitud mínima...) C 1 Real (amb punt com a separador de 

decimals) 

Condició: Obligatori si s’informa el camp verticalElement 
 
Ruta XML: MD_Metadata > identificationInfo > SV_ServiceIdentification 
> extent > EX_Extent > verticalElement > EX_VerticalExtent > 
minimumValue 

356 Altura màxima maximumValue Valor màxim del domini vertical de les dades 
proporcionades pel servei (altitud màxima...) C 1 Real (amb punt com a separador de 

decimals) 

Condició: Obligatori si s’informa el camp verticalElement 
 
Ruta XML: MD_Metadata > identificationInfo > SV_ServiceIdentification 
> extent > EX_Extent > verticalElement > EX_VerticalExtent > 
maximumValue 
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Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

358 Sistema de referència 
vertical 

Rol: 
verticalDatum 

Proporciona informació sobre el sistema de 
referència de coordenades vertical, en què es 
mesuren els valors d’elevacions màxim i mínim. 

C 1 Associació SC_VerticalDatum 

Condició: Obligatori si s’informa el camp verticalElement 
 
Nota: La classe SC_VerticalDatum es documenta a la norma ISO 
19111. Cal complimentar l’atribut “codeSpace” d’aquesta classe amb 
l’acrònim de l’entitat responsable de l’identificador del sistema de 
referència vertical. 
 
Ruta XML (identificador): MD_Metadata > identificationInfo > 
SV_ServiceIdentification > extent > EX_Extent > verticalElement > 
EX_VerticalExtent > verticalCRS > VerticalCRS > identifier 
 
Ruta XML (àmbit): MD_Metadata > identificationInfo > 
SV_ServiceIdentification > extent > EX_Extent > verticalElement > 
EX_VerticalExtent > verticalCRS > VerticalCRS > scope 

 
 

4.4.7 Operacions del servei (SV_OperationMetadata) 

Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

C.2 Operacions del servei SV_OperationMetadata Descriu les operacions per les quals es pot 
invocar la instància de servei ■ 1 Id C.2.1, C.2.2, C.2.6  

C.2.1 Nom de l’operació operationName Identificador únic de la interfície ■ 1 Text lliure Ruta XML: MD_Metadata > identificationInfo > SV_ServiceIdentification 
> containsOperations > SV_OperationMetadata > operationName 

C.2.2 DCP DCP Plataformes de computació distribuïda (DCP) 
en què s'ha implementat l'operació ■ N Llista de codis DCPList Ruta XML: MD_Metadata > identificationInfo > SV_ServiceIdentification 

> containsOperations > SV_OperationMetadata > DCP 

C.2.6 Punt de connexió connectPoint Nansa per accedir a la interfície del servei ■ N Classe CI_OnlineResource 
(▼4.4.7.1)  

4.4.7.1. Recurs en línia de les operacions del servei (CI_OnlineResource) 

Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

396 Recurs en línia 
(operacions del servei) CI_OnlineResource Recurs en línia (lloc web...) de les operacions del 

servei ■ 1 Id 397  

397 Enllaç del recurs 
(operacions del servei) linkage 

Localització (adreça) per accedir en línia a les 
operacions del servei utilitzant una adreça URL o 
similar 

■ 1 Classe URL 
Ruta XML: MD_Metadata > identificationInfo > SV_ServiceIdentification 
> containsOperations > SV_OperationMetadata > connectPoint > 
CI_OnlineResource > linkage 
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4.5 Distribució del servei (MD_Distribution) 

Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

270 Distribució 
(del servei) MD_Distribution Informació sobre la distribució ■ 1 Id 271, 272, 273  

271 Format/s de distribució 
(de les dades) 

Rol: 
distributionFormat 

Descripció del/s format/s en què el servei 
proporciona les dades ■ N Associació MD_Format 

(▼4.5.1)  

272 Distribuïdor/s 
(del servei) 

Rol: 
distributor Informació sobre el/s distribuïdor/s ■ N Associació MD_Distributor 

(▼4.5.2)  

273 Canal/s de distribució Rol: 
transferOptions 

Informació sobre els mètodes i suports per 
obtenir el conjunt de dades ■ N 

Associació 
MD_DigitalTransferOptions 
(▼4.5.3) 

 

 
 
4.5.1 Format en què el servei proporciona les dades (MD_Format) 

Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

284 
Format 

(en què el servei 
proporciona les dades) 

MD_Format 
Descripció de l'estructura en codi màquina que 
especifica la representació de les dades en un 
registre, fitxer, missatge, dispositiu 
d'emmagatzematge o canal de comunicació 

■ 1 Id 285 i 286  

285 
Nom de format 

(en què el servei 
proporciona les dades) 

name Nom del format de transferència ■ 1 Text lliure 

Nota: Per formats inclosos a la llista de formats suportats per INSPIRE 
(media-types) es recomana implementar aquest camp com a enllaç 
(anchor). 
 
Ruta XML: MD_Metadata > distributionInfo > MD_Distribution > 
distributionFormat > MD_Format > name 

286 
Versió de format 
(en què el servei 

proporciona les dades) 
version Versió del format (data, número, etc.) ■ 1 Text lliure 

Nota: Si la versió de la codificació és desconeguda o si la codificació no 
està versionada, es recomana deixar-ho buit i proporcionar l’atribut 
nilReason amb els valors “unknown” o “inapplicable” segons escaigui. 
 
Ruta XML: MD_Metadata > distributionInfo > MD_Distribution > 
distributionFormat > MD_Format > version 

 
 
4.5.2 Distribuïdor del servei (MD_Distributor) 

Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

279 Distribuïdor MD_Distributor Informació sobre el distribuïdor ■ 1 Id 280  

280 Distribuïdor distributorContact Organisme que distribueix el recurs ■ 1 Classe CI_ResponsibleParty 
(▼4.5.2.1)  
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4.5.2.1. Responsable de la distribució (CI_ResponsibleParty) 

Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

374 Responsable 
(de la distribució) CI_ResponsibleParty Identifica l’organització associada al recurs, i els 

mitjans per a comunicar-s'hi ■ 1 Id 376, 378, 379  

376 Nom 
(distribuïdor) organisationName Nom de l'organització responsable ■ 1 Text lliure 

Restriccions: No incloure en cap cas informació personal. 
 
Ruta XML: MD_Metadata > distributionInfo > MD_Distribution > 
distributor > MD_Distributor > distributorContact > CI_ResponsibleParty 
> organisationName 

378 Informació de contacte 
(distribuïdor) contactInfo Adreça de l’organització responsable ■ 1 Classe CI_Contact 

(▼4.5.2.1.1)  

379 Rol/Funció 
(distribuïdor) role Paper o funció realitzada per l’organització 

responsable ■ 1 Llista de codis CI_RoleCode 

Nota: Es recomana el valor “distributor”. 
 
Ruta XML: MD_Metadata > distributionInfo > MD_Distribution > 
distributor > MD_Distributor > distributorContact > CI_ResponsibleParty 
> contactInfo > role 

4.5.2.1.1. Contacte del responsable de la distribució (CI_Contact) 

Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

387 Informació de 
contacte (distribuïdor) CI_Contact Informació necessària per establir contacte amb 

l’organització responsable ■ 1 Id 389 i 390  

389 Adreça 
(distribuïdor) address Adreça per contactar amb l'organització 

responsable ■ 1 Classe CI_Address 
(▼4.5.2.1.1.1)  

390 Recurs en línia 
(distribuïdor) onlineResource Recurs en línia (lloc web...) per contactar amb 

l'organització responsable ■ 1 Classe CI_OnlineResource 
(▼4.5.2.1.1.2)  

4.5.2.1.1.1. Adreça del responsable de la distribució (CI_Address) 

Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

380 Adreça (distribuïdor) CI_Address Adreça de l'organització responsable ■ 1 Id 386  

386 Adreça electrònica 
(distribuïdor) electronicMailAddress Adreça de correu electrònic de l’organització 

responsable ■ 1 Text lliure 

Restriccions: No incloure en cap cas informació personal. 
 
Ruta XML: MD_Metadata > distributionInfo > MD_Distribution > 
distributor > MD_Distributor > distributorContact > CI_ResponsibleParty 
> contactInfo > CI_Contact > address > CI_Address > 
electronicMailAddress 
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4.5.2.1.1.2. Recurs en línia del responsable de la distribució (CI_OnlineResource) 

Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

396 Recurs en línia 
(distribuïdor) CI_OnlineResource Recurs en línia (lloc web...) de l’organització 

responsable ■ 1 Id 397 i 402  

397 Enllaç del recurs 
(distribuïdor) linkage Localització (adreça) per accedir en línia utilitzant 

una adreça URL o similar ■ 1 Classe URL 

Ruta XML: MD_Metadata > distributionInfo > MD_Distribution > 
distributor > MD_Distributor > distributorContact > CI_ResponsibleParty 
> contactInfo > CI_Contact > onlineResource > CI_OnlineResource > 
linkage 

402 Funció del recurs 
(distribuïdor) function Codi de la funció del recurs en línia ■ 1 Llista de codis 

CI_OnLineFunctionCode 

Restriccions: Només es permet el valor ”information” 
 
Ruta XML: MD_Metadata > distributionInfo > MD_Distribution > 
distributor > MD_Distributor > distributorContact > CI_ResponsibleParty 
> contactInfo > CI_Contact > onlineResource > CI_OnlineResource > 
function 

 
 
4.5.3 Canals de distribució (MD_DigitalTransferOptions) 

Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

274 Canal de distribució MD_DigitalTransfer 
Options Informació dels mitjans per obtenir el recurs ■ 1 Id 277 Nota: Cal informar com a mínim del canal d’accés al geoservei. 

277 Canal de distribució en 
línia onLine Informació de les fonts en línia de què obtenir el 

recurs ■ 1 Classe CI_OnlineResource 
(▼4.5.3.1)  

4.5.3.1. Recurs en línia de la distribució (CI_OnlineResource) 

Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

396 Canal de distribució 
en línia CI_OnlineResource Informació sobre les fonts en línia des d'on es pot 

accedir al servei i altra informació associada ■ 1 Id 397, 398, 399, 400, 401, 402  

397 Enllaç 
(al canal de distribució) linkage Localització (adreça) per accedir en línia utilitzant 

una adreça URL o similar ■ 1 Classe URL 
Ruta XML: MD_Metadata > distributionInfo > MD_Distribution > 
transferOptions > MD_DigitalTransferOptions > onLine > 
CI_OnlineResource > linkage 

398 Protocol de connexió 
(al canal de distribució) protocol Protocol de connexió a emprar ■ 1 Text lliure 

Restriccions: Per a informar del protocol del geoservei pròpiament dit 
aquest camp s’ha d’implementar com a enllaç (anchor), a partir dels 
valors de la llista de tipus de protocol (InspireProtocolValue), a excepció 
que el protocol emprat pel servei documentat no estigui present en 
aquesta llista. En aquest darrer cas, es pot implementar amb text lliure. 
 
Ruta XML: MD_Metadata > distributionInfo > MD_Distribution > 
transferOptions > MD_DigitalTransferOptions > onLine > 
CI_OnlineResource > protocol 

399 Tipus de servei applicationProfile Nom d'un perfil d'aplicació que es pot utilitzar 
amb el recurs en línia ■ 1 Text lliure 

Restriccions: Per a informar del geoservei pròpiament dit aquest camp 
s’ha d’implementar com a enllaç (anchor), a partir dels valors de la llista 
de tipus de serveis de dades espacials (SpatialDataServiceType). 
 
Ruta XML: MD_Metadata > distributionInfo > MD_Distribution > 
transferOptions > MD_DigitalTransferOptions > onLine > 
CI_OnlineResource > applicationProfile 

400 
Nom 

(del canal de 
distribució) 

name Nom del recurs en línia ■ 1 Text lliure 
Ruta XML: MD_Metadata > distributionInfo > MD_Distribution > 
transferOptions > MD_DigitalTransferOptions > onLine > 
CI_OnlineResource > name 
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Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

401 
Descripció 

(del canal de 
distribució) 

description Descripció detallada de què és el recurs en línia ■ 1 Text lliure 

Restriccions: Per a informar del geoservei pròpiament dit aquest camp 
s’ha d’implementar com a enllaç (anchor), a partir dels valors de la llista 
de descriptors d’enllaç (OnLineDescriptionCode). 
 
Ruta XML: MD_Metadata > distributionInfo > MD_Distribution > 
transferOptions > MD_DigitalTransferOptions > onLine > 
CI_OnlineResource > description 

402 
Funció 

(del canal de 
distribució) 

function Codi de la funció del recurs en línia □ 1 Llista de codis 
CI_OnLineFunctionCode 

Nota: Alguns dels valors que pot prendre són “download” o “information” 
 
Ruta XML: MD_Metadata > distributionInfo > MD_Distribution > 
transferOptions > MD_DigitalTransferOptions > onLine > 
CI_OnlineResource > function 
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4.6 Qualitat del servei (DQ_DataQuality) 

Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

78 Qualitat 
(del servei) DQ_DataQuality Informació sobre la qualitat de les dades ■ 1 Id 79 i 80  

79 Àmbit de qualitat scope Dades específiques a què s'aplica la informació 
de qualitat ■ 1 Classe DQ_Scope 

(▼4.6.1)  

80 Report/s de qualitat Rol: 
report 

Informació quantitativa de la qualitat de les 
dades ■ N Associació DQ_DomainConsistency 

(▼4.6.2) 

Restriccions: Cal reportar la conformitat amb els reglaments d’INSPIRE 
de serveis de xarxa (976/2009), d’interoperabilitat de dades (1089/2010) 
i de metadades (1205/2008). 

 
 
4.6.1 Àmbit d’aplicació de la qualitat (DQ_Scope) 

Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

138 Àmbit de qualitat DQ_Scope Dades concretes a què s’aplica la informació de 
la qualitat ■ 1 Id 139 i 141  

139 
Àmbit 

(de qualitat 
del servei) 

level Nivell jeràrquic de les dades ■ 1 Llista de codis MD_ScopeCode 

Nota: En general pren el valor “service”. 
 
Ruta XML: MD_Metadata > dataQualityInfo > DQ_DataQuality > scope 
> DQ_Scope > level 

141 Descripció del nivell 
(de l’àmbit de qualitat) levelDescription Descripció detallada del nivell especificat a 

l’ambit (de qualitat del servei) ■ 1 Associació MD_ScopeDescription 
(▼4.6.1.1)  

4.6.1.1. Descripció de l’àmbit d’aplicació de la qualitat (MD_ScopeDescription) 

Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

149 Descripció de l’àmbit 
(de qualitat del servei)  MD_ScopeDescription Descripció de l’àmbit cobert en l’informació de 

qualitat.  ■ 1 Id 155  

155 Altre àmbit 
(de qualitat del servei) other Àmbit d’informació aplicable als serveis. ■ 1 Text lliure 

Restriccions: El text lliure ha de contenir el terme “service” amb l’idioma 
de la metadada. 
 
Ruta XML: MD_Metadata > dataQualityInfo > DQ_DataQuality > scope 
> DQ_Scope > levelDescription > MD_ScopeDescription > other 

 
 
4.6.2 Consistència de domini (DQ_DomainConsistency) 

Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

99 Element de qualitat DQ_Element Aspecte de la informació de la qualitat 
quantitativa   Id 100, 104, 107 Entitat abstracta que permet descriure qualsevol subelement de qualitat 

segons la norma ISO 19114. 

111 Consistència 
lògica 

DQ_Logical 
Consistency 

Grau de conformitat a les regles lògiques de 
l'estructura de dades, dels atributs i de les 
relaciones (l'estructura pot ser conceptual, 
lògica o física) 

  Classe especificada (DQ_Element) 
Id 100, 104, 107  

113 Consistència 
de domini 

DQ_Domain 
Consistency 

Grau de conformitat dels valors amb els dominis 
corresponents ■ 1 

Classe especificada 
(DQ_LogicalConsistency) 
Id 100, 104, 107 
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Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

100 Nom del test nameOfMeasure Nom del test o de la mesura que s'aplica a les 
dades □ 1 Text lliure 

Nota: Per exemple “Compliment dels requisits d'INSPIRE (dades)” 
 
Ruta XML: MD_Metadata > dataQualityInfo > DQ_DataQuality > report 
> DQ_DomainConsistency > nameOfMeasure 

104 Descripció del test evaluationMethod 
Description Descripció del mètode d'avaluació □ 1 Text lliure 

Nota: Per exemple “S'avalua la conformitat de les dades mitjançant 
l'eina web INSPIRE Reference Validator” 
 
Ruta XML: MD_Metadata > dataQualityInfo > DQ_DataQuality > report 
> DQ_DomainConsistency > evaluationMethodDescription 

107 Resultat del test result 
Valor (o conjunt de valors) obtingut en aplicar 
un test de qualitat, o el resultat d'avaluar-lo 
contra un nivell de conformitat acceptable 

■ 1 Classe DQ_ConformanceResult 
(▼4.6.2.1)  

4.6.2.1. Resultat de la conformitat (DQ_ConformanceResult) 

Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

128 Resultat del test DQ_Result Classe genèrica de resultats     

129 Resultat 
de conformitat 

DQ_Conformance 
Result 

Informació sobre el resultat d'avaluar el valor (o 
conjunt de valors) obtingut contra un nivell de 
conformitat acceptable 

■ 1 Classe especificada (DQ_Result) 
Id 130, 131, 132  

130 Requisits de qualitat specification 
Cita de les especificacions del producte o dels 
requisits de l'usuari contra què s'avaluen les 
dades 

■ 1 Classe CI_Citation 
(▼4.6.2.1.1)  

131 Explicació del grau 
de conformitat explanation Explicació del significat de la conformitat per 

aquest resultat ■ 1 Anchor DegreeOfConformity 
Ruta XML: MD_Metadata > dataQualityInfo > DQ_DataQuality > report 
> DQ_DomainConsistency > result > DQ_ConformanceResult > 
explanation 

132 Declaració 
de conformitat pass Indicació de la conformitat del resultat (0 = 

suspens i 1 = aprovat) ■ 1 Booleà (“false” o “true”) Ruta XML: MD_Metadata > dataQualityInfo > DQ_DataQuality > report 
> DQ_DomainConsistency > result > DQ_ConformanceResult > pass 

4.6.2.1.1. Cita dels requisits de qualitat (CI_Citation) 

Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

359 
Cita 

(dels requisits 
de qualitat) 

CI_Citation Referència estandarditzada d’un recurs ■ 1 Id 360 i 362  

360 
Títol 

(dels requisits 
de qualitat) 

title Nom pel qual es coneix el recurs citat ■ 1 Text lliure 

Restriccions: Per a informar dels reglaments de la Directiva INSPIRE 
(ReglamentDirectivaInspire) aquest camp s’ha d’implementar com a 
enllaç (anchor) 
 
Ruta XML: MD_Metadata > dataQualityInfo > DQ_DataQuality > report 
> DQ_DomainConsistency > result > DQ_ConformanceResult > 
specification > CI_Citation > title 

362 
Data 

(dels requisits 
de qualitat) 

date Data de referència del recurs ■ 1 Classe CI_Date 
(▼4.6.2.1.1.1)  
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4.6.2.1.1.1. Data dels requisits de qualitat (CI_Date) 

Id Etiqueta IDEC Nom/Rol ISO Definició O M Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

393 
Data 

(dels requisits 
de qualitat) 

CI_Date Data de referència i esdeveniment utilitzat per 
descriure-la ■ 1  Id 394 i 395  

394 
Data 

(dels requisits 
de qualitat) 

date Data de referència del recurs ■ 1 Data 

Restriccions: En format aaaa-mm-dd (segons ISO 8601) 
 
Ruta XML: MD_Metadata > dataQualityInfo > DQ_DataQuality > report 
> DQ_DomainConsistency > result > DQ_ConformanceResult > 
specification > CI_Citation > date > CI_Date > date 

395 
Tipus de data 
(dels requisits 

de qualitat) 
dateType Esdeveniment utilitzat per referenciar la data ■ 1 Llista de codis CI_DateTypeCode 

Restriccions: Només es permet el valor ”publication” 
 
Ruta XML: MD_Metadata > dataQualityInfo > DQ_DataQuality > report 
> DQ_DomainConsistency > result > DQ_ConformanceResult > 
specification > CI_Citation > date > CI_Date > dateType 
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5 Llistes de codis 

Les següents llistes de codis són extraccions de les proporcionades principalment per la ISO 19115:2003 i per la ISO 19119:2005, 
restringides als valors que es consideren necessaris a Catalunya. 

5.1 Generals 

5.1.1 Tipus de data (CI_DateTypeCode) 

Codi Valor Definició 
001 creation Identifica la data en què es crea el recurs 
002 publication  Identifica la data en què el recurs es va fer públic 
003 revision Identifica la data en què el recurs va ser revisat, millorat o modificat 

5.1.2 Conjunt de caràcters (MD_CharacterSetCode) 

El valor recomanat en el Perfil IDEC és “utf8”. Malgrat això es pot utilitzar qualsevol dels valors de la llista MD_CharacterSetCode de la norma ISO 
19115:2003, no reproduïts en aquest document atesa la seva extensió. 
 

Codi Valor Definició 
004 utf8 Format de Transferència UCS de dimensió variable 8-bit, basat en ISO 10646. 

5.1.3 Àmbit d’aplicació (MD_ScopeCode) 

Codi Valor Definició 
014 servei Informació aplicable al servei. 
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5.1.4 Rol (CI_RoleCode) 

Codi Valor Definició 
003 owner Qui ostenta la titularitat del recurs 
005 distributor Qui distribueix el recurs 
006 originator Qui creà el recurs 
007 pointOfContact Amb qui es pot contactar per saber com adquirir el recurs 
010 publisher Qui publica el recurs 

5.1.5 Funció en línia (CI_OnlineFunctionCode) 

Codi Valor Definició 
001 download Instruccions en línia per a transferir dades des d'un sistema o dispositiu d'emmagatzematge a un altre 
002 information Informació en línia sobre el recurs 

5.2 Tipus d’acoblament del servei amb les dades 

5.2.1 Tipus d’acoblament (SV_CouplingType) 

Codi Valor Definició 
001 loose El servei no està estretament vinculat a un conjunt de dades determinat, és a dir, no s'ha de descriure cap classe 

MD_DataIdentification (entitat de metadades de conjunts de dades)  

002 mixed 
El servei està estretament vinculat a un conjunt de dades i, a més, pot funcionar de forma desvinculada amb altres 
dades externes. La classe MD_DataIdentification del conjunt de dades vinculat s’ha de descriure, mitjançant 
l’element de metadades OperatesOn. 

003 tight El servei està estretament vinculat a un conjunt de dades, és a dir, la classe MD_DataIdentification s’ha de 
descriure, mitjançant l’element de metadades OperatesOn 

5.3 Restriccions 

5.3.1 Restricció (MD_RestrictionCode) 

Codi Valor Definició 
008 otherRestrictions Limitacions que no són a la llista 
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5.4 Plataformes de computació distribuïda (DCPList) 

Codi Valor 
001 XML 
002 CORBA 
003 JAVA 
004 COM 
005 SQL 
006 Serveis web 

5.5 Idioma (LanguageCode) 

Es mostren els valors (procedents de la ISO 639-2) d’ús més freqüent en el context actual. Malgrat això es pot adoptar qualsevol dels valors de la llista 
ISO 639-2 Language Codes, no reproduïts en aquest document atesa la seva extensió. 
 

Etiqueta Valor Definició 
Catalan cat Idioma català 
English  eng Idioma anglès 
Spanish spa Idioma castellà 
Occitan oci Idioma occità (inclou l’aranès) 
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6 Llistes d’enllaços (anchors) 

Les següents llistes d’enllaços són extraccions de les proporcionades principalment per la Directiva INSPIRE, restringides als valors que es 
consideren necessaris a Catalunya. Es recomana revisar els valors a l’hora d’utilitzar-los en les metadades ja que poden haver patit 
variacions respecte de la data en què s’ha redactat aquest document. 

6.1 Sistemes de referència amb codi EPSG 

6.1.1 Sistema de referència amb codi EPSG 

En la següent llista es mostren alguns dels sistemes de referència més habituals a Catalunya que tenen codi EPSG. Malgrat això es pot utilitzar qualsevol 
dels valors de la llista de codis de sistemes de referència de l’EPSG. 
 

Etiqueta Valor Definició 
EPSG:25831 http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25831 ETRS89 UTM 31N (EPSG:25831) 
EPSG:4258 http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258 ETRS89 geogràfiques (EPSG:4258) 
EPSG:5730 http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5730 Sistema de referència vertical europeu (EPSG:5730) 

6.2 Paraules clau 

6.2.1 Paraules clau de servei (SpatialDataServiceCategory) 

Llista procedent de la Directiva INSPIRE: http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/ 
 
En la següent llista es mostren algunes de les categories de geoserveis més habituals a Catalunya, però es pot utilitzar qualsevol valor de la llista citada. 
 

Etiqueta 
Valor 
(precedit de la URL 
anterior) 

Definició 

Servei d'accés a mapes infoMapAccessService Servei que permet a un client accedir a gràfics geogràfics, és a dir, a imatges de dades 
geogràfiques. 

Servei de gestió de 
models/informació 
geogràfics 

infoManagementService - 
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Etiqueta 
Valor 
(precedit de la URL 
anterior) 

Definició 

Visor geogràfic humanGeographicViewer Servei client que permet a l'usuari visualitzar una o més col·leccions de fenòmens o 
cobertures. 

Servei d'accés a fenòmens infoFeatureAccessService Servei que permet al client accedir a un magatzem de fenòmens i gestionar-lo. 

Visor de catàlegs humanCatalogueViewer Servei client que permet a l'usuari interactuar amb un catàleg per localitzar, navegar i 
gestionar metadades sobre dades geogràfiques o serveis geogràfics. 

Servei de catàleg infoCatalogueService Servei que subministra serveis de localització i gestió en un magatzem de metadades sobre 
instàncies. 

6.2.2 Tesaurus de paraules clau de serveis (TesaurusSpatialDataServiceCategory) 

Etiqueta Valor Definició 

Classificació dels serveis 
de dades espacials 

http://inspire.ec.europa.eu/metadata-
codelist/SpatialDataServiceCategory 

Les paraules clau es basen en la taxonomia de serveis geogràfics 
de la norma EN ISO 19119. Aquesta taxonomia s'organitza en 
categories dividides en subcategories que defineixen el domini de 
valors de la classificació dels serveis de dades espacials. 

6.3 Restriccions 

6.3.1 Limitació d’accés públic INSPIRE (LimitationsOnPublicAccess) 

Llista procedent de la Directiva INSPIRE: http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/ 
 

Etiqueta Valor 
(precedit de la URL anterior) Definició 

no limitations to public 
access noLimitations No hi ha limitacions d'accés públic als conjunts de dades espacials i serveis. 

public access limited 
according to Article 13(1)(a) 
of the INSPIRE Directive 

INSPIRE_Directive_Article13_1a 
L'accés públic a conjunts de dades espacials i serveis afectaria negativament la 
confidencialitat dels procediments de les autoritats públiques, quan aquesta 
confidencialitat estigui prevista per llei. 

public access limited 
according to Article 13(1)(b) 
of the INSPIRE Directive 

INSPIRE_Directive_Article13_1b L'accés públic a conjunts de dades espacials i serveis afectaria negativament les 
relacions internacionals, la seguretat pública o la defensa nacional. 

public access limited 
according to Article 13(1)(c) 
of the INSPIRE Directive 

INSPIRE_Directive_Article13_1c 
L'accés públic a conjunts de dades espacials i serveis afectaria negativament el curs de 
la justícia, la capacitat de qualsevol persona de rebre un judici just o la capacitat d'una 
autoritat pública per dur a terme una investigació de caràcter penal o disciplinari. 

http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/INSPIRE_Directive_Article13_1a
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/INSPIRE_Directive_Article13_1a
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/INSPIRE_Directive_Article13_1a
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/INSPIRE_Directive_Article13_1b
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/INSPIRE_Directive_Article13_1b
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/INSPIRE_Directive_Article13_1b
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/INSPIRE_Directive_Article13_1c
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/INSPIRE_Directive_Article13_1c
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/INSPIRE_Directive_Article13_1c
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Etiqueta Valor 
(precedit de la URL anterior) Definició 

public access limited 
according to Article 13(1)(d) 
of the INSPIRE Directive 

INSPIRE_Directive_Article13_1d 

L'accés públic a conjunts de dades espacials i serveis afectaria negativament la 
confidencialitat de la informació comercial o industrial, quan aquesta confidencialitat 
estigui prevista per la legislació nacional o comunitària per protegir un interès econòmic 
legítim, inclòs l'interès públic de mantenir la confidencialitat estadística i el secret fiscal. 

public access limited 
according to Article 13(1)(e) 
of the INSPIRE Directive 

INSPIRE_Directive_Article13_1e L'accés públic a conjunts de dades espacials i serveis afectaria negativament els drets 
de propietat intel·lectual. 

public access limited 
according to Article 13(1)(f) 
of the INSPIRE Directive 

INSPIRE_Directive_Article13_1f 

L'accés públic als conjunts de dades espacials i serveis afectaria negativament la 
confidencialitat de les dades personals i/o els fitxers relatius a una persona física quan 
aquesta no hagi consentit la divulgació de la informació al públic, quan aquesta 
confidencialitat la estableixin les lleis comunitàries o nacionals. 

public access limited 
according to Article 13(1)(g) 
of the INSPIRE Directive 

INSPIRE_Directive_Article13_1g 

L'accés públic a conjunts de dades espacials i serveis afectaria negativament els 
interessos o la protecció de qualsevol persona que hagi subministrat la informació 
sol·licitada de manera voluntària sense estar sotmesa a una obligació legal o capaç de 
fer-ho, tret que aquesta persona hagi consentit la divulgació de la informació en 
qüestió. 

public access limited 
according to Article 13(1)(h) 
of the INSPIRE Directive 

INSPIRE_Directive_Article13_1h 
L'accés públic als conjunts de dades espacials i serveis afectaria negativament la 
protecció del medi ambient al qual es refereix aquesta informació, com ara la 
localització d'espècies rares. 

6.4 Canals de distribució 

6.4.1 Formats suportats per INSPIRE (media-types) 

Etiqueta Valor 
x-shapefile https://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.shp 
x-filegdb http://inspire.ec.europa.eu/media-types/application/x-filegdb 
gml+xml http://www.iana.org/assignments/media-types/application/gml+xml 
x-gmz http://inspire.ec.europa.eu/media-types/application/x-gmz 
vnd.google-earth.kml+xml http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.google-earth.kml+xml 
vnd.google-earth.kmz http://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.google-earth.kmz 
x-ecw http://inspire.ec.europa.eu/media-types/application/x-ecw 
x-ascii-grid http://inspire.ec.europa.eu/media-types/application/x-ascii-grid 
x-oracledump http://inspire.ec.europa.eu/media-types/application/x-oracledump 
x-las https://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.las 
x-laz http://inspire.ec.europa.eu/media-types/application/x-laz 

http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/INSPIRE_Directive_Article13_1d
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/INSPIRE_Directive_Article13_1d
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/INSPIRE_Directive_Article13_1d
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/INSPIRE_Directive_Article13_1e
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/INSPIRE_Directive_Article13_1e
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/INSPIRE_Directive_Article13_1e
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/INSPIRE_Directive_Article13_1f
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/INSPIRE_Directive_Article13_1f
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/INSPIRE_Directive_Article13_1f
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/INSPIRE_Directive_Article13_1g
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/INSPIRE_Directive_Article13_1g
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/INSPIRE_Directive_Article13_1g
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/INSPIRE_Directive_Article13_1h
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/INSPIRE_Directive_Article13_1h
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/INSPIRE_Directive_Article13_1h
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Etiqueta Valor 
x-tab http://inspire.ec.europa.eu/media-types/application/x-tab 
x-tab-raster http://inspire.ec.europa.eu/media-types/application/x-tab-raster 
x-worldfile http://inspire.ec.europa.eu/media-types/application/x-worldfile 
vnd.sqlite3 https://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.sqlite3 
geopackage+sqlite3 https://www.iana.org/assignments/media-types/application/geopackage+sqlite3 
geo+json https://www.iana.org/assignments/media-types/application/geo+json 
vnd.shp https://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.shp 
vnd.las https://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.las 
atom+xml https://www.iana.org/assignments/media-types/application/atom+xml 
tiff http://www.iana.org/assignments/media-types/image/tiff 
jp2 http://www.iana.org/assignments/media-types/image/jp2 
csv http://www.iana.org/assignments/media-types/text/csv 

6.4.2 Tipus de protocol (InspireProtocolValue) 

Llista procedent de la Directiva INSPIRE. 
 

Etiqueta Valor Definició 
ATOM https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4287 ATOM Syndication Format 
CSW https://defs.opengis.net/vocprez/object?uri=http://www.opengis.net/def/serviceType/ogc/csw OGC Catalogue Service for the Web 
SOS https://defs.opengis.net/vocprez/object?uri=http://www.opengis.net/def/serviceType/ogc/sos OGC Sensor Observation Service 
WCS https://defs.opengis.net/vocprez/object?uri=http://www.opengis.net/def/serviceType/ogc/wcs OGC Web Coverage Service 
WFS https://defs.opengis.net/vocprez/object?uri=http://www.opengis.net/def/serviceType/ogc/wfs OGC Web Feature Service 
WMS https://defs.opengis.net/vocprez/object?uri=http://www.opengis.net/def/serviceType/ogc/wms OGC Web Map Service 
WMTS https://defs.opengis.net/vocprez/object?uri=http://www.opengis.net/def/serviceType/ogc/wmts OGC Web Map Tile Service 

6.4.3 Tipus de serveis de dades espacials (SpatialDataServiceType) 

Llista procedent de la Directiva INSPIRE: http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceType/ 
 

Etiqueta 
Valor 
(precedit de la 
URL anterior) 

Definició 

Discovery Service discovery Serveis que permeten cercar conjunts de dades espacials i serveis a partir del contingut de les 
metadades corresponents així com mostrar el contingut d’aquestes metadades. 
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Etiqueta 
Valor 
(precedit de la 
URL anterior) 

Definició 

View Service view 
Servei que fa possible, com a mínim, mostrar, navegar, ampliar i allunyar, mostrar una vista panoràmica 
o superposar conjunts de dades espacials i mostrar la llegenda i qualsevol contingut rellevant de 
metadades. 

Download Service download Servei que permet la descàrrega de conjunts de dades espacials, o parts d'aquests. 

Transformation Service transformation Servei que permet transformar conjunts de dades espacials amb l'objectiu d'aconseguir la 
interoperabilitat. 

Invoke Spatial Data Service invoke 
Servei que permet definir tant les entrades de dades com les sortides esperades pel servei espacial i un 
flux de treball o cadena de serveis que combina múltiples serveis. També permet definir la interfície de 
servei web externa del flux de treball o cadena de serveis. 

Other Service other - 

6.4.4 Descriptor d’enllaç (OnLineDescriptionCode) 

Llista procedent de la Directiva INSPIRE: http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/OnLineDescriptionCode/ 
 

Etiqueta 
Valor 
(precedit de la 
URL anterior) 

Definició 

access point accessPoint Una adreça d'Internet que conté una descripció detallada d'un servei de dades espacials, inclosa una 
llista de punts finals (end points) d’accés a la seva execució. 

end point endPoint L'adreça d'Internet utilitzada per fer una crida directa a una operació proporcionada per un servei de 
dades espacials. 

6.5 Qualitat 

6.5.1 Reglament de la Directiva INSPIRE (ReglamentDirectivaInspire) 

Etiqueta Valor Definició 
Reglament (CE) 
nº 976/2009 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/976 

Reglament (CE) No 976/2009 de la Comissió de 19 d'octubre de 2009 pel qual 
s'executa la Directiva 2007/2/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als 
serveis de xarxa 

Reglament (UE) 
nº 1089/2010 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2010/1089 

Reglament (UE) nº 1089/2010 de la Comissió, de 23 de novembre de 2010, pel qual 
s'aplica la Directiva 2007/2/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la 
interoperabilitat dels conjunts i els serveis de dades espacials 
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Etiqueta Valor Definició 
Reglament (CE) 
nº 1205/2008 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/1205 

Reglament (CE) nº 1205/2008 de la Comissió, de 3 de desembre de 2008, pel qual 
s'executa la Directiva 2007/2/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les 
metadades 

6.5.2 Grau de conformitat amb el reglament o especificació (DegreeOfConformity) 

Llista procedent de la Directiva INSPIRE: http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/DegreeOfConformity/ 
 

Etiqueta Valor (precedit de la URL anterior) Definició 
Conformant conformant El recurs és totalment conforme a l’especificació esmentada. 
Not conformant notConformant El recurs no és conforme a l'especificació esmentada. 
Not evaluated notEvaluated No s'ha avaluat la conformitat. 
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7 Textos lliures: multilingüisme i enllaços (anchors) 

Quan s’indica que un element és de tipus “Text lliure” significa que no hi ha restriccions en el 
seu contingut. Aquest s’implementa, generalment, mitjançant un text (classe CharacterString), 
però s’han establert una sèrie d’adaptacions per tal d’adequar-lo a diferents necessitats: 

• Per a la gestió del multilingüisme, ús de les entitats locale i PT_FreeText, tal com es 
detalla en el següent subapartat (7.1). 

• Per a la restricció dels valors que pot prendre el camp, ús d’elements de tipus enllaç a 
llistes de valors predeterminats. Aquests elements s’implementen mitjançant la classe 
Anchor7 (subclasse de CharacterString), alhora compatible amb l’ús del multilingüisme. 

o En l’apartat 4 (“Elements de metadades”) s’indiquen aquells camps/casos on és 
obligatori o opcional utilitzar aquesta forma d’implementació. 

o En l’apartat 6 s’inclouen algunes de les llistes d’enllaços a utilitzar/disponibles. 
o En l’apartat 9.7 es mostra un exemple d’implementació en XML. 

7.1 Multilingüisme 

Els camps de les metadades que són de tipus “Text lliure” es poden informar en diferents 
idiomes. En el cas del Perfil IDEC, un d’ells sempre ha de ser el català però, si el conjunt de 
dades s’ha de reportar a INSPIRE (perquè és conforme), també cal incloure el castellà. 
Addicionalment es poden incloure els que es considerin necessaris. 
 
En tots els casos els textos han de ser correctes (ortogràficament, gramaticalment, etc.) i 
facilitar la comprensió d’allò que descriuen. 
 
Per a oferir metadades multilingües cal: 

1. Definir una entitat locale per a cada idioma (apartat 4.2). 
2. Implementar els textos lliures mitjançant una entitat de tipus PT_FreeText, tal com es 

detalla en els següents subapartats. 
 
Complementàriament, l’apartat 9.6 mostra un exemple d’implementació en XML i en l’apartat 
corresponent de l’Annex A.4 es detalla la base normativa d’aquesta implementació. 
 
 

 
 
7 La classe Anchor es defineix a la ISO/TS 19139. 
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7.1.1 Esquema UML d’implementació del multilingüisme 

El següent esquema UML representa el model de dades per a implementar multilingüisme en camps de text lliure segons el Perfil IDEC v5.0: 
 

 
Figura 6. Esquema UML del model de dades per a implementar multilingüisme en camps de text lliure segons el Perfil IDEC v5.0 

7.1.2 Elements de metadades per a textos lliures multilingües 

Id Etiqueta IDEC Nom / Rol Definició O N Tipus / Domini Condició / Restriccions / Notes / Ruta XML 

B.2.7 Text lliure PT_FreeText 
Text lliure multiidioma. Actua com una cadena de 
caràcters normal (CharacterString) però permet 
traduccions complementàries del text a diferents 
idiomes (definits localment en la metadada). 

C 1 Classe especificada (CharacterString) 
Id 8 

Condició: Obligatori si el camp de text lliure (CharacterString) es vol 
traduir als idiomes definits en el camp locale 

B.2.8 Grup de text Rol: 
textGroup 

Proporciona el text lliure en un determinat idioma 
(definit localment en la metadada). C N LocalisedCharacterString 

Condició: Obligatori si s’utilitza el camp PT_FreeText 
 
Nota: Un per cada idioma. 

B.2.9 Text altre idioma LocalisedCharacter 
String 

Expressió del text lliure en un determinat idioma 
(definit localment en la metadada). C 1 Text lliure 

Condició: Obligatori si s’utilitza el camp textGroup 
 
Nota: Ha d’incloure l’atribut “locale” per indicar l’idioma del text, 
mitjançant l’identificador definit al PT_Locale. 
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8 Test de conformitat 

Per a assegurar que les metadades proporcionades són conformes al que s’especifica en l’apartat 3 i 4 del present document, s’aplica el 
següent conjunt de proves al Perfil IDEC. 
 
La primera prova (completesa) aplica als elements obligatoris8 i condicionals, i la resta també als opcionals. 
 
Prova Propòsit Mètode 
Completesa Determinar la conformitat pel que fa a la inclusió de 

totes les seccions de metadades, entitats i elements 
obligatoris i condicionals (quan existeixi la 
condicionalitat especificada) 

Comprovar que totes les entitats i elements definits com 
obligatoris a l’apartat 4 són presents en el conjunt de 
metadades i assegurar que els definits com a condicionals 
també hi són si compleixen les condicions establertes 

Màxima ocurrència Comprovar que cada element de metadades no 
apareix més vegades que el número màxim 
especificat 

Verificar que el número d’instàncies de cada secció, entitat i 
element de metadades és conforme al valor de l’ítem ”M” 
especificat 

Nom / Rol Determinar si els “nom/rol” utilitzats en la metadada 
estan dins del domini especificat en el Perfil IDEC 

Verificar que el número d’instàncies de cada secció, entitat i 
element de metadades és conforme al valor de l’ítem ”M” 
especificat 

Tipus de dades Determinar si cada element de metadades utilitza el 
tipus de dades especificat 

Comprovar que el valor de cada element de metadades 
s’adhereix al tipus de dades especificats 

Dominis Determinar que cada element de metadades estigui 
dins del domini especificat 

Comprovar que el valor de cada element de metadades 
s’ubica dins del domini especificat 

Model Determinar si les metadades segueixen el model 
especificat en aquesta norma 

Comprovar que cada element de metadades està contingut 
dins de l’entitat especificada 

 
La norma de referència en tots els casos és el Perfil IDEC, Apartat 4. 
 

 
 
8 Els elements obligatoris inclosos en entitats opcionals només són obligatoris si s’utilitza l’entitat en qüestió. 
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9 Exemple d’implementació en XML 

L’exemple d’implementació en XML d’una metadada pretén recollir tots elements presents al 
Perfil IDEC de geoserveis. Amb aquesta finalitat s’hi utilitzen extraccions de diferents conjunts 
de dades i, en conseqüència, poden donar-se incoherències temàtiques. 
 
En les caixes roses de la dreta s’indiquen els camps de metadades corresponents i amb una 
“R” grisa a l’esquerra els blocs que es poden repetir. 

9.1 Informació sobre la metadada 

<gmd:MD_Metadata>  
 <gmd:fileIdentifier> 
  <gco:CharacterString>divisions-administratives-wms</gco:CharacterString> 
 </gmd:fileIdentifier> 
 <gmd:language> 
  <gmd:LanguageCode codeList="https://www.loc.gov/standards/iso639-2/" codeListValue="cat"/> 
 </gmd:language> 
 <gmd:characterSet> 
  <gmd:MD_CharacterSetCode 
   codeList= https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#MD_CharacterSetCode 
    codeListValue="utf8"/> 
 </gmd:characterSet> 
 <gmd:hierarchyLevel> 
 <gmd:MD_ScopeCode 
  codeList="https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#MD_ScopeCode" 
  codeListValue="service"/> 
 </gmd:hierarchyLevel> 
 <gmd:hierarchyLevelName> 
  <gco:CharacterString>Servei</gco:CharacterString> 
 </gmd:hierarchyLevelName> 
 <gmd:contact> 
  <gmd:CI_ResponsibleParty> 
   <gmd:organisationName> 
    <gco:CharacterString>Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya</gco:CharacterString> 
   </gmd:organisationName> 
   <gmd:contactInfo> 
    <gmd:CI_Contact> 
     <gmd:address> 
      <gmd:CI_Address> 
       <gmd:electronicMailAddress> 
        <gco:CharacterString>idec@icgc.cat</gco:CharacterString> 
        </gmd:electronicMailAddress> 
      </gmd:CI_Address> 
     </gmd:address> 
     <gmd:onlineResource> 
       <gmd:CI_OnlineResource> 
       <gmd:linkage> 
        <gmd:URL>https://www.ide.cat</gmd:URL> 
       </gmd:linkage> 
       <gmd:function> 
        <gmd:CI_OnLineFunctionCode codeList= 
        "https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_OnLineFunctionCode" 
        codeListValue="information"/> 
       </gmd:function> 
      </gmd:CI_OnlineResource> 
     </gmd:onlineResource> 
    </gmd:CI_Contact> 
   </gmd:contactInfo> 
   <gmd:role> 
    <gmd:CI_RoleCode 
     codeList="https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_RoleCode" 
      codeListValue="pointOfContact"/> 
   </gmd:role> 
  </gmd:CI_ResponsibleParty> 
 </gmd:contact> 

Identificador (de les metadades) 

Idioma principal (de les metadades) 

Codificació (de les metadades) 

Àmbit (de les metadades) 

Adreça electrònica (respons. metadades) 

Nom (respons. metadades) 

Enllaç del recurs (respons. metadades) 

Rol/Funció (respons. metadades) 

Funció del recurs (respons. metadades) 

R 

https://www.loc.gov/standards/iso639-2/
https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#MD_CharacterSetCode
https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#MD_ScopeCode
mailto:idec@icgc.cat%3c/gco:CharacterString
https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_OnLineFunctionCode
https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_RoleCode
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9.2 Sistema de referència en què el servei proporciona les dades 

9.3 Identificació del servei 

<gmd:MD_Metadata>  
[...] 
 <gmd:identificationInfo> 
  <srv:SV_ServiceIdentification> 
   <gmd:citation> 
    <gmd:CI_Citation> 
     <gmd:title> 
      <gco:CharacterString>Servei de visualització WMS de divisions administratives 
      </gco:CharacterString> 
     </gmd:title> 
     <gmd:date> 
      <gmd:CI_Date> 
       <gmd:date> 
        <gco:Date>2022-05-23</gco:Date> 
       </gmd:date> 
       <gmd:dateType> 
        <gmd:CI_DateTypeCode codeList= 
         “https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode” 
          codeListValue="revision"/> 
       </gmd:dateType> 
      </gmd:CI_Date> 
     </gmd:date> 

 <gmd:dateStamp> 
  <gco:Date>2022-06-15</gco:Date> 
 </gmd:dateStamp> 
  <gmd:metadataStandardName> 
  <gco:CharacterString>Perfil IDEC de serveis</gco:CharacterString> 
 </gmd:metadataStandardName> 
 <gmd:metadataStandardVersion> 
  <gco:CharacterString>v2.0</gco:CharacterString> 
 </gmd:metadataStandardVersion> 
  <gmd:locale> 
  <gmd:PT_Locale id="CA"> 
   <gmd:languageCode> 
    <gmd:LanguageCode codeList="https://www.loc.gov/standards/iso639-2/" codeListValue="cat"/> 
   </gmd:languageCode> 
   <gmd:characterEncoding> 
    <gmd:MD_CharacterSetCode 
     codeList="https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#MD_CharacterSetCode" 
      codeListValue="utf8"/> 
   </gmd:characterEncoding> 
  </gmd:PT_Locale> 
 </gmd:locale> 
[...] 
</gmd:MD_Metadata 

<gmd:MD_Metadata>  
[...] 
 <gmd:referenceSystemInfo> 
  <gmd:MD_ReferenceSystem> 
   <gmd:referenceSystemIdentifier> 
    <gmd:RS_Identifier> 
     <gmd:code> 
      <gmx:Anchor 
       xlink:href="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25831">ETRS89 UTM fus 31 Nord 
       (EPSG:25831) 
      </gmx:Anchor> 
     </gmd:code> 
    </gmd:RS_Identifier> 
   </gmd:referenceSystemIdentifier> 
  </gmd:MD_ReferenceSystem> 
 </gmd:referenceSystemInfo> 
[...] 
<gmd:MD_Metadata> 

Data (de les metadades) 

Nom de l’estàndard de metadades 

Versió de l’estàndard de metadades 

Codificació de l’idioma 

Codi de l’idioma 
R 

R 

Títol 

Data (del servei) 

Tipus de data (del servei) 

Codi del sistema de referència 

R 

https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode
https://www.loc.gov/standards/iso639-2/
https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#MD_CharacterSetCode
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25831
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    </gmd:CI_Citation> 
   </gmd:citation> 
   <gmd:abstract> 
    <gco:CharacterString>Servei WMS de visualització de divisions administratives, com ara les divisions 
     comarcals a diferents escales (1:1.000.000, 1:500.000, 1:250.000, 1:100.000, 1:50.000, 1:5.000), les 
     divisions municipals a diferents escales (1:250.000, 1:100.000, 1:50.000, 1:5.000) i, finalment, els caps 
     de municipi i caps de comarca.</gco:CharacterString> 
   </gmd:abstract>    
   <gmd:pointOfContact> 
    <gmd:CI_ResponsibleParty> 
     <gmd:organisationName> 
      <gco:CharacterString>Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya</gco:CharacterString> 
     </gmd:organisationName> 
     <gmd:contactInfo> 
      <gmd:CI_Contact> 
       <gmd:address> 
        <gmd:CI_Address> 
         <gmd:electronicMailAddress> 
          <gco:CharacterString>icgc@icgc.cat</gco:CharacterString> 
         </gmd:electronicMailAddress> 
        </gmd:CI_Address> 
       </gmd:address> 
       <gmd:onlineResource> 
        <gmd:CI_OnlineResource> 
         <gmd:linkage> 
          <gmd:URL>https://www.icgc.cat</gmd:URL> 
         </gmd:linkage> 
         <gmd:function> 
          <gmd:CI_OnLineFunctionCode codeList= 
        “https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_OnLineFunctionCode” 
          codeListValue="information"/> 
         </gmd:function> 
        </gmd:CI_OnlineResource> 
       </gmd:onlineResource> 
      </gmd:CI_Contact> 
     </gmd:contactInfo> 
     <gmd:role> 
      <gmd:CI_RoleCode codeList= 
      "https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_RoleCode" 
      codeListValue="originator"/> 
     </gmd:role> 
    </gmd:CI_ResponsibleParty> 
   </gmd:pointOfContact> 
   <gmd:graphicOverview> 
    <gmd:MD_BrowseGraphic> 
     <gmd:fileName> 
      <gco:CharacterString> 
       https://datacloud.ide.cat/metadades/imatges/divisions-administratives-wms.jpg 
      </gco:CharacterString> 
     </gmd:fileName> 
    </gmd:MD_BrowseGraphic> 
   </gmd:graphicOverview> 
   <gmd:descriptiveKeywords> 
    <gmd:MD_Keywords> 
     <gmd:keyword> 
      <gmx:Anchor xlink:href= 
      “http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/infoMapAccessService” 
      >Map access service</gmx:Anchor> 
     </gmd:keyword> 
     <gmd:keyword> 
      <gmx:Anchor xlink:href= 
      “http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/infoManagementService 
      “>Geographic model/information management service</gmx:Anchor> 
     </gmd:keyword> 
     <gmd:keyword> 
      <gmx:Anchor xlink:href= “ 
      http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/humanGeographicViewer 
      ”>Geographic viewer</gmx:Anchor> 
     </gmd:keyword> 
     <gmd:thesaurusName> 
      <gmd:CI_Citation> 
       <gmd:title> 
        <gmx:Anchor xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ 

Resum 

Nom (respons. servei) 

Adreça electrònica (respons. servei) 

Enllaç del recurs (respons. servei) 

Funció del recurs (respons. servei) 

Rol/Funció (respons. servei) 

R 

Fitxer d’imatge representativa 

Paraula/es clau 

R 

Títol (del tesaurus) 

R 

R 

R 

https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_OnLineFunctionCode
https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_RoleCode
https://datacloud.ide.cat/metadades/imatges/divisions-administratives-wms.jpg
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/infoMapAccessService
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/infoManagementService
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/humanGeographicViewer
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/
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        SpatialDataServiceCategory>INSPIRE Service taxonomy</gmx:Anchor> 
       </gmd:title>            
       <gmd:date> 
        <gmd:CI_Date> 
         <gmd:date> 
          <gco:Date>2008-12-03</gco:Date> 
         </gmd:date> 
         <gmd:dateType> 
          <gmd:CI_DateTypeCode codeList= 
          “https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode” 
          codeListValue="publication"/> 
         </gmd:dateType> 
        </gmd:CI_Date> 
       </gmd:date> 
      </gmd:CI_Citation> 
     </gmd:thesaurusName> 
    </gmd:MD_Keywords> 
   </gmd:descriptiveKeywords> 
   <gmd:resourceConstraints> 
    <gmd:MD_LegalConstraints> 
     <gmd:accessConstraints> 
      <gmd:MD_RestrictionCode codeList= 
      https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#MD_RestrictionCode 
      codeListValue="otherRestrictions"/> 
     </gmd:accessConstraints> 
     <gmd:otherConstraints> 
      <gmx:Anchor xlink:href= 
      "http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations"> 
      Sense limitacions</gmx:Anchor> 
     </gmd:otherConstraints> 
    </gmd:MD_LegalConstraints> 
   </gmd:resourceConstraints> 
   <gmd:resourceConstraints> 
    <gmd:MD_LegalConstraints> 
     <gmd:useConstraints> 
      <gmd:MD_RestrictionCode codeList= 
      "https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#MD_RestrictionCode"     
      codeListValue="otherRestrictions"/> 
     </gmd:useConstraints> 
     <gmd:otherConstraints> 
      <gmx:Anchor xlink:href= 
      "https://www.icgc.cat/condicions">Avís legal ICGC</gmx:Anchor> 
     </gmd:otherConstraints> 
    </gmd:MD_LegalConstraints> 
   </gmd:resourceConstraints> 
   <srv:serviceType> 
    <gco:LocalName codeSpace="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceType/view” 
    >View Service</gco:LocalName> 
   </srv:serviceType> 
   <srv:serviceTypeVersion> 
    <gco:CharacterString>OGC:WMS</gco:CharacterString> 
   </srv:serviceTypeVersion> 
   <gmd:extent> 
    <gmd:EX_Extent> 
     <gmd:description> 
      <gco:CharacterString>L'extensió espacial abasta tot Catalunya. L'extensió temporal es refereix a les 
      dates de les dades proporcionades pel servei.</gco:CharacterString> 
     </gmd:description> 
     <gmd:geographicElement> 
      <gmd:EX_GeographicBoundingBox> 
       <gmd:westBoundLongitude> 
        <gco:Decimal>0.147384</gco:Decimal> 
       </gmd:westBoundLongitude> 
       <gmd:eastBoundLongitude> 
        <gco:Decimal>3.344571</gco:Decimal> 
       </gmd:eastBoundLongitude> 
       <gmd:southBoundLatitude> 
        <gco:Decimal>40.513877</gco:Decimal> 
       </gmd:southBoundLatitude> 
       <gmd:northBoundLatitude> 
        <gco:Decimal>42.870501</gco:Decimal> 
       </gmd:northBoundLatitude> 
      </gmd:EX_GeographicBoundingBox> 

Data (del tesaurus) 

Tipus de data (del tesaurus) 

Restriccions d’accés (al servei) 

Altres restriccions d’accés (al servei) 

Restriccions d’ús (del servei) 

Altres restriccions d’ús (del servei) 
R 

Tipus de servei 

Coordenada límit oest 

Coordenada límit est 

Coordenada límit sud 

Coordenada límit nord 

Descripció de l’extensió 

https://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory
https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode
https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#MD_RestrictionCode
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations
https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml%23MD_RestrictionCode
https://www.icgc.cat/condicions
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceType/view
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     </gmd:geographicElement> 
     <gmd:temporalElement> 
      <gmd:EX_TemporalExtent> 
       <gmd:extent> 
        <gml:TimePeriod gml:id="id01"> 
         <gml:beginPosition>2022-01-01</gml:beginPosition> 
         <gml:endPosition>2022-01-01</gml:endPosition> 
        </gml:TimePeriod> 
       </gmd:extent> 
      </gmd:EX_TemporalExtent> 
     </gmd:temporalElement> 
    </gmd:EX_Extent> 
   </gmd:extent> 
   <srv:couplingType> 
    <srv:SV_CouplingType codeList= 
     "https://standards.iso.org/iso/19115/resources/Codelists/cat/codelists.xml#SV_CouplingType" 
         codeListValue="tight"/> 
   </srv:couplingType> 
   <srv:containsOperations> 
    <srv:SV_OperationMetadata> 
     <srv:operationName> 
      <gco:CharacterString>GetCapabilities</gco:CharacterString> 
     </srv:operationName> 
     <srv:DCP> 
      <srv:DCPList codeList= 
       "https://standards.iso.org/iso/19115/resources/Codelists/cat/codelists.xml#DCPList" 
            codeListValue="WebServices"/> 
     </srv:DCP> 
     <srv:connectPoint> 
      <gmd:CI_OnlineResource> 
       <gmd:linkage> 
        <gmd:URL> 
         https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/divisions-administratives/wms 
        </gmd:URL> 
       </gmd:linkage> 
      </gmd:CI_OnlineResource> 
     </srv:connectPoint> 
    </srv:SV_OperationMetadata> 
   </srv:containsOperations> 
   <srv:containsOperations> 
    <srv:SV_OperationMetadata> 
     <srv:operationName> 
      <gco:CharacterString>GetMap</gco:CharacterString> 
     </srv:operationName> 
     <srv:DCP> 
      <srv:DCPList codeList= 
       "https://standards.iso.org/iso/19115/resources/Codelists/cat/codelists.xml#DCPList" 
            codeListValue="WebServices"/> 
     </srv:DCP> 
     <srv:connectPoint> 
      <gmd:CI_OnlineResource> 
       <gmd:linkage> 
        <gmd:URL> 
         https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/divisions-administratives/wms 
        </gmd:URL> 
       </gmd:linkage> 
      </gmd:CI_OnlineResource> 
     </srv:connectPoint> 
    </srv:SV_OperationMetadata> 
   </srv:containsOperations> 
   <srv:operatesOn uuidref="divisions-administratives-v2r1-20220801" 
    xlink:href="https://www.ide.cat/geonetwork/srv/cat/csw?service=CSW&amp;request=GetRecordById 
    &amp;version=2.0.2&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementSetName=full 
    &amp;id=divisions-administratives-v2r1-20220801"/>    
  </srv:SV_ServiceIdentification> 
 </gmd:identificationInfo> 
[...] 
<gmd:MD_Metadata> 

Rang temporal (de les dades): data inicial 

Rang temporal (de les dades): data final 

Acoblament 

Nom de l’operació del servei 

DCP (Plataformes de computació distribuïda) 

Punt de connexió per accedir al servei 

Nom de l’operació del servei 

DCP (Plataformes de computació distribuïda) 

Punt de connexió per accedir al servei 

Opera sobre (enllaç a la metadada del conjunt de dades proporcionat pel servei) 

R 

R 

R 

https://standards.iso.org/iso/19115/resources/Codelists/cat/codelists.xml#SV_CouplingType
https://standards.iso.org/iso/19115/resources/Codelists/cat/codelists.xml#DCPList
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/divisions-administratives/wms
https://standards.iso.org/iso/19115/resources/Codelists/cat/codelists.xml#DCPList
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/divisions-administratives/wms
https://www.ide.cat/geonetwork/srv/cat/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=divisions-administratives-v2r1-20220801
https://www.ide.cat/geonetwork/srv/cat/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=divisions-administratives-v2r1-20220801
https://www.ide.cat/geonetwork/srv/cat/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=divisions-administratives-v2r1-20220801
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9.4 Distribució del servei 

<gmd:MD_Metadata>  
[...] 
 <gmd:distributionInfo> 
  <gmd:MD_Distribution> 
   <gmd:distributionFormat> 
    <gmd:MD_Format> 
     <gmd:name> 
      <gco:CharacterString>WMS</gco:CharacterString> 
     </gmd:name> 
     <gmd:version> 
      <gco:CharacterString>1.3.0</gco:CharacterString> 
     </gmd:version>       
    </gmd:MD_Format> 
   </gmd:distributionFormat> 
   <gmd:distributor> 
    <gmd:MD_Distributor> 
     <gmd:distributorContact> 
      <gmd:CI_ResponsibleParty> 
       <gmd:organisationName> 
        <gco:CharacterString>Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya</gco:CharacterString> 
       </gmd:organisationName> 
       <gmd:contactInfo> 
        <gmd:CI_Contact> 
         <gmd:address> 
          <gmd:CI_Address> 
           <gmd:electronicMailAddress> 
            <gco:CharacterString>icgc@icgc.cat</gco:CharacterString> 
           </gmd:electronicMailAddress> 
          </gmd:CI_Address> 
         </gmd:address> 
         <gmd:onlineResource> 
          <gmd:CI_OnlineResource> 
           <gmd:linkage> 
            <gmd:URL>https://www.icgc.cat</gmd:URL> 
           </gmd:linkage> 
           <gmd:function> 
            <gmd:CI_OnLineFunctionCode codeList= 
        "https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_OnLineFunctionCode" 
            codeListValue="information"/> 
           </gmd:function> 
          </gmd:CI_OnlineResource> 
         </gmd:onlineResource> 
        </gmd:CI_Contact> 
       </gmd:contactInfo> 
 
       <gmd:role> 
        <gmd:CI_RoleCode codeList= 
        "https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_RoleCode" 
        codeListValue="distributor"/> 
       </gmd:role> 
      </gmd:CI_ResponsibleParty> 
     </gmd:distributorContact> 
    </gmd:MD_Distributor> 
   </gmd:distributor> 
   <gmd:transferOptions> 
    <gmd:MD_DigitalTransferOptions> 
     <gmd:onLine> 
      <gmd:CI_OnlineResource> 
       <gmd:linkage> 
        <gmd:URL>https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/divisions-administratives/wms? 
           service=wms&amp;version=1.3.0&amp;request=GetCapabilities 
        </gmd:URL> 
       </gmd:linkage> 
       <gmd:protocol> 
        <gmx:Anchor xlink:href="https://defs.opengis.net/vocprez/object?uri= 
        http://www.opengis.net/def/serviceType/ogc/wms">OGC Web Map Service</gmx:Anchor> 
       </gmd:protocol> 
        
 
 

Nom de format 

Versió de format 

Nom (distribuïdor) 

Adreça electrònica (distribuïdor) 

Enllaç del recurs (distribuïdor) 

Funció del recurs (distribuïdor) 

Rol/Funció (distribuïdor) 

Enllaç (al canal de distribució) 

Protocol de connexió (al canal de distribució) 

R 

R 

R 

https://www.icgc.cat/
https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_OnLineFunctionCode
https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_RoleCode
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/divisions-administratives/wms?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/divisions-administratives/wms?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities
https://defs.opengis.net/vocprez/object?uri=http://www.opengis.net/def/serviceType/ogc/wms
https://defs.opengis.net/vocprez/object?uri=http://www.opengis.net/def/serviceType/ogc/wms
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       <gmd:applicationProfile> 
        <gmx:Anchor xlink:href= 
         "http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceType/view"> 
         View service</gmx:Anchor> 
       </gmd:applicationProfile> 
       <gmd:name> 
        <gco:CharacterString>Servei de visualització WMS</gco:CharacterString> 
       </gmd:name> 
       <gmd:description> 
        <gmx:Anchor xlink:href= 
         "http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/OnLineDescriptionCode/accessPoint"> 
         Punt d'accés</gmx:Anchor> 
       </gmd:description> 
       <gmd:function> 
        <gmd:CI_OnLineFunctionCode codeList= 
        "https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_OnLineFunctionCode" 
        codeListValue="information"/> 
       </gmd:function> 
      </gmd:CI_OnlineResource> 
     </gmd:onLine> 
    </gmd:MD_DigitalTransferOptions> 
   </gmd:transferOptions> 
  </gmd:MD_Distribution> 
 </gmd:distributionInfo> 
[...] 
<gmd:MD_Metadata> 

9.5 Qualitat del servei 

<gmd:MD_Metadata>  
[...] 
 <gmd:dataQualityInfo> 
  <gmd:DQ_DataQuality> 
   <gmd:scope> 
    <gmd:DQ_Scope> 
     <gmd:level> 
      <gmd:MD_ScopeCode codeList= 
      "https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#MD_ScopeCode" 
      codeListValue="service"/> 
     </gmd:level> 
     <gmd:levelDescription> 
      <gmd:MD_ScopeDescription> 
       <gmd:other> 
        <gco:CharacterString>Servei web de dades espacials. Servei de visualització 
        </gco:CharacterString> 
       </gmd:other> 
      </gmd:MD_ScopeDescription> 
     </gmd:levelDescription> 
    </gmd:DQ_Scope> 
   </gmd:scope> 
   <gmd:report> 
    <gmd:DQ_DomainConsistency> 
     <gmd:nameOfMeasure> 
      <gco:CharacterString>Compliment dels requisits d'INSPIRE (serveis de xarxa) 
      </gco:CharacterString> 
     </gmd:nameOfMeasure> 
     <gmd:evaluationMethodDescription> 
      <gco:CharacterString>Aquest servei no té com a objectiu assolir la conformitat amb els reglaments 
      d'INSPIRE. Per aquest motiu no s'avalua la seva conformitat i es declara no conforme per defecte. 
      </gco:CharacterString> 
     </gmd:evaluationMethodDescription> 
     <gmd:result> 
      <gmd:DQ_ConformanceResult> 
       <gmd:specification> 
        <gmd:CI_Citation> 
         <gmd:title> 
          <gmx:Anchor xlink:href="https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/976">Commission  
          Regulation (EC) No 976/2009 of 19 October 2009 implementing Directive 2007/2/EC 
          of the European Parliament and of the Council as regards the Network Services 
          </gmx:Anchor> 
         </gmd:title> 

Tipus de servei 

Nom (del canal de distribució) 

Descripció (del canal de distribució) 

Funció (del canal de distribució) 

Àmbit (de qualitat del servei) 

Descripció del test 

Títol (dels requisits de qualitat) 

Nom del test 

R 

http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceType/view
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/OnLineDescriptionCode/accessPoint
https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_OnLineFunctionCode
https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#MD_ScopeCode
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/976
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         <gmd:date> 
          <gmd:CI_Date> 
           <gmd:date> 
            <gco:Date>2014-12-31</gco:Date> 
           </gmd:date> 
           <gmd:dateType> 
            <gmd:CI_DateTypeCode codeList= 
          "https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" 
             codeListValue="publication"/> 
           </gmd:dateType> 
          </gmd:CI_Date> 
         </gmd:date> 
        </gmd:CI_Citation> 
       </gmd:specification> 
       <gmd:explanation> 
        <gmx:Anchor xlink:href= 
        "http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/DegreeOfConformity/notConformant"> 
        No conforme</gmx:Anchor> 
       </gmd:explanation> 
       <gmd:pass> 
        <gco:Boolean>false</gco:Boolean> 
       </gmd:pass> 
      </gmd:DQ_ConformanceResult> 
     </gmd:result> 
    </gmd:DQ_DomainConsistency> 
   </gmd:report> 
   <gmd:report> 
    <gmd:DQ_DomainConsistency> 
     <gmd:nameOfMeasure> 
      <gco:CharacterString>Compliment dels requisits d'INSPIRE (interoperabilitat dels conjunts i els 
      serveis de dades espacials)</gco:CharacterString> 
     </gmd:nameOfMeasure> 
     <gmd:evaluationMethodDescription> 
      <gco:CharacterString> Aquest servei no té com a objectiu assolir la conformitat amb els reglaments 
      d'INSPIRE. Per aquest motiu no s'avalua la seva conformitat i es declara no conforme per defecte. 
      </gco:CharacterString> 
     </gmd:evaluationMethodDescription> 
     <gmd:result> 
      <gmd:DQ_ConformanceResult> 
       <gmd:specification> 
        <gmd:CI_Citation> 
         <gmd:title> 
          <gmx:Anchor xlink:href="https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2010/1089">Commission  
          Regulation (EU) No 1089/2010 of 23 November 2010 implementing Directive    
          2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability 
          of spatial data sets and services</gmx:Anchor> 
         </gmd:title> 
         <gmd:date> 
          <gmd:CI_Date> 
           <gmd:date> 
            <gco:Date>2014-12-31</gco:Date> 
           </gmd:date> 
           <gmd:dateType> 
            <gmd:CI_DateTypeCode codeList= 
          "https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" 
             codeListValue="publication"/> 
           </gmd:dateType> 
          </gmd:CI_Date> 
         </gmd:date> 
        </gmd:CI_Citation> 
       </gmd:specification> 
       <gmd:explanation> 
        <gmx:Anchor xlink:href= 
        "http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/DegreeOfConformity/notConformant"> 
        No conforme</gmx:Anchor> 
       </gmd:explanation> 
       <gmd:pass> 
        <gco:Boolean>false</gco:Boolean> 
       </gmd:pass> 
      </gmd:DQ_ConformanceResult> 
     </gmd:result> 
    </gmd:DQ_DomainConsistency> 
   </gmd:report> 

Nom del test 

Descripció del test 

Títol (dels requisits de qualitat) 

Data (dels requisits de qualitat) 

Tipus de data (dels requisits de qualitat) 

Explicació del grau de conformitat 

Declaració de conformitat 

R 

Data (dels requisits de qualitat) 

Tipus de data (dels requisits de qualitat) 

Explicació del grau de conformitat 

Declaració de conformitat 

https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/DegreeOfConformity/notConformant
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2010/1089
https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/DegreeOfConformity/notConformant
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   <gmd:report> 
    <gmd:DQ_DomainConsistency> 
     <gmd:nameOfMeasure> 
      <gco:CharacterString>Compliment dels requisits d'INSPIRE (metadades)</gco:CharacterString> 
     </gmd:nameOfMeasure> 
     <gmd:evaluationMethodDescription> 
      <gco:CharacterString>S'avalua la conformitat de les metadades mitjançant l'eina Web "INSPIRE  
      Validador". Es considera que la metadada és correcta quan els únics errors reportats estan    
      relacionats amb l'idioma principal del fitxer de metadades. Aquests errors es deuen al fet de que el  
      català no està inclòs dins de la llista d'idiomes oficials de la Unió Europea.</gco:CharacterString> 
     </gmd:evaluationMethodDescription> 
     <gmd:result> 
      <gmd:DQ_ConformanceResult> 
       <gmd:specification> 
        <gmd:CI_Citation> 
         <gmd:title> 
          <gmx:Anchor xlink:href="https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/1205">Commission  
          Regulation (EC) No 1205/2008 of 3 December 2008 implementing Directive    
          2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards      
          metadata</gmx:Anchor> 
         </gmd:title> 
         <gmd:date> 
          <gmd:CI_Date> 
           <gmd:date> 
            <gco:Date>2008-12-04</gco:Date> 
           </gmd:date> 
           <gmd:dateType> 
            <gmd:CI_DateTypeCode codeList= 
          "https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" 
             codeListValue="publication"/> 
           </gmd:dateType> 
          </gmd:CI_Date> 
         </gmd:date> 
        </gmd:CI_Citation> 
       </gmd:specification> 
       <gmd:explanation> 
        <gmx:Anchor xlink:href= 
        "http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/DegreeOfConformity/conformant"> 
        Conforme</gmx:Anchor> 
       </gmd:explanation> 
       <gmd:pass> 
        <gco:Boolean>true</gco:Boolean> 
       </gmd:pass> 
      </gmd:DQ_ConformanceResult> 
     </gmd:result> 
    </gmd:DQ_DomainConsistency> 
   </gmd:report> 
  </gmd:DQ_DataQuality> 
 </gmd:dataQualityInfo> 
[...] 
<gmd:MD_Metadata> 

 
  

Nom del test 
 

Descripció del test 
 

Títol (dels requisits de qualitat) 

Data (dels requisits de qualitat) 

Tipus de data (dels requisits de qualitat) 

Explicació del grau de conformitat 

Declaració de conformitat 
 

R 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/1205
https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/DegreeOfConformity/conformant
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9.6 Exemple d’implementació de multilingüisme en XML 

Exemple de definició dels idiomes d’una metadada mitjançant l’entitat locale i de la traducció 
de camps de tipus “Text lliure” mitjançant la propietat PT_FreeText. 
 
Concretament, la metadada de l’exemple té el català com a idioma principal i el castellà i 
l’anglès com a idiomes locals. S’utilitza el camp abstract per exemplificar la implementació de 
les traduccions d’un camp de text lliure en els idiomes locals definits. 
 

<gmd:MD_Metadata>  
[...] 
 
 <gmd:language> 
  <gmd:LanguageCode codeList="https://www.loc.gov/standards/iso639-2/" codeListValue="cat"/> 
 </gmd:language> 
 <gmd:characterSet> 
  <gmd:MD_CharacterSetCode 
   codeList= https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#MD_CharacterSetCode 
    codeListValue="utf8"/> 
 </gmd:characterSet> 
[...] 
 
 <gmd:locale> 
  <gmd:PT_Locale id="CA"> 
   <gmd:languageCode> 
    <gmd:LanguageCode codeList="https://www.loc.gov/standards/iso639-2/" codeListValue="cat"/> 
   </gmd:languageCode> 
   <gmd:characterEncoding> 
    <gmd:MD_CharacterSetCode 
     codeList="https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#MD_CharacterSetCode" 
      codeListValue="utf8"/> 
   </gmd:characterEncoding> 
  </gmd:PT_Locale> 
 </gmd:locale> 
  <gmd:locale> 
  <gmd:PT_Locale id="ES"> 
   <gmd:languageCode> 
    <gmd:LanguageCode codeList="https://www.loc.gov/standards/iso639-2/" codeListValue="spa"/> 
   </gmd:languageCode> 
   <gmd:characterEncoding> 
    <gmd:MD_CharacterSetCode 
     codeList="https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#MD_CharacterSetCode" 
      codeListValue="utf8"/> 
   </gmd:characterEncoding> 
  </gmd:PT_Locale> 
 </gmd:locale> 
 <gmd:locale> 
  <gmd:PT_Locale id="EN"> 
   <gmd:languageCode> 
    <gmd:LanguageCode codeList="https://www.loc.gov/standards/iso639-2/" codeListValue="eng"/> 
   </gmd:languageCode> 
   <gmd:characterEncoding> 
    <gmd:MD_CharacterSetCode 
     codeList="https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#MD_CharacterSetCode" 
      codeListValue="utf8"/> 
   </gmd:characterEncoding> 
  </gmd:PT_Locale> 
 </gmd:locale> 
[...] 
 
 <gmd:identificationInfo> 
  <gmd:MD_DataIdentification> 
[...] 
 
 
 
 
 
 

Idioma principal (de les metadades): català 

Codificació (de les metadades) 

R 

Codi de l’idioma: anglès 

R 
Codificació de l’idioma 

Codi de l’idioma: castellà 

Codificació de l’idioma 

R 
Codificació de l’idioma 

Codi de l’idioma: català 

https://www.loc.gov/standards/iso639-2/
https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#MD_CharacterSetCode
https://www.loc.gov/standards/iso639-2/
https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#MD_CharacterSetCode
https://www.loc.gov/standards/iso639-2/
https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#MD_CharacterSetCode
https://www.loc.gov/standards/iso639-2/
https://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#MD_CharacterSetCode


Com descriure geoserveis 
Perfil IDEC v2.0 de metadades de geoserveis 

54 

 
 
 
   <gmd:abstract xsi:type="gmd:PT_FreeText_PropertyType"> 
    <gco:CharacterString>Servei WMS de visualització de divisions administratives, com ara les divisions 
    comarcals a diferents escales (1:1.000.000, 1:500.000, 1:250.000, 1:100.000, 1:50.000, 1:5.000), les 
    divisions municipals a diferents escales (1:250.000, 1:100.000, 1:50.000, 1:5.000) i, finalment, els caps de 
    municipi i caps de comarca.</gco:CharacterString> 
    <gmd:PT_FreeText> 
     <gmd:textGroup> 
      <gmd:LocalisedCharacterString locale="#CA"> Servei WMS de visualització de divisions 
      administratives, com ara les divisions comarcals a diferents escales (1:1.000.000, 1:500.000, 
      1:250.000, 1:100.000, 1:50.000, 1:5.000), les divisions municipals a diferents escales (1:250.000, 
      1:100.000, 1:50.000, 1:5.000) i, finalment, els caps de municipi i caps de comarca. 
      </gmd:LocalisedCharacterString> 
     </gmd:textGroup> 
     <gmd:textGroup> 
      <gmd:LocalisedCharacterString locale="#ES">Servicio WMS de visualización de divisiones 
      administrativas, como las divisiones comarcales a diferentes escalas (1:1.000.000, 1:500.000, 
      1:250.000, 1:100.000, 1:50.000, 1:5.000), las divisiones municipales a diferentes escales 
      (1:250.000, 1:100.000, 1:50.000, 1:5.000) y, finalmente, las capitales de municipio y capitales de 
      comarca. 
      </gmd:LocalisedCharacterString> 
     </gmd:textGroup> 
     <gmd:textGroup> 
      <gmd:LocalisedCharacterString locale="#EN">WMS service for visualization of administrative 
      boundaries, such as county divisions at different scales (1:1,000,000, 1:500,000, 1:250,000, 
      1:100,000, 1:50,000, 1:5,000), municipal divisions at different scales (1:250,000, 1:100,000, 
      1:50,000, 1:5,000) and finally the heads of municipality and heads of county. 
      </gmd:LocalisedCharacterString> 
     </gmd:textGroup> 
    </gmd:PT_FreeText>    
   </gmd:abstract> 
[...] 
</gmd:MD_Metadata 

 
  

R 

Camp de tipus CharacterString amb propietat PT_FreeText 

Bloc d’implementació del PT_FreeText  

Funció textGroup per a cada idioma local definit al locale (“#CA, ”“#ES”, “#EN”)  

R 

R 
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9.7 Exemple d’implementació d’enllaços (anchors) en XML 

El següent exemple mostra la implementació d’enllaços en camps de “Text lliure” mitjançant la 
classe Anchor, combinat alhora amb la implementació de multilingüisme. 
 

<gmd:MD_Metadata>  
[...] 
  
 
 
 
 
 
 
 
 <gmd:otherConstraints xsi:type="gmd:PT_FreeText_PropertyType"> 
 
  <gmx:Anchor xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations"> 
   Sense limitacions</gmx:Anchor> 
   
 
   
  <gmd:PT_FreeText> 
 
   <gmd:textGroup> 
    <gmd:LocalisedCharacterString locale="#CA">Sense limitacions</gmd:LocalisedCharacterString> 
   </gmd:textGroup> 
   <gmd:textGroup> 
    <gmd:LocalisedCharacterString locale="#ES">Sin limitaciones</gmd:LocalisedCharacterString> 
   </gmd:textGroup> 
   <gmd:textGroup> 
    <gmd:LocalisedCharacterString locale="#EN">No limitations</gmd:LocalisedCharacterString> 
   </gmd:textGroup> 
 
  </gmd:PT_FreeText> 
 </gmd:otherConstraints> 
[...] 
</gmd:MD_Metadata 

 

  

Assignació de la propietat PT_FreeText pel multilingüisme 

Substitució de CharacterString per Anchor 

Assignació de capacitats d’enllaç (xlink:href)  

Bloc d’implementació del PT FreeText  

Funció textGroup per a cada idioma definit al locale 

Text en l’idioma de la metadada 

URL que apunta a un valor d’una llista de codis  

Textos en els idiomes “locals” 

http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations
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Annex A. Referències legals i normatives 

A.1 Documents legals 

• Reglament (CE) No 976/2009 de la Comissió de 19 d'octubre de 2009 pel qual s'executa 
la Directiva 2007/2/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als serveis de xarxa. 

• Reglament (UE) núm. 1089/2010 de la Comissió, de 23 de novembre de 2010, pel qual 
s'aplica la Directiva 2007/2/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la 
interoperabilitat dels conjunts i els serveis de dades espacials. Text consolidat, 31-12-
2014. 

• Reglament (CE) núm. 1205/2008 de la Comissió, de 3 de desembre de 2008, pel qual 
s'executa la Directiva 2007/2/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les 
metadades. 

• Directiva 2007/2/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de març de 2007, per la 
qual s’estableix una infraestructura d’informació espacial en la Comunitat Europea 
(INSPIRE). 

• Decret 62/2010, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Pla cartogràfic de Catalunya. 

• Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic. 

A.2 Normes i estàndards 

• ISO 19115:2003, Geographic information - Metadata 

• ISO 19115/Cor. 1:2006, Geographic information - Metadata, Technical Corrigendum 1 

• ISO 19119:2005, Geographic information – Services 

• ISO 19119/Amd. 1:2008, Geographic information – Services, Amendment 1 

• ISO/TS 19139:2007, Geographic information - Metadata - XML schema implementation 

• ISO 639-2:1998, Codis per a la representació dels noms de les llengües 

• ISO 19103:2005, Geographic information — Conceptual schema Language 

• ISO 19108:2002, Geographic information — Temporal schema 

A.3 Altres documents 

• Technical Guidance for the implementation of INSPIRE dataset and service metadata 
based on ISO/TS 19139:2007 

A.4 Sobre el multilingüisme 

La ISO 19115:2003 preveu, a l’Annex J, l’ús de múltiples instàncies en diferents llengües d’un 
element de “text lliure”. La norma associa a l’element PT_FreeText aquest concepte de “text 
lliure” obert al multilingüisme però és la ISO/TS 19139:2007 qui en normativitza l’ús mitjançant 
un esquema conceptual i les corresponents descripcions. 
 
Aquesta norma (ISO/TS 19139:2007) introdueix el concepte “Idioma local” (PT_Locale) que 
substitueix el concepte “Grup” (PT_Group) de l’Annex J de la ISO 19115:2003. Els PT_Locale 
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agrupen els textos en els idiomes locals (LocalisedCharacterString) que complementen els 
textos en l’idioma principal (CharacterString). 
 
LocalisedCharacterString és, per tant, un subtipus de CharacterString (implementació del “text 
lliure”) el valor del qual és expressat en un idioma local. 
 
En conseqüència, una instància d'un text lliure és una cadena de text (amb el seu valor 
expressat en un llenguatge i un conjunt de caràcters definits a l’arrel MD_Metadata), que 
també agrega una sèrie de traduccions mitjançant la funció textGroup que conté els textos en 
els idiomes locals definits mitjançant el subtipus (LocalisedCharacterString). 
 
Aquest concepte d’Idioma local “locale” queda inclòs a la ISO 19115:2003 a partir del 
“Technical Corrigendum 1” d’1 de juliol de 2006. És tracta d’un atribut opcional i repetible. És 
obligatori sempre que la metadada sigui multilingüe, és a dir sempre que hi hagi, almenys, una 
instància de PT_FreeText. 
  



Com descriure geoserveis 
Perfil IDEC v2.0 de metadades de geoserveis 

58 

Annex B. Termes i definicions 

En aquest document s’entén per: 

• Conjunt de dades espacials i, per extensió, conjunt de dades: una recopilació 
identificable de dades que, de forma directa o indirecta, facin referència a una localització 
o zona geogràfica específica. 

• Element de metadades: unitat discreta de metadades; cada element és únic dins una 
entitat de metadades. 

• Entitat de metadades: conjunt d’elements de metadades que descriuen un mateix 
aspecte de les dades. 

• Esquema UML: diagrama basat en el Llenguatge gràfic Unificat de Modelització (Unified 
Modeling Language). 

• Interoperabilitat: capacitat dels sistemes informàtics de compartir informació geogràfica 
harmonitzada per fer-la accessible. 

• Llenguatge natural: Llenguatge emprat en la comunicació humana habitual. 

• Metadada: dada que aporta informació sobre un recurs. 

• Perfil d’una norma: una determinada visió de la norma, restringida a l’àmbit d’aplicació 
definit. 

• Recurs: actiu o mitjà que compleix un requisit; conjunt de dades, servei, document, 
organisme, etc. 

 

Annex C. Glossari de símbols i abreviatures 

• C4: Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya 

• IDEC: Infraestructura de dades espacials de Catalunya 

• INSPIRE: Infraestructura d’informació espacial europea 

• ISO: Organització internacional d’estandardització 

• PCC: Pla Cartogràfic de Catalunya 

• RCC: Registre Cartogràfic de Catalunya 

• UML: Llenguatge de modelització unificat 

• WFS: Web Feature Service 

• WMS: Web Map Service 
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