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l Transformació de coordenades 

 

En la georeferenciació de les dades, el seu tractament, la generació de mapes 
de prescripció i en les actuacions a camp és molt important utilitzar 
correctament les coordenades. En el document de Conceptes Bàsics 
Posicionament i navegació: sistemes satel·litaris de navegació global - 
SSNG/GNSS s’explica que hi ha dos grans tipus de coordenades, les 
geogràfiques i les projectades, que les coordenades es poden expressar en 
diferents unitats i que poden estar referides a diferents sistemes de 
referència. En aquest tutorial s’expliquen diferents maneres de convertir les 
unitats de les coordenades i de convertir-les d’un tipus a un altre. 

Canvis d’unitats 
Coordenades geogràfiques 
En coordenades geogràfiques, la latitud i la longitud s’expressen en graus o 
en graus i minuts o en graus, minuts i segons (minuts i segons angulars, 
s’entén). Per tal de convertir d’una unitat a una altra, només cal recordar que 
1 grau té 60 minuts i que 1 minut té 60 segons. 

Per exemple, les coordenades geogràfiques de l'Escola Tècnica Superior 
d'Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida es poden expressar de les 
següents tres maneres, totes elles indicant el mateix punt: 

             Longitud: 0,597118º                Latitud: 41,628577º              ETRSS89 

             Longitud: 0º 35,82708'           Latitud: 41º 37,71462'          ETRSS89 

             Longitud: 0º 35' 49,6248"     Latitud: 41º 37' 42,8772"    ETRSS89 

 

Per a passar de graus a minuts i a segons cal fer el següent: 
1. Agafar i reservar la part entera d’una coordenada expressada en 

graus. En el cas de la latitud, 41,628577º, ens quedem amb els 41º i en 
el cas de la longitud, 0,597118, ens quedem amb els 0º. 

2. La part decimal la multipliquem per 60 per a passar-la a minuts. En el 
cas de la latitud, 0,628577º x 60’/1º = 37,71462’, i en el cas de la 
longitud, 0,597118º x 60’/1º = 35,82708’. 

3. Així, la latitud passarà a ser 41º 37,71462’ i la longitud passarà a ser 0º 
35,82708’. 

  

https://www.etsea.udl.cat/
https://www.etsea.udl.cat/
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l Si volem expressar les coordenades en graus, minuts i segons, caldrà encara 

fer uns altres passos addicionals: 

4. Agafar i reservar la part entera dels graus i dels minuts. En el cas de la 
latitud, 41º 37’ i en el cas de la longitud, 0º 35’. 

5. La part decimal dels minuts la multipliquem per 60 per a passar-la a 
segons. En el cas de la latitud, 0,0,71462’ x 60”/1’ = 42,8772”, i en el cas 
de la longitud, 0,82708º x 60”/1’ = 49,6248”. 

6. Així, la latitud passarà a ser 41º 37' 42,8772" i la longitud passarà a ser 
0º 35' 49,6248". 

 

Per a passar de graus, minuts i segons a graus cal fer el següent: 
En aquest cas, en comptes de multiplicar pel factor de conversió 60, el que 
caldrà fer és dividir per aquest mateix factor de conversió d’acord amb els 
següents passos, on només es descriu el canvi de la latitud: 

1. En el cas d’una latitud expressada en graus, minuts i segons, 41º 37' 
42,8772", s’agafarà tant la part entera com la decimal dels segons i es 
dividirà per 60 per a expressar-la en minuts: 42,8772”/60 = 0,71462’. 

2. La quantitat obtinguda se sumarà als minuts enters per a obtenir 
37’+0,71462’ = 37,071462’. 

3. Si es vol continuar la conversió fins a graus, s’agafaran els minuts (part 
entera i decimal) i es dividiran per 60: 37,071462’/60 = 0,628577º. 

4. Finalment, el resultat obtingut se sumarà als graus enters per tal 
d’obtenir la latitud expressada en graus i decimals de grau: 
41º+0,628577º = 41,628577º. 

 

MOLT IMPORTANT:  
• En coordenades geogràfiques expressades en graus (gg.ggggggggg), 

amb 6 decimals de grau es pot arribar a una exactitud d’1 m. Si es vol 
arribar a 1 mm, calen 9 decimals. 

• En coordenades geogràfiques expressades en graus, minuts i segons 
(gg mm ss.sssss), amb 2 decimals de segon s’arriba a una exactitud d’1 
m. Si es vol arribar a 1 mm són necessaris 5 decimals. 

 

Coordenades projectades o cartesianes 
En coordenades projectades UTM, les unitats s’expressen, habitualment, en 
metres i són específiques per a cada zona UTM. Cal recordar que, de manera 
general, les coordenades X varien entre 250 000 m i 750 000 m. Tanmateix, 
cal tenir present que en el cas de projectes situats entre 2 zones, és possible 
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l expressar totes les coordenades X respecte d’una mateix zona. D’aquesta 

manera seria possible trobar coordenades X menors de 250 000 m i majors de 
750 000 m.  La coordenada Y, en l’hemisferi nord, és sempre la distància a 
l’Equador. 

Canvis de sistema de coordenades de referència o dàtum 
El canvi de sistema de referència de coordenades és més complicat i en 
aquest tutorial només s’explicarà la manera d’executar-lo. 

Eines per a la transformació de coordenades 
Calculadores geodèsiques 
Una de les eines més pràctiques i a l’abast de tothom és la Calculadora 
Geodèsica de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (Figura 1). En 
aquesta calculadora podreu fer les següents transformacions: 

• De graus a graus, minuts i segons en coordenades geogràfiques i a 
l’inrevés. 

• De coordenades geogràfiques a projectades UTM i a l’inrevés. 
• De dàtum ED50 (antic) a dàtum ETRS89 i a l’inrevés. 
• D’altures el·lipsoidals a ortomètriques i a l’inrevés. 

Per a fer-la servir només cal tenir molt clar com són les nostres coordenades 
i a quin tipus o unitats es volen transformar. I seguiu exactament les 
instruccions i l’ordre de les coordenades mostrats als exemples.  A les caselles 
de transformació s’hi poden enganxar llistats de diverses desenes de 
coordenades que es poden transformar alhora.  

 

Figura 1. Calculadora geodèsica de l’ICGC. 

https://www.icgc.cat/ca/Administracio-i-empresa/Eines/Transforma-coordenada-format/Calculadora-geodesica
https://www.icgc.cat/ca/Administracio-i-empresa/Eines/Transforma-coordenada-format/Calculadora-geodesica
https://www.icgc.cat/ca/Administracio-i-empresa/Eines/Transforma-coordenada-format/Calculadora-geodesica
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l El mateix Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya té una altra eina que 

permet més conversions així com transformacions de fitxers sencers. Aquest 
eina es diu CONVERTBOX (Figura 2). Seguiu les instruccions i directius que 
s’expliquen a la mateixa pàgina. 

 

Figura 2. CONVERTBOX de l’ICGC. 

 

L’Instituto Geográfico Nacional també ofereix una Calculadora Geodèsica 
amb algunes funcions lleugerament diferents (Figura 3). 

 

Figura 3. Calculadora Geodèsica de l’IGN. 

https://betaportal.icgc.cat/convertbox/
https://betaportal.icgc.cat/convertbox/
https://www.ign.es/web/ca/calculadora-geodesica
https://www.ign.es/web/ca/calculadora-geodesica
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l Sistemes d’Informació Geogràfica – SIG/GIS 

Una altra eina bàsica per a transformar coordenades són els Sistemes 
d’Informació Geogràfica o SIG (GIS en anglès). Els SIG són programes pensats 
per a visualitzar i editar dades espacials i, per tant, són capaços de manipular 
i transformar tot tipus d’unitats. 

Per a treballar dins d’un entorn SIG només cal definir el tipus de coordenades 
i el sistema de coordenades de referència del projecte i tenir en compte el 
format de les unitats en el moment d’importar les dades (Figura 4). És llavors 
quan el SIG que utilitzem ens demanarà quin tipus de coordenades fem servir 
i quin és el seu sistema de referència. Aquests dos paràmetres estan 
codificats per l’European Petroleum Survey Group en el que es coneixen com 
a codis EPSG. Per tant, cada codi inclou informació del tipus de coordenades 
i del seu sistema de referència. A la Taula 1 es mostren alguns dels codis EPSG 
més habituals a la zona de Catalunya. 

Taula 1. Alguns dels codis EPSG més habituals a la Catalunya. 

Sistemes Referència Codi EPSG 

WGS84 geogràfiques (lat, lon) 4326 
ETRS89 UTM fus 31 i fus 30 25831 i 25830 

ETRS89 geogràfiques (lat, lon) 4258 

WGS84 UTM fus 31 i fus 30 32631 i 32630 
WGS84 Pseudo-Mercator  
(Google i OpenStreet maps) 3857 

ED50 UTM fus 31 i fus 30 23031 i 23031 

ED50 geogràfiques (lat, lon) 4230 

  

 

Figura 4. Diàleg per a la incorporació de dades en format text on es demana, entre 
altres coses, el sistema de coordenades de referència. 
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l Internament, el SIG ja transformarà les coordenades per tal de visualitzar-les 

totes amb el tipus i el format de referència del projecte. Una altra cosa és fer 
utilitzar un SIG per a transformar coordenades. En el cas del programa QGIS, 
si es volen obtenir les coordenades projectades X i Y a partir d’unes 
coordenades geogràfiques, cal realitzar els següents passos: 

1. Obrir la taula d’atributs d’una capa de dades seleccionada (F6): 

 
 

2. Activar-ne l’edició i obrir la funció calculadora de camps: 

 
 

3. Per obtenir la coordenada X cal crear un camp nou de tipus nombre 
decimal i a l’expressió cal seleccionar l’expressió $x. Per a obtenir la 
coordenada Y es repetirà el procés en una columna nova amb 
l’expressió $y: 
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l 4. El resultat és una taula amb 2 columnes noves que contenen els 

valors de X i Y en metres: 

 
 

5. A continuació cal desactivar l’edició tornant a clicar la icona del llapis 
i tornar a l’espai de treball, on es farà un clic dret sobre la capa 
modificada i es seleccionarà Exportar > Desa els objectes com... i al 
diàleg que apareix cal seleccionar el format Valors separats per coma 
[CSV] i el sistema de coordenades de referència de sortida. 

 

 

 

 

 

 

L’autoria d’aquest document és del Grup de Recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió i ha estat elaborat per 
Àlex Escolà amb el suport de Carla Román. 

 

Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 
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