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El “Geocaching” o la cerca del Tresor 

 
Potser algú de vosaltres ha sentit a parlar, coneix algú que ho fa 
o fins i tot ha practicat aquesta activitat anomenada  Geocaching. 
En aquest article es vol fer una petita explicació del què 
consisteix, ja que és una activitat en alça i cada cop són més els 
practicants de la mateixa. 

 

Podria definir el Geocaching com una activitat a l’aire lliure alhora esportiva, lúdica, 

cultural, turística, familiar…que consisteix en què un usuari amb un GPS amaga un 

“tresor” o catxé (que ha de ser, com a mínim, un contenidor i un full de registre a dins),  
i en publica les coordenades exactes, o la manera d’averiguar les coordenades finals (tipus 

gimcama), de manera que altres usuaris, mitjançant un GPS, puguin anar a la “cerca 

d’aquest tresor”. 
 

Quan un jugador troba el tresor o catxé, ho registra a la llibreta de registre (“logbook”) 

que hi ha dins el contenidor, i torna a deixar el catxé on i tal qual s’ha trobat. 
 
 

Llavors, a la web de www.geocaching.com es pot registrar la visita i compartir 
l’experiència amb els altres usuaris. 

 
El geocaching és una activitat oberta a tothom que tingui un GPS o avui en dia amb un 
smartphone, i que tingui sentit de l’aventura, ja que hi ha amagatalls per tot el món, de 

tot tipus de dificultats i per tot tipus de terreny. 
 

Ja he comentat anteriorment que és una activitat esportiva, lúdica, turística, cultural i/o 
familiar. I per què? 

 
Perquè hi ha amagatalls arreu del món. En zones urbanes, en zones naturals, en 
muntanyes, arran de platja, de fàcils o de molt complicats.… 
Normalment qui amaga un tresor ho fa en llocs destacables, o que tenen algun interès 
cultural, patrimonial, històric, o que cal fer una ruta o excursió per arribar-hi… és a dir, 

la finalitat no és exclusivament trobar el tresor, sinó amb l’excusa de trobar-lo, visitar 
aquell espai, conèixer aquella història o aprendre més sobre aquella temàtica. 
I també qui amaga un tresor (propietari del catxé), a part de proporcionar les coordenades, 
acostuma a donar informació del lloc que es visita o el perquè de l’existència d’aquell 

catxé, així com la mida de contenidor, la dificultat de trobar-lo o el tipus de terreny per 
arribar-hi (per exemple, si és accessible per a minusvàlids, o l’altre extrem, si requereix 

material tècnic, com en una via d’escalada o sota l’aigua). També, a criteri del mateix 

propietari, es pot facilitar algun tipus de pista (“hint”) o fins i tot una fotografia de la zona 

on està amagat (“spoiler”). 
 

En catxés de poca dificultat de terreny, pot convertir-se en una activitat molt divertida per 
la canalla, ja que a part de fer la sortida, passeig o excursió, en els contenidors més grans, 
sovint hi ha objectes de poc valor o petites joguines per intercanviar. L’únic que es 

demana és que si es vol agafar alguna cosa, n’has de deixar una altra a canvi. 

http://www.geocaching.com/
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Per tant, en funció del tipus de catxé que anem a buscar, farem una activitat esportiva, 
lúdica, cultural, etc, o una combinació de totes elles. Podem adaptar la nostra geocerca en 
funció del què vulguem fer o on vulguem anar. 

 
Podem trobar tot tipus de tamany de contenidors, que com ja hem dit, almenys han de 
tenir dins, el seu corresponent “logbook” o llibreta de registre. Des de petits tubs o 

similars (tamany micro) amb el seu logbook, fins a contenidors “gegants” (mida  “large”) 
 
 

Tipus de contenidor “micro” amb el seu logbook. 

En aquest cas, la dificultat del catxé és 4 sobre 5, 
ja que a més de ser un tub molt petit, està camuflat 
en un arbre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catxé de mida petita (small) i normal (regular). Es pot observar diferents objectes 
d’intercanvi, i el corresponent “logbook” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Exemple d’un “petit” contenidor de 30 litres!!    MIDA LARGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

A vegades, quan arribem a la ubicació on hi ha d’haver el contenidor, ens costa trobar- 
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lo, i hi podem estar força estona i tot, malgrat tinguem les coordenades finals. Sempre és 
recomanable tenir en compte la qualificació de dificultat i la qualificació del tipus de 
terreny del catxé. Quan es consulta qualsevol catxé, ja s’hi especifica dificultat i terreny 

(d’1 a 5 en ambdòs casos). Per exemple, el propietari que l’ha amagat el camufla o el 

contenidor està molt mimetitzat amb l’entorn (hi ha gent molt creativa i original!), 
podriem parlar d’una dificultat elevada. O si per accedir al catxé cal fer algun tipus de 

grimpada, o cal material tècnic o cal fer una llarga excursió, parlariem d’un terreny 

d’elevada graduació. 
 

Quan ens trobem amb un catxé en una zona molt concorreguda de gent , és recomanable 
ser molt discret a l’hora de buscar-lo i de deixar-lo de nou al seu lloc. D’altra forma, seria 

fàcil que algú ens veiés, i que el catxé desaparegués, fós expoliat. En principi, el propietari 
que amaga un catxé procura que sigui un lloc on no es pugui trobar amb facilitat per 
persones alienes al joc (anomenades “muggles”), però no sempre s’aconsegueix. 
En el cas de no trobar un catxé, és bo registrar a la web la “no troballa”, d’aquesta manera, 

el propietari encarregat de revisar i mantenir que el catxé estigui correcte s’assabenta de 

la possible desaparició del mateix. I també aporta informació de si el catxé hi és o no, a 
la resta de geocercadors. 

 

 
Exemples de camuflatge de contenidor, o un catxé molt mimètic amb el seu entorn 

 
 

Un catxé de terreny 5, on cal l’ús de material tècnic 

per accedir-hi. És l’únic catxé d’aquesta qualificació 

de terreny de la ciutat de Lleida, de moment. 
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Tipus de catxés 

 

Hi ha diferents tipus de geoamagatalls. Aquí s’explicaran els més habituals, però que no 
són els únics tipus de catxés que hi ha. 

 

Tradicional 

 
El catxé tradicional és el més habitual i el més simple. Es facilita les 
coordenades on està amagat. La mida del contenidor pot variar, però 
com a mínim hi ha d’haver el llibre de registre o logbook. 

 
Multi-caché 

 
Aquest catxé implica que cal visitar dues o més ubicacions abans de 
trobar les coordenades finals del contenidor (amb el seu corresponent 
logbook). Hi ha diferents variants de “multis”. Les instruccions per a 

trobar o resoldre el catxé solen estar detallades a l’explicació del mateix catxé, el què en 

diem el “listing”. 
 
 

Misteri o puzzle 

 
Aquest tipus de catxé implica haver de resoldre puzzles, enigmes, 
desafiaments o qualsevol estratègia o enfocament per a determinar les 
coordenades correctes i finals del contenidor. 

Alguns cops també és la icona d’un catxé “bonus” o extra. Per exemple realitzant una 

sèrie de catxés tradicionals o multis d’un lloc, en cadascún d’aquests hem anat trobant 

valors que ens permetran obtenir les coordenades del “bonus” final. 
Sovint també és la icona de “challenges” o reptes. Per exemple, un “challenge” referent 

a haver trobat 100 catxés. No es podria registrar com a trobat si no es cumpleixes les 
condicions que especifica aquest “challenge”, en aquest cas, no es podria registrar si no 

es porten 100 catxés trobats. 
 

A l’explicació del catxé misteri, o “listing”, hi trobareu les indicacions per a obtenir les 

coordenades finals. 
 
 
 

GeoEvent 

n GeoEvent és una trobada de geocercadors. És una bona ocasió de conèixer altres equips 
geocercadors, posar en comú experiències, anècdotes, etc. 
A la pàgina del catxé o “listing”, s’especifica l’hora de l’esdeveniment i les coordenades 

on es realitza, i la informació que el propietari cregui important per als qui vulguin 
assistir-hi. 
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Earthcache 

 
Un earthcache és una ubicació geològica especial que es pot visitar per 
aprendre alguna característica del lloc, des del punt de vista   geològic. 
Els “listings” dels earthcaches inclouen un conjunt de notes educatives 

junt amb les coordenades. Els geocercadors, a l’hora de realitzar aquest earthcache, poden 

observar i aprendre com el nostre planeta s’ha format pels processos geològics, com 

gestionem els seus recursos i com es recullen dades científicament, etc. Sovint, per a 
poder registrar-los, cal proporcionar respostes a algunes preguntes que se’ns fa, tot 

observant la ubicació geològica del lloc on hi ha l’earthcache. 
 
 
 

Letterbox o Híbrid bústia 

 
Un amagatall de tipus letterbox és una altra forma de cerca del tresor 
emprant pistes i no les coordenades. En alguns casos, però, el 
propietari ha fet que sigui tant una bústia com un geoamagatall i  n’ha  

publicat  les  coordenades.  Aquests  geoamagatalls  tenen    un 
segell a l’interior que ha de romandre a la caixa, de manera que els visitants puguin 
emprar-lo per registrar la seva visita. 

 
 

Wherigo 

 
Bàsicament es tracta d’un catxé on s’interactua amb un entorn virtual, 

parlant  amb  personatges  ficticis,  o  recol.lectant  objectes  que  en   la 
realitat no existeixen, mentre et mous per un entorn real, la qual cosa fa que l’experiència 

de trobar el catxé sigui més rica i interessant. 
Per a poder realitzar un wherigo, cal un dispositiu GPS o una aplicació al telèfon que 
pugui admetre el cartutx (l’arxiu que conté el wherigo) 

 
 
 

CITO 

 
CITO són les inicials de Cache In Trash Out. Es podria traduir com 
“catxé sí brossa no”. 
És una iniciativa mediambiental del món del geocaching. L’objectiu 

principal és netejar i mantenir àrees naturals que disfrutem mentre fem geocaching. 
Aquests esdeveniments són trobades de geocercadors en el lloc on es realitza el CITO, 
focalitzades a netejar l’entorn, treure brossa, eliminar espècies invasores, plantar arbres i 
vegetació, o recuperació de camins. 
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Com es juga 
 

Per a registrar-se com a usuari, es pot entrar a www.geocaching.com i obrir un compte 
bàsic. És completament gratuït. 

 
Un cop registrats, podeu buscar qualsevol geoamagatall de la zona que vulgueu, i hi 
trobareu les coordenades per a trobar-lo. Només us cal introduir-les al vostre GPS i anar 
a buscar el catxé. Si teniu sort o intuïció, el trobareu. Signeu al logbook, el deixeu on 
l’heu trobat i ja podeu registrar la visita a la mateixa web i compartir l’experiència amb 

els altres jugadors. També s’agraeix registrar que no s’ha trobat, ja que és una manera 

d’informar a l’amagador o als geocercadors, que és possible que el catxé hagi 
desaparegut. 

 
El registre bàsic és totalment gratuït. També hi ha l’opció de soci Premium, de pagament. 

Ser Premium implica poder tenir més opcions a l’hora de fer geocaching, però no és el 

tema a tractar en aquest petit article introductori sobre aquesta activitat. 
 
Avui en dia, els telèfons intel.ligents, han facilitat molt el geocaching. Hi ha vàries 
aplicacions al respecte. D’entre algunes, la més utilitzada pels geocercadors, 

completament gratuïta i molt completa, és la “C:geo”. L’inconvenient és que només per 

a sistemes Android. Geocaching té la seva aplicació oficial, per I-phone i Android, però 
cal pagar-la. Aquestes dues són les més utilitzades. 

 
Tota persona que està registrada pot buscar catxés o fins i tot en pot amagar. Es recomana 
però, que per amagar es tingui una certa experiència en trobats. D’aquesta forma es tindrà 

una visió més àmplia de varietat de catxés, tipologies de contenidors, o maneres d’amagar 

de diferents usuaris, perquè cadascú ho fa d’una manera o estil diferent. 
 
A la web www.geocaching.com hi trobareu àmpliament tot el relatiu a les normes de 
publicació de nous catxés. 

 
Breus dades estadístiques sobre el geocaching 

 
 
Actualment hi ha actius uns 2.700.000 catxés arreu del món. La xifra d’usuaris registrats 
volta els 7 milions. 

 
A Espanya, la xifra de catxés publicats i actius arriba gairebé als 50.000, dels quals  quasi 
15.000 són a Catalunya. I d’entre aquests, a les terres de Lleida hi ha publicats uns 1800 
catxés. I com a curiositat, a Lleida ciutat i rodalies hi ha un centenar de catxés. 

 
Pel que al número de geocercadors, a nivell espanyol hi ha uns 28500 registrats. A 
Catalunya uns 10.000 i a la demarcació de Lleida quasi 400 geocercadors. 
Com ja s’ha dit, hi ha catxés arreu del món, catxés urbans, catxés en terrenys no urbans, 

en cims, en coves…, catxés en terrenys fàcils, catxés molt treballats i camuflats, 

accessibles per a minusvàlids i catxés en terrenys complicats, alguns on s’hi arriba amb 

cotxe i altres on cal caminar força estona…. Per tant, sempre podrem escollir quin tipus 

de catxés volem en funció de les nostres possibilitats o gustos!!!. 
Salut, muntanya i catxés 

http://www.geocaching.com/
http://www.geocaching.com/
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2. El Geocaching 
 
 

En aquest apartat s’exposarà que és el joc del geocaching i en què consisteix. Per fer-ho, 

primerament s’explicarà els seus orígens, el funcionament d’aquest joc, les seves 

principals característiques, el seu vocabulari, entre d’altres aspectes. Tot el necessari per 

comprendre la lògica interna d’aquest joc. 

A continuació, es fa una justificació de perquè el geocaching pot ésser una bona eina per 

al treball competencial en educació física, és a dir, què pot aportar aquest joc, des de 

l’educació física, a les competències bàsiques de l’educació secundària obligatòria. 

Quina connexió pot tenir amb altres àrees, tot buscant possibilitats de treball 

interdisciplinar. Al mateix temps, s’explicaran algunes experiències reals d’aplicació del 

geocaching a l’àmbit educatiu, tant en educació física com en altres àrees de 

coneixement, per tal d’enfortir aquesta relació entre el treball teòric i l’aplicació pràctica 

real a l’aula. 
 

Per últim, remarcar experiències que han nascut arrel del joc del geocaching, que tot i 

estar fora de l’àmbit formal educatiu, són molt interessants, ja que no deixen de formar 

part de l’educació global de les persones i la forma com podem ocupar el nostre temps 

lliure, i al mateix temps poden ajudar a aportar una visió més àmplia del potencial que té 

i que encara està per explorar i explotar sobre l’activitat del geocaching. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Imatge web geocaching.com 
 



INTRODUCCIÓ AL GEOCACHING           Escola Arnau Berenguer  

 

 
Origen 

 
El geocaching és una pràctica que existeix des de l’any 2000, moment en el qual el govern 

dels Estats Units d’Amèrica va decidir eliminar la degradació del senyal GPS i, així, es 

va obrir aquest ús per a finalitats civils, obert a tota la població, i no només com un 

instrument militar. Com explica Elwood (2005), va ser l’enginyer David Ulmer qui uns 

dies més tard d’aquesta decisió  va amagar un tresor prop de casa seva, i posteriorment 

va penjar a una pàgina Web les coordenades del lloc on havia amagat aquest tresor, i va 

reptar a la població a trobar-lo. Aquest tresor era un cub amb alguns articles per 

intercanviar i un llibre de registre. Aquest joc va començar amb una sola regla: agafar 

alguna cosa i posar-n’hi una de nova a canvi. Acabava de néixer el que més endavant es 

coneixeria com a “Geocaching”. 

 
 
 
Vocabulari bàsic 

 
La paraula geocaching s’ha traduït al català com “geocerca”. Tot i que la traducció no 

s’acabaria d’ajustar al sentit real dels mots anglesos, en català s’utilitza aquesta paraula 

ja que és més clarificadora sobre en què consisteix aquest joc. Concretament, el nom de 

geocaching prové de les paraules angleses “geo” i “cache”. El mot “geo” es refereix a la 

paraula geografia, mentre que el mot “cache”, es tradueix com “amagar”. La combinació 

d’aquests dos mots deriva en la paraula “geoamagar” o “geoamagatall”. Però com s’ha 

dit, en català s’ha traduït com “geocerca”. 

En l’àmbit educatiu s’ha anomenat geolocalització, (Marquès i Serramona, 2013); recerca del 

tresor (Prat, Camerino i Coiduras, 2013); caça de tresors (Corrales, 2009). Tots ells, però, es 

refereixen en essència al mateix: el geocaching. 

 
 
 
Al ser un joc provinent dels Estats Units tot el seu vocabulari original ha estat pensat en 

anglès. Per tal de no generar possibles confusions amb el vocabulari i facilitar la lectura, 

a continuació es defineixen els principals mots emprats en aquest joc i la seva traducció 

al català: 
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- Cache o Amagatall: Paraula que prové de l’anglès i que es tradueix al català com 

“amagar”. És una simplificació de la paraula “geocache” o “geoamagatall”. 

 
 
 

- Container o Contenidor: Paraula provinent de l’anglès “container”. Consisteix en un 

recipient hermètic, carmanyola, el qual guarda en el seu interior el llibre de registre i 

opcionalment altres objectes que els usuaris hi hagin pogut dipositar. També se l’anomena 

“tresor”. Més endavant es detallen els tipus de contenidors que hom pot trobar. 

 
 

- Datum o Dada: Una dada és quelcom que es fa servir com a base per al càlcul i la mesura. 

En el cas del GPS, els punts de referència són diferents càlculs per determinar la latitud i 

la longitud per a una localització donada. Actualment, Geocaghing.com, utilitza les dades 

del sistema WGS84 per a tots els seus amagatalls. 

 
 
 

- EarthCache: Paraula anglesa que consisteix en un tipus de geoamagatall, és una 

modalitat d’aquest joc, a l’apartat corresponent es defineix en què consisteix. 

 
 

- Event Cache o Esdeveniment: És una reunió de geolocalitzadors locals o organitacions 

de geocaching per discutir sobre el geocaching. S’especifica un temps per a 

l’esdeveniment i es proporionen les coordenades per trobar la ubicació dels 

geoamagatalls. Un cop acabat l’esdeveniment, s’arxiven els geoamagatalls. 

 
 
 

- Geocache o Geoamagatall: Consisteix en un contenidor ocult que inclou, com a  mínim, 

un llibre de registre per als practicants d’aquest joc per poder signar. 

 
 
 

- Latitude o Latitud: Latitud i longitud creen un waypoint. La latitud és la distància angular 

al nord o al sud de l’equador de la Terra mesurat a través de 90 graus. 
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- Longitude o Longitud: Longitud és la distància angular mesurada en un gran cercle de 

referència a la intersecció similar al meridià que passa a través de l’objecte. 

 
 
 

- Multicache o Multiamagatall: És un dels tipus de geoamagatalls i una de les modalitats 

d’aquest joc, a l’apartat corresponent es defineix en què consisteix. 

 
 

- Mystery / Puzzle Cache o Misteri o Amagatall Trencaclosques: És un tipus de 

geoamagatall i una de les modalitats d’aquest joc, a l’apartat corresponent es defineix en 

què consisteix. 

 
 
 

- Spoiler: Paraula anglesa que es tradueix com “informació anticipatoria” o “pista”. És una 

informació addicional, opcional, sobre la ubicació del contenidor. 

 
 

- Travel Bug: És un objecte que està localitzat via GPS i pot esser localitzat en tot moment 

al Web de geocaching.com. aquest element esdevé un autoestopista, que pot anar de 

geoamagatall en geoamagatall o bé de persona en persona, sempre podent seguir el seu 

camí recorregut. 

 
 

- UTM: “Universal Transverse Mercator”, és un sistema de coordenades. Aquest sistema 

és una alternativa al WGS84. El sistema UTM estàndard utilitza les xarxes superposant 

les àrees específiques de la superfície de la Terra, la qual divideix en 60 zones. 

 
 
 

- Waypoint: És un punt de referència per a una ubicació física a la Terra a partir de latitud 

i longitud. 

 
- WGS84: El datum geodèsic més corrent utilitzat per al GPS és el Sistema Geodèsic 

Mundial de 1984 (WGS84). Geocaching.com fa servir aquest sistema per defecte. 
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Funcionament del joc 
 

El geocaching requereix d’un receptor GPS i accés a Internet. Opcionalment es pot 

necessitar mapa i brúixola. Actualment però, amb un telèfon mòbil intel·ligent o 

smartphone amb accés a Internet és suficient per poder participar del joc del geocaching. 

Com explica Elwood (2005) el més important és tenir un receptor GPS, ja que aquestes 

unitats operen mitjançant la recepció de les dades de satèl·lits per localitzar una posició 

en coordenades basades en longitud i latitud. 

Per la seva banda, al web Geocaching.com (Groundspeak, 2013) explica com practicar el 

geocaching en vuit punts o passos: 

1. Registreu-vos per obrir un Compte Bàsic. 

2. Visiteu la pàgina "Amagar & Localitzar un geoamagatall". 

3. Introduïu el vostre codi postal i premeu "Cercar". 

4. Trieu qualsevol geoamagatall de la llista i feu clic al seu nom. 

5. Introduïu les coordenades del geoamagatall al vostre aparell GPS. 

6. Utilitzeu el vostre aparell GPS per ajudar-vos a trobar el geoamagatall ocult. 

7. Signeu el llibre de registre i retorneu el geoamagatall a la seva ubicació original. 

8. Compartiu les vostres històries de recerca i fotos en línia. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Imatge 1: Contenidors camuflats en l’entorn ( grau de dificultat 2 o superior)  

http://www.geocaching.com/membership/register.aspx?type=basic
http://www.geocaching.com/seek/default.aspx
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Tipus de geoamagatalls 
 

De geoamagatalls n’hi ha de diferents mides i tipus. 
 
Segons les seves mides, aquests es diferencien en cinc nivells: 

 
- Micro: Menys de 100ml. Exemple: Un pot de carret fotogràfic, 

- Petit: De 100ml a 1l. Exemple: Una carmanyola de plàstic de mida sandvitx. 

- Regular: De 1l a 20l. Exemple: Una carmanyola de la mida d’una caixa de sabates. 

- Gran: 20l o més. Exemple: Un cubell. 

- Altres: Formes i mides que no corresponen amb cap de les anteriors descripcions. 

Exemple: Un sobre de paper plastificat amb llibre de registre a 
l’interior. 

 
 
 
 
 

Figura 6: Imatge on poder identificar les diferents mides de contenidors. 
 
 
 
 
 
 
 
Els tipus de geoamagatalls més comuns són els següents: 

 
- Tradicional: És el geoamagatall original i el més simple de tots. El contenidor  es 

trobarà a les coordenades indicades. 

 
Figura 7: Contenidor Tradicional 

 
 
 

- Mystery Cache o Amagatall Misteriós: Aquest tipus d’amagatalls poden implicar 

trencaclosques que s’hauran de resoldre prèviament per a poder determinar les 

coordenades correctes. Aquest tipus d’amagatall pot implicar trencaclosques previs que 

seran necessaris per determinar les coordenades del geoamagatall. Aquest tipus de 

geoamagatalls sovint s’utilitzen per ajuntar alguns geoamagatalls que no acaben 

d’encaixar en altres categories. 

 
 

Figura 8: Contenidor Misteriós 
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- Multicache o Multiamagatall: Aquests geoamagatalls impliquen dos o més llocs previs 

que, gràcies a les pistes, portaran a l’usuari cap a la ubicació final del contenidor. 

 
 

   Figura 9: Contenidor Multiamagatall o MultiCache 

 
- EarthCache: En aquest cas no hi ha contenidor físic per trobar, sinó que aquest 

consisteix en trobar un paisatge especial o excepcional. Opcionalment pot ser que 

pregunti sobre una característica única relacionada amb el paisatge concret. 

Figura 10: EarthCache 
 
 
 
 
 
 
Sistema de Coordenades 

 
Existeixen diferents sistemes de referència en la geolocalització. 

 
Els GPS, GoogleMaps o GoogleEarth utilitzen el WGS84. A nivell Europeu però, 

s’utilitza el ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989). Com apunta el 

(Instituto Geográfico Nacional, 2014) WGS84 I ETRS89 són equivalents per a la gran 

majoria d’aplicacions topogràfiques. WGS89 és el sistema geodèsic de referència 

original del GPS, però a Europa no s’ha materialitzat aquest sistema, ja que totes les 

xarxes geodèsiques tenen coordenades en ETRS89. 
 
Per altra banda, també existeixen altres sistemes, com  el sistema UTM. 

 
Seguint (Institut Cartogràfic de Catalunya, 2014) les principals consideracions tècniques 

per calcular coordenades geodèsiques són: 

- Coordenades geodèsiques en graus decimals (GG.GGGG), per garantir 1m són 

necessaris 6 decimals, i per garantir 1mm són necessaris 9 decimals. 

- Coordenades geodèsiques en graus-minuts-segons (GG MM SS.SSSS), per garantir 1m 

són necessaris 2 decimals, i per garantir 1mm són necessaris 5 decimals 
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