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Geoíndex
Geoíndex és l'instrument, creat en el Decret 168/2009, de 3 de novembre, de desplegament parcial de la Llei
19/2005, de 27 de desembre, de l'Institut Geològic de Catalunya. En l'actualitat, l'ICGC recull de forma
sistematitzada informació i la documentació geològica, edafològica i, en general, geotemàtica i de riscos generada
directament per l'ICGC i la posa a disposició de les persones usuàries per a la seva consulta.

Geoíndex permet la cerca, la visualització i la sol·licitud d'informació sobre els grups de conjunts d'informació que
integren les bases de dades de l'ICGC a partir d'un conjunt de visors i dels geoserveis.

Geoíndex s'integra en el Centre de Documentació i Arxiu Geològic (CEDAG).

Visors
Els visors faciliten la consulta de la geoinformació descrita en les metadades de dades. Es presenten versions
especialitzades per a cada tipus de dades (riscos, mapes, dades, ...), però també es pot consultar totes les capes
simultàniament. A més de les funcionalitats bàsiques, cada visualitzador pot ser complementat amb noves capes
d'altres visualitzadors específics de l'IGC, amb l'opció "WMS" Connectar amb un servidor WMS, la qual demana
seleccionar quines capes es volen afegir, així com afegir-hi  altres capes externes indicant l'adreça URL del WMS
corresponent. No obstant, també és possible afegir les adreçes URLs d'aquests serveis de l'IGC (vegeu les metadades
dels serveis WMS) a altres clients visualitzadors propis de l'usuari.

Els visors han estat preparat pels navegadors Chrome, Mozilla FireFox i Internet Explorer 8.0.

Sistema geodèsic de referència oficial ETRS89 UTM 31 N Al març de 2015, el conjunt de visors deSistema geodèsic de referència oficial ETRS89 UTM 31 N Al març de 2015, el conjunt de visors de
Geoíndex s'ha actualitzat al sistema geodèsic de referència oficial ETRS89 UTM 31 N
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