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Presentació

Sempre que Catalunya ha tingut capacitat d’obrar per ella mateixa, una de les primeres decisions ha estat
la de dotar-se d’un ens per a crear la seva pròpia cartografia/geoinformació.

Aquest fet institucional s’inscriu, clarament, en la seva profunda creença en la racionalitat en l’acció, que es
patentitza en l’essència del mètode científic mesurar-reflexionar-actuar.

Al segle XX, tot i les dues dictadures esterilitzadores i la Guerra Civil, la Mancomunitat de Catalunya creà el
Servei del Mapa Geogràfic, la Generalitat Republicana el Servei Cartogràfic i la Generalitat democràtica, ja
en la seva incepció, l’any 1978, creà un Servei Cartogràfic, per tercer cop en el segle, que va esdevenir en
l’Institut Cartogràfic, per Llei del Parlament, l’any 1982.

En aquest període, des de l’any 1980 ençà, els quatre Molt Honorables Presidents i els deu Honorables
Consellers de Política Territorial i Obres Públiques, i de Territori i Sostenibilitat, en llur diversitat, han compartit
un criteri únic: “ens cal conèixer el país en la profunditat que la mètrica comporta, per actuar-hi”.

En aquest recull del suport legislatiu sobre la geoinformació de Catalunya, 1982-2012, s’aglutinen els instru-
ments jurídics de què ens hem dotat en aquests anys. Pot observar-se una doble característica: L’adaptabilitat
als temps (Llei 1982, Llei 1997 i Llei 2005) en termes de realisme i, per tant, d’eficiència, i la dificultat d’inserció
en el Marc Constitucional Espanyol (Recurs d’Inconstitucionalitat 1983 i Sentència Tribunal Constitucional
1984).

Aquests tretze documents donen raó jurídica de l’activitat de la geoinformació catalana en la frontissa temporal
dels segles XX i XXI i la seva consulta dóna una idea clara de les dificultats i de l’esperit racional del Govern
de Catalunya.

Tempus Fugit.

Jaume Miranda i Canals
Director

1 de juliol de 2013
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El President de la Generalitat de Catalunya
Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha
aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article
33.2 de l’Estatut d’Autonomia, promulgo la següent:

LLEI

Article 1.
Es constitueix l’Institut Cartogràfic de Catalunya com a organisme
autònom comercial, industrial i financer, adscrit al Departament de
Política Territorial i Obres Públiques, amb la finalitat de dur a terme
les tasques tècniques de desenvolupament de la informació car-
togràfica en l’àmbit de les competències de la Generalitat de
Catalunya.

Article 2.
L’Institut Cartogràfic de Catalunya gaudirà de personalitat jurídica
pròpia, autonomia administrativa i econòmica i plena capacitat
d’obrar per al compliment de les seves finalitats.

Article 3.
1) Són funcions de l’Institut Cartogràfic de Catalunya:

a) L’elaboració, reproducció i difusió de treballs cartogràfics
de base.

b) La creació, estructuració i organització de la Cartoteca de
Catalunya, la qual coordinarà la recollida i l’estudi de la docu-
mentació geogràfica i cartogràfica existent, i s’encarregarà
de la seva conservació i difusió directament o en col·labo-
ració amb altres entitats públiques o privades.

c) La formació d’un banc de dades cartogràfiques amb la finalitat
d’utilitzar sistemes automàtics en el traçat de la cartografia.

d) La coordinació tècnica dels treballs cartogràfics que facin
entitats públiques i privades, si s’escau, i la col·laboració amb
organismes públics i entitats privades d’anàloga finalitat.

e) La coordinació dels seus treballs cartogràfics amb els orga-
nismes d’anàloga finalitat al nivell d’Estat. 

f) La publicació i difusió dels treballs realitzats per l’Institut que
es jutgi convenient pel seu interès públic, científic o d’una
altra naturalesa.

2) L’Institut realitzarà els serveis cartogràfics de caràcter oficial i
d’interès general per a la Generalitat amb càrrec al seu propi
pressupost, i amb aplicació als crèdits pressupostaris dels dife-
rents Departaments si es tractés de treballs específics d’interès
per a un d’aquests.

3) Sens perjudici de l’actuació prevista en el paràgraf anterior, la
qual en tot cas tindrà caràcter preferent, l’Institut podrà, a més,
realitzar estudis i treballs encomanats o sol·licitats per entitats
públiques o particulars mitjançant la contraprestació que a
aquest efecte es concerti.

Article 4.
1) Per a l’exercici de les seves funcions l’Institut Cartogràfic de

Catalunya podrà:
a) Fer convenis amb els organismes competents, especialment

amb les entitats locals que hagin de coadjuvar, per raó de
la seva competència, al millor èxit de la seva gestió.

b) Formar consorcis amb altres entitats públiques per al desen-
volupament de les finalitats pròpies de l’activitat cartogràfica.

c) Crear societats anònimes, així com participar en qualsevulla
altres societats constituïdes amb limitació de les responsa-
bilitats per ens públics o particulars per al desplegament de
finalitats de naturalesa cartogràfica.

2) La creació de consorcis o societats anònimes o la participació
o integració de l’Institut en les ja constituïdes, haurà d’ésser
autoritzada pel Consell Executiu de la Generalitat.

Article 5.
1) Correspon al Parlament de Catalunya aprovar el pressupost de

l’Institut.
2) Correspon al Consell Executiu de la Generalitat:

a) Aprovar les disposicions adequades per a la coordinació
dels treballs cartogràfics a Catalunya, en el marc de les seves
competències.

b) Aprovar el projecte de pressupost.
c) Dictar les normes adequades per exercir el control de caràc-
ter econòmico-financer i d’eficàcia de l’Institut en el marc de
les disposicions generals aplicables a la Generalitat.

Article 6.
1) L’Institut Cartogràfic de Catalunya es regirà pels òrgans se -

güents:
a) Consell Rector.
b) Direcció.
c) Comissió Tècnica.

2) L’Institut disposarà, a més, dels serveis interiors que es deter-
minin reglamentàriament.

Article 7.
1) El Consell Rector serà format pel President, el Vicepresident,

els Vocals i el Secretari.
2) Serà President el Conseller de Política Territorial i Obres

Públiques. El Vicepresident serà designat pel Conseller, d’entre
els representants del punt 3, apartat a), d’aquest mateix article,
auxiliarà el President en les seves funcions i el substituirà en
els casos d’absència o impossibilitat.

3) Els Vocals del Consell seran els següents:
a) Un representant de cada un dels Departaments d’Economia
i Finances, d’Indústria i Energia, d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca i de Governació, el Director General d’Estadística, el
Director General d’Urbanisme, el Director General de Política
Territorial i el Director General de Carreteres.

b) Quatre Vocals representants de les corporacions locals. El
procediment de designació es determinarà reglamentària-
ment. 

c) Dos Vocals de lliure designació pel Consell Executiu entre
persones d’acreditada competència en el camp de la car-
tografia.

d) El Director de l’Institut.
4) El Secretari serà designat pel Consell Rector, a proposta del

seu President.

Article 8.
1) El Consell Rector ostenta les més àmplies facultats d’actuació,

la gestió i la representació de l’Institut.
2) Les deliberacions del Consell seran presidides i dirigides pel

seu President. Perquè les deliberacions o els acords del Consell
siguin vàlids cal la presència, si més no, de la meitat més un
dels seus membres. 

3) Els acords es registraran en el llibre d’actes amb la firma del
President i del Secretari.

Article 9.
1) A - Correspon al Consell Rector elaborar i proposar:

a) El pla anual de treball i gestió.
b) Els pressupostos de l’Institut.

B - Correspon al Consell Rector conèixer i informar:
a) L’administració dels recursos que integren el patrimoni

de l’Institut.
b) Tots els afers relacionats amb la competència de l’Institut.

2) El President del Consell tindrà les atribucions següents:
Primer: Ostentar la representació del Consell.
Segon: Convocar-ne les reunions, assenyalant lloc, dia i hora

de celebració i ordre del dia d’aquestes.
Tercer: Presidir i dirigir les deliberacions i dirimir amb el seu vot

de qualitat els empats.
Quart: Qualsevol que li sigui reglamentàriament atribuïda.

3) El Secretari aixecarà l’acta de les sessions i estendrà certifica-
cions dels acords que s’hi hauran adoptat, autoritzant amb la
seva firma les unes i les altres.
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Article 10.
1) El Director de l’Institut és nomenat pel Consell Executiu de la

Generalitat a proposta del Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques. Li corresponen la direcció de l’Institut i l’execució
dels acords del seu Consell. Exercirà, a més, la direcció del
personal.

2) El Director de l’Institut, per delegació del Consell Rector, man-
tindrà contactes amb els òrgans de l’Administració de l’Estat
competents en la matèria i els proporcionarà informació sobre
la cartografia realitzada o en curs d’execució.

Article 11.
1) Sota la presidència del Director de l’Institut es constituirà una

Comissió Tècnica, integrada per persones expertes en carto-
grafia o que tinguin al seu càrrec serveis cartogràfics depen-
dents d’entitats públiques del territori de Catalunya. La com-
posició de la Comissió es determinarà reglamentàriament.

2) Correspon a la Comissió:
a) Assessorar l’Institut.
b) Elaborar criteris tècnics per tal de coordinar els treballs car-

togràfics.
c) Proposar les mesures necessàries per evitar que es pro -

dueixin repeticions de treballs o duplicat de tasques.
d) Vetllar per la posada al dia i la conservació dels treballs car-

togràfics d’importància general i permanent per a Catalunya.
e) Proposar les mesures precises i necessàries perquè la
nomenclatura i la simbologia utilitzades per l’Institut siguin
les mateixes en les entitats cartogràfiques que coordina.

f) En general, estudiar i proposar les normes necessàries per
impulsar i coordinar tots els treballs i estudis encaminats a
l’execució de la cartografia d’interès per a Catalunya.

Article 12.
1) Els recursos de l’Institut Cartogràfic de Catalunya seran els

següents:
a) Tots els que són actualment adscrits al Servei Cartogràfic

del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
b) Els rendiments dels béns compresos en l’apartat anterior.
c) L’assignació que es fixarà al pressupost de la Generalitat
per al compliment de les finalitats de l’Institut i els crèdits
que aquest utilitzi dels previstos en aquest pressupost per
a l’execució de treballs cartogràfics.

d) Els ingressos que obtingui pels estudis o treballs que realitzi
en el desenvolupament de les seves funcions o per la venda
de les seves produccions a organismes diferents de la
Generalitat.

e) Les participacions o els ingressos que procedeixin dels con-
sorcis o societats en què intervingui, segons el que preveu
l’article 4.

f) Les subvencions, les aportacions o les dotacions que con-
cedeixin al seu favor entitats o particulars.

g) Tots els recursos no previstos en els apartats anteriors que
puguin ésser-li atribuïts per disposició legal o reglamentà-
ria.

2) El pressupost de l’Institut serà anual i se subjectarà a les dis-
posicions legals sobre els pressupostos dels organismes autò-
noms.

3) L’Institut gaudirà de les exempcions i beneficis fiscals de què
gaudeix l’Administració de la Generalitat.

Article 13.
La contractació d’obres, serveis i subministraments per l’Institut
Cartogràfic de Catalunya en el desplegament de les seves funcions
s’acomodarà a la legislació que serà aplicable en virtut del que
disposa l’Estatut de Catalunya.

Article 14.
1) Contra els actes administratius de l’Institut Cartogràfic de

Catalunya seran procedents els recursos previstos en les nor-
mes de procediment administratiu aplicables a Catalunya, amb
les peculiaritats que s’estableixen tot seguit.

2) Tots els actes administratius de l’Institut podran ésser objecte
de recurs d’alçada davant el Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques, excepte els extraordinaris de revisió, els quals
s’interposaran sempre davant el Consell Executiu de la
Generalitat.

3) La interposició del recurs contenciós administratiu serà proce-
dent segons el que estableix la Llei d’aquesta jurisdicció.

4) L’exercici d’accions civils i laborals es regirà per les normes de
general aplicació i la reclamació prèvia s’adreçarà sempre al
Consell Rector.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
1. S’incorporen a l’Institut Cartogràfic de Catalunya el personal i
el material del Servei Cartogràfic actualment dependent del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

2. El Consell Executiu i el Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, dins de l’àmbit de les seves respectives competèn-
cies, dictaran les disposicions necessàries per portar a terme
en un termini de tres mesos la incorporació a què es refereix l’a-
partat anterior.

DISPOSICIONS FINALS
Primera. El que estableix aquesta Llei s’entendrà sens perjudici

de les competències que puguin correspondre a l’Ad -
ministració central de l’Estat i, en especial, al Consejo
Superior Geográfico, a l’Instituto Geográfico Nacional, al
Servicio Geográfico del Ejército de Tierra, a l’Instituto
Hidro gráfico de la Marina i al Servicio Geográfico del
Ejército del Aire.

Segona. El Consell Executiu de la Generalitat resta facultat per
dictar les normes necessàries per al desenvolupament i
execució de la present Llei. Per tant, ordeno que tots els
ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei, coope-
rin al seu compliment i que els Tribunals i Autoritats als
quals pertoqui la facin complir.

Barcelona, 8 d’octubre de 1982

JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya

JOSEP M. CULLELL I NADAL
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Legislació sobre la geoinformació de Catalunya, 1982-2012. Llei 11/1982

8 Institut Cartogràfic de Catalunya



L’Institut Cartogràfic de Catalunya, creat per Llei 11/1982, de 20 d’oc-
tubre, com a organisme autònom comercial, industrial i financer, està
adscrit al Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
L’esmentada Llei de creació, mitjançant la seva disposició final 2,
faculta el Consell Executiu per dictar les normes necessàries per al
seu desplegament. 

Cal, doncs, establir l’estructura bàsica que doni suport orgànic a les
funcions tècniques de l’Institut que, preveu l’article 3 de la Llei de
creació.

A proposta del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, d’a-
cord amb el Consell Executiu.

DECRETO:

Article 1.
L’Institut Cartogràfic de Catalunya s’organitza en els següents Serveis: 
– Servei de Desenvolupament i Sistemes.
– Servei de Producció Cartogràfica.
– Servei de Programes d’ Actuació Cartogràfica.

Article 2.
Són comeses del Servei de Desenvolupament i Sistemes les funcions
de realització d’estudís, la definició de les metodologies, l’analisi de
les aplicacions i la posada en marxa i el desenvolupament deIs dife-
rents sistemes d’informació geogràfica, cartografia numèrica, càlcul,
bases de dades alfanumèriques, percepció remota i l’ajut a la gestió
dins dels diferents àmbits de la realització cartogràfica. 
El Servei de Desenvolupament i Sistemes es divideix en tres Seccions:
– Secció de Sistemes d’Informació.
– Secció de Centre de Càlcul.
– Secció d’Anàlisi i Programació.

Article 3.
Són comeses del Servei de Produció Cartogràfica les pròpies de la
realització cartogràfica establerta pels programes d’actuació carto-

gràfica dins deIs àmbits deIs sistemes de restitució fotogramètrica
analògica i analítica, els aixecaments topogràfics, la tecnologia de
vols rnètrics i multispectrals, els models numèrics per a l’aerotrian-
gulació, I’edició i la digitalització assistida, l’ajut a la formació i revisió
cartogràfica, la sortida cartogràfica, el laboratori fotogràfic, la repro-
ducció i les edicions.
El Servei de Producció Cartogràfica es divideix en tres Seccions:
– Secció de Geodèsia.
– Secció de Fotogrametria.
– Secció d’Edició Cartogràfica.

Article 4.
Són comeses del Servei de Programes d’Actuació Cartogràfica l’a-
nàlisi, la definició, el control de la producció, la integració d’informació
connexa i el control de qualitat deIs programes d’actuació cartogràfica
encomanats per la Direcció. En conseqüència, l’estructuració de les
metodologies adients per tal d’integrar, tant els elements tècnics com
de gestió, que permeti donar la màxima utilització pluridisciplinària
als elements cartogràfics i mètrics generals.
Aquest Servei de Programes d’Actuació Cartogràfica s’estructura en
dues Seccions:
– Secció de Cartografia Territorial i Temàtica.
– Secció de Cartografia Urbana.

Barcelona, 24 de desembre de 1982

JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya

JOSEP M. CULLELL I NADAL
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Legislació sobre la geoinformació de Catalunya, 1982-2012. Decret 526/1982

9Institut Cartogràfic de Catalunya

2. Decret 526/1982, de 24 de desembre, sobre l’estructuració orgànica de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya del Departament de Política Territorial i Obres Públiques





DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL 
I OBRES PÚBLIQUES

DECRET 198/1983,

de 21 d’abril, d’aprovació del Conveni entre l’Institut Cartogràfic de
Catalunya i la Diputació de Barcelona, referent al traspàs a la com-
petència de la Generalitat de funcions en matèria cartogràfica

La Generalitat, per la Llei 11/1982, de 8 d’octubre, ha creat l’Institut
Cartogràfic de Catalunya, el qual pot fer convenis amb les entitats
locals que hagin de coadjuvar, per raó de la seva competència, al
millor èxit de la seva gestió (article 4.1.a).

En l’exercici de les seves funcions l’Institut projecta concertar un
Conveni assumint la tasca prestada fins ara per la Diputació de
Barcelona, de donar suport cartogràfic a tots eIs Ajuntaments incIosos
dins l’àmbit territorial de l’assenyalada Corporació local.

Ates que l’Institut no disposa encara de pressupost amb el qual aten-
dre la despesa que origina l’assumpció d’aquestes noves funcions,
a proposta del Conseller d’Economia i Finances i de Política Territorial
i Obres Públiques i d’acord amb el Consell Executiu,

DECRETO:

Article unic. S’aprova a tots els efectes legals que escaiguin i en espe-
cial de naturalesa econòmico-financera el Conveni que s’insereix a
connnuació entre l’Institut Cartogràfic de Catalunya i la Diputació de
Barcelona, sobre traspàs a la competència de la Generalitat de la fun-
ció, prestada fins ara per la Diputació, de donar suport cartogràfic a
tots els Ajuntaments incIosos dins l’àmbit territorial de l’assenyalada
Corporació local.

Barcelona, 21 d’abril de 1983

JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya

JOSEP M. CULLELL I NADAL
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

La Generalitat de Catalunya, per la Llei 11/1982, de 8 d’octubre, ha
creat I’Institut Cartogràfic de Catalunya amb l’objecte de dur a terme
les tasques tècniques de desenvolupament de la informació carto-
gràfica en I’àmbit de les seves competències. Per a l’exercici d’aquelles
funcions, l’article 4.1.a) de la dita Llei preveu que l’esmentat Institut
pugui fer convenis amb les entitats locals que hagin de coadjuvar, per
raó de la seva competència; al millor èxit de la seva gestió.

Sobre aquestes bases, l’Institut Cartogràfic de Catalunya i la Diputació
de Barcelona, representats, respectivament, per l’Honorable senyor
Josep M. CulleIl i Nadal, Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques i President de l’esmentat Institut, i l’Excel·lentíssim senyor
Antoni DaImau i RibaIta, President de la Diputació de Barcelona, esta-
bleixen el següent

CONVENI

Primer.
L’Institut Cartogràfic de Catalunya assumeix la funció, prestada fins
ara per la Diputació de Barcelona, de donar suport cartogràfic a tots
els Ajuntaments incIosos dins I’àmbit territorial de l’assenyalada

Corporació local, en les mateixes condicions que actualment els és
prestada.
Així mateix, I’Institut Cartogràfic de Catalunya es compromet a prestar
suport cartogràfic a la Diputació de Barcelona, d’acord amb les
següents condicions:
– Quant a la reproducció de documents existents: L’Institut els facilitarà
a la Diputació en les mateixes condicions que ho faci a qualsevol
Departament de la Generalitat.

– Quant als treballs encarregats expressament: L’Institut els facilitarà
en idèntiques condicions que les establertes per als Ajuntaments,
si bé la seva realització i entrega serà de la màxima prioritat.

Segon.
La Diputació de Barcelona cooperara amb l’Institut Cartogràfic de
Catalunya, per realitzar les funcions a que fa referència el paràgraf
anterior, amb les següents prestacions:
1. La Diputació de Barcelona cedirà l’ús a l’Institut deIs béns mobles
que es detallen al document annex número 1, i que fins ara tenia
adscrits als seus serveis cartogràfics.
Al contrari, els béns immobles que la Diputadó de Barcelona té
adscrits als esmentats serveis cartogràfics continuaran en possessió
de la dita Corporació local.

2. Així mateix, la Diputació de Barcelona facilitarà a l’Institut Cartogràfic
de Catalunya, perque pugui atendre les funcions que assumeix en
aquest Conveni, el personal que es detalla al document annex núm.
2, el qual conservarà, a tots els efectes, la situació de servei actiu.

Tercer.
Les despeses que es derivin de la prestació de les funcions que assu-
meix l’Institut Cartogràfic de Catalunya en aquest Conveni, seran a
càrrec de l’esmentada institució. No obstant això, la Diputació de
Barcelona participarà en les despeses de personal que s’indiquen a
l’annex núm. 2, assumintel cost resultant del pagament deIs emolu-
ments bàsics que tingui dret a percebre aquell personal, mentre que
la Generalitat satisfarà la resta deIs conceptes retributius, així com
les quotes patronaIs de la MUNPAL i PAASIS.

Quart.
L’assumpció de les funcions convinguda, es realitzarà de conformitat
amb els següents terminis:
– Cartoteca: La Diputació de Barcelona lliurarà a l’Institut Cartogràfic
de Catalunya els fons cartogràfics existents en l’actualitat, amb l’ú-
nica excepció d’aquells d’ús específic de la Diputació, per tot el
pròxim mes d’octubre.

– Laboratori fotogràfic: L’Institut determinarà el material que li és
necessari per a la prestació de les seves funcions, entre l’existent
en l’actual laboratori, i que cal que li sigui cedit I’ús, amb igual excep-
ció d’aquell que sigui d’exclusiu interès per a la Diputació. Aquest
material se cedirà, amb caràcter immediat.

– Toponímia: La cessió de l’ús de l’arxiu de toponimia es farà, igual-
ment, amb caràcter immediat.

– Restitució: La cessió de l’ús del material serà immediata, si bé s’a-
doptaran les mesures necessàrles per mantenir l’activitat deIs apa-
rells que no estessin en situació de canvi d’emplaçament.

Cinquè.
Aquest Conveni entrarà en vigor el dia 1 de maig de 1983.

En prova de conformitat, els atorgants signen el present Conveni el
dia catorze d’abril de mil nou-cents vuitanta-tres.

JOSEP M. CULLELL l NADAL
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 

i President de l’Institut

ANTONI DALMAU I RIBALTA
President de la Diptuació de Barcelona
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ANNEX NÚM. 1
MATERIAL L’ÚS DEL QUAL SE CEDEIX A LA GENERALITAT

Restitució
– 1 A-7-2173, amb armari i negatoscopi centrador, amb EK-5,
màquina d’escriure.

– 1 A-8-2953 amb armari i negatoscopi centrador. 
– 3 B-8; 2571; 2572; 2574.
– 5 Flexos amb peu.
– PUG-4 amb taula (4327).
– 3 arxivadors horitzontals de fusta, de 10 calaixos.
– 7 arxivadors de 3 calaixos.
– 2 contablex verticals.
– 3 armaris.
– 3 taules de despatx.
– 6 cadires. 
– 7 tamburets.
– 2 estereoscopis de mirall.
– Totalitat de: posltives: punxades, punts de suport.
– 5 bobis.
– 1 màquina de calcular.
– 2 armaris de despatx.

Delineació
– 2 taules de dibuix amb llum.
– 1 taula lluminosa.
– 1 taula gran 1,5 x 400.
– 2 armaris.
– 5 contablex.
– 1 coordinatògraf.
– Utillatge general de gravat per a delineació en la part proporcio-
nal corresponent a tres delineants.

Vendes
– Fitxes de mecanització "Vuelos".
– 9 arxivadors de 4 calaixos.
– Vols.
– 1 megatoscopi.
– 15 arxivadors horitzontals de 10 calaixos.
– Tota Ia documentació d’originals.
– 1 mapa 1/200.000 Diputació de Barcelona originals i 50 % edició.

Cartoteca
– Tota la Cartoteca (documentació i arxivadors).

Toponímia
– Tota la documentació toponímica (sense mobiliari).
– 1 arxivador horitzontal. Toponímia.
– 1 mapa de Catalunya antic, emmarcat.

Fotografia
– copiadora ELCOP.
– premsa entelar.
– taula gran de fusta 150 x 300.
– taula contactes amb llum Xenon, punt, actínica.
– arxivador fusta 10 calaixos amb dues cadires.
– rectificador d’imatges Wild E-4 (amb els seus aparells)
– 3 piques QUlMIPOL de 0,70 x 1,30.
– 1 balança MOBBA de 2 K . Model 202-B, amb joc de pesos.
– 1 esmaltador Ue. N.U. 1469.
– 1 ampliadora Prims 6 x 6 TR 35166 amb objectiu Comparon
4,5/75.

– 4 escalfadors aletes Mod. AE-5.

– 1 armari de prestatgeries mod. 182.
– 1 xassís fidelitu 18 x 24 amb adaptació a 9 x 12 i 6 x 9.
– 1 ampliadora Durst L-184.
– 1 Lacon 180 condensador amb montura.
– 1 Lacon 252 condensador amb montura.
– 1 Lacon 160 condensador amb montura.
– 1 Lacon 382 condensador amb montura.
– 1 Lacon 250 condensador amb montura.
– 1 Larka 205 xassísde reproducció 20 x 25 cm vidre esmerilat.
– 1 fiImka 183 xassís per a pel·lícula plana 18 x 24 per a Larka
205.

– 1 Rilu de 2 braços inclinables.
– 1 Commom 360 objectiu Componon 1:5,6/360 mm.
– 1 Commom 360 objectiu Componon 1:5,6/210mm.
– 1 Commom 360 objectiu Componon 1:5,6/105 mm.
– 1 Commom 360 objectiu Componon 1:5,6/105 mm.
– 1 Lamot 200 motor desplaçament per a l’ampliadora.
– 1 rilar braços perllongats del rilu.
– 1 armari de prestatges mod. 180.
– 1 capçal color Agfa-Gevaert.
– 3 xassís Fidelity 18 x 24.
– 2 cadires giratòries regulables.
– 1 motor refrigerador Durst.
– 160 pinces Laik amb ganxo.
– 1 armari metàl·lic mod. 180 de 2050 x 1250 X 450.
– 1 armari prestatge mod. 182.

ANNEX NÚM. 2
SECCIÓ TÈCNICA DE CARTOGRAFIA

Personal de Restitució
Álvaro i Casares, F. Xavier - EA. 2204 J
Bofarull i Amat, Mercè - EA 2391 J
Cabo iCasares, Montserrat - EA 2450 J
Chicote Muñoz, Jaime - JB 2619 N
Esrella Juan, Maria - EA 2808 J
Garcia i Plaja, Concepció - EA 2986 J
Garcia Puche, Cristóbal - JB 2987 N
Majó i Torrent, M. Teresa - EA 3364 J
Montesinos Pérez, Cristòbal - EA 3576 J
Pardos Fuidio, Genoveva - EA 3700 J
Pi i Fàbrega, Isabel - EA 3782 J
Serra i Tersol, Soletat - EA 4193 J
Serra i Zamora, Montserrat - EA 4194 J

Personal de Delineació
Corbera i Santanach, Francesc - EA 1362 L
Godia Gurria, Juan - EA 341 J
Serra i Artigas, Jordi - EA 4186 J

Personal de Toponímia
Ramoneda i Soler, Lluís - JB 3889 L

Personal de Fotografía
Ruiz i Gómez, Juan - EA 4059 L

Personal de Vendes
Morera i Borrell, Enric - JB 3599 L
Ripoll i Roca, Josep M. - EA 3946 J

Personal de Cartoteca
Vintró i Martín, Anna M. - BD 2111 J
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Presidencia del Gobierno

Excmo. Sr.:

A solicitud del Gobierno, en la reunión del Consejo de Ministros
celebrada el día diecinueve de enero de mil novecientos ochenta
y tres, he dispuesto interponer recurso de inconstitucionalidad
ante el Tribunal Constitucional, para impugnar la Ley 11/1982, de
8 de octubre, del Parlamento Catalán, por la que se crea el Instituto
Cartográfico de Cataluña, con invocación del artículo 161.2 de la
Constitución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de
la Ley Orgánica del Tribuna Constitucional, a fin de que en el ámbito
de la impugnación se produzca la suspensión de la Ley recurrida
y de las disposiciones y actos dictados para la ejecución de la
misma.

El Gobierno, en la mencionada reunión del Consejo de Ministros,
acordó solicitar dictamen del Consejo de Estado, tras la interpo-
sición del recurso de inconstitucionalidad, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 22.6 de la Ley Orgánica de dicho Alto
Cuerpo Consultivo.

Remito a V. E. Certificación de los acuerdos pertinentes, así como
de la decisión por mí adoptada, a fin de que por conducto de la
Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional se le dé el
debido cumplimiento.

Dios guarde a V. E.
Madrid, 19 de Enero de 1.983

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
Felipe González

EXCMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE LO CONTENCIOSO DEL
ESTADO.

CERTIFICAT

DON JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUÑOZ, Ministro de la
Presidencia y Secretario del Consejo de Ministros,

CERTIFICO: Que en el Acta del Consejo de Ministros celebrado
el día diecinueve de enero de mil novecientos ochenta y tres, figura
lo siguiente:

“El Presidente del Gobierno somete a la consideración del Consejo
de Ministros la Ley 11/1982, de 8 de octubre, del Parlamento
Catalán, criterio de los miembros del Gobierno sobre la proceden-
cia y oportunidad de interponer ante el Tribunal Constitucional,
para la impugnación de la citada Ley, el correspondiente recurso
de inconstitucionalidad. Tras deliberar sobre el asunto, se adopta
el siguiente acuerdo:

Solicitar del Señor Presidente del Gobierno que promueva recurso
de inconstitucionalidad, ante el Tribunal Constitucional, para la
impugnación de la Ley 11/1982, de 8 de octubre, del Parlamento
Catalán, por la que se crea el Instituto Cartográfico de Cataluña,
con expresa inovación del artículo 161.2 de la Constitución, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 30 de la Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional, a fin de que en el ámbito de la impug-
nación se produzca la suspensión de la disposición recurrida y
de las normas y actos dictados para la ejecución de la misma.

Tras la aprobación del precedente acuerdo el Señor Presidente
del Gobierno, legitimado para el ejercicio del recurso de incons-
titucionalidad, conforme a lo previsto en el artículo 162.1.a) de la
Constitución, en relación con el artículo 32.1.a) de la Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional, dispone que se interponga recurso de
inconstitucionalidad ante el citado Tribunal, para impugnar la refe-
rida Ley 11/1982 del Parlamento de Cataluña, con expresa invo-
cación del artículo 161.2 de la Constitución, de acuerdo con lo
prevenido en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional.

Adoptada por el Señor Presidente del Gobierno la precedente
decisión, se acuerda:
1º. Que el Ministro de la Presidencia dé traslado de lo acordado

anteriormente al Director General de lo Contencioso del Estado
para que por la Abogacía del Estado ante el Tribunal
Constitucional se interponga la correspondiente demanda en
virtud de la resolución del Señor Presidente del Gobierno, antes
transcrita, adoptada a solicitud del propio Gobierno.

2º. Que por el Ministro de la Presidencia se solicite dictamen del
Consejo de Estado sobre la impugnación decidida, con carác-
ter posterior a la interposición del recurso, en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo 22.6 de la Ley Orgánica 3/1980, de
22 de abril, del Consejo de Estado”.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido y sello la
presente en Madrid a diecinueve de enero de mil novecientos
ochenta y tres.
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Tribunal Constitucional
Presidente

M. H. SR:

En virtud de lo acordado por la Sección 4a de este Tribunal, en
providencia dictada en el día de hoy, en el recurso número 35/83
de registro, cuya copia se acompaña en unión de otra de la deman-
da y documentos presentados por el Abogado del Estado en repre-
sentación del Presidente del Gobierno, tengo el honor de comu-
nicarle la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad
interpuesto contra la Ley del Parlamento de Cataluña 11/1982, de
8 de octubre, sobre creación del Instituto Cartográfico de Cataluña.

En cumplimiento de lo acordado en aquella resolución traslado al
Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, por conducto
de esa Presidencia, dicha demanda a fin de que en el plazo de
quince días puedan personarse en el procedimiento y formular las
alegaciones que estimaren oportunas.

Habiéndose invocado por la Presidencia del Gobierno el articulo
161.2 de la Constitución, cúmpleme asimismo comunicarle la sus-
pensión de la vigencia y aplicación del articulo 3.1. a) de la Ley
impugnada 11/1982, desde el día 20 de los corrientes, fecha de
la formalización del recurso.

Asimismo le participo que con esta fecha se remiten al Diario Oficial
de esa Generalidad y al Boletín Oficial del Estado los correspon-
dientes anuncios para su publicación en dichos periódicos.

Ruégole acuse recibo para constancia en el procedimiento.

Con mi más alta consideración.
Madrid, 26 de enero de 1983

Manuel García-Pelayo

ANEXO: Copia providencia / Copia escrito demanda.

MUY HONORABLE SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO
DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA.- BARCELONA.

PLENO
Sección 4a
Excmos. Sres.:
Diez Picazo.
Tomás y Valiente.
Pera Verdaguer.

Registro nº 35/83

ASUNTO: recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el
Presidente del Gobierno.

SOBRE: contra el artículo 3.1 .a) de la Ley 11/1982, de 8 de octu-
bre del Parlamento de Cataluña.

La Sección en el asunto referenciado ha acordado:
1º. Admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto

por el Abogado del Estado, en nombre y representación del
Presidente del Gobierno, contra el articulo 3.1 .a) de la Ley
11/1982, de 8 de octubre, del Parlamento de Cataluña, de crea-
ción del Instituto Cartográfico de Cataluña.

2º. Dar traslado del mismo al Congreso de los Diputados y al
Senado, así como al Parlamento de Cataluña y Consejo

Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, por conducto de sus
respectivos Presidentes, a fin de que en el plazo de quince
días puedan personarse en el procedimiento y formular las
alegaciones que estimaren oportunas.

3º. Comunicar a los Presidentes del Parlamento y del Consejo
Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña la suspensión de la
vigencia y aplicación del artículo 3.1 .a) de la Ley del
Parlamento Catalán 11/1982, de 8 de octubre, producida desde
la fecha de la formalización del recurso, al haber invocado el
recurrente el artículo 161.2 de la Constitución y en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional, sin perjuicio del pronunciamiento que en su día
pueda hacer el Tribunal en orden a levantar o ratificar dicha
suspensión.

4º. Publicar en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña, la formalización del recurso
de inconstitucionalidad y la suspensión acordada.

Madrid, veintiséis de enero de mil novecientos ochenta y tres.

ES COPIA

EL SECRETARIO DE JUSTICIA

AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN PLENO

El Abogado del Estado, en la representación que ostenta, debi-
damente habilitado para ello según documentación adjunta, ante
el Tribunal comparece y como mejor proceda en Derecho

DICE

Que por medio del presente escrito viene a interponer recurso de
inconstitucionalidad contra la Ley 11/1982 de 8 de octubre, del
Parlamento de Cataluña, publicada en el Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña número 268 del dia 20 de octubre de
1982, de creación del Instituto Cartográfico de Cataluña, en su
articulo 3.1,a), dejándose invocado desde este momento el articulo
161.2 de la Constitución en relación con el artículo 30 de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional al efecto de la suspensión
del precepto impugnado. Todo ello en virtud de las siguientes

ALEGACIONES

I
Naturaleza de la actividad cartográfica
La Ley 11/1982, de 8 de octubre, del Parlamento de Cataluña, crea
el Instituto Cartográfico de Cataluña corno  organismo autónomo
adscrito al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas,
con la finalidad de llevar a cabo las tareas técnicas de desarrollo
de la información cartográfica en el ámbito de las competencias
de la Generalidad de Cataluña (art. 1).

La precisión de cuáles sean las competencias de la Generalidad
de Cataluña en este campo de la cartografía requiere partir de una
caracterización jurídica de esa actividad.

A criterio de esta Aboqacía del Estado la cartografía en sí misma
constituye una actividad puramente instrumental al ser vicio de
muy variados fines y susceptible de incluirse, según los casos, en
cualquiera de las diferentes técnicas de intervención de la
Administración. Desde este punto de vista general, la cartografía,
como medio de la actuación administrativa, puede aparecer en
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muy distintos campos o ámbitos competenciales, ya que la con-
fección de mapas puede ser instrumento de, prácticamente, todo
tipo de políticas o actuaciones sectoriales.

Pero junto a esa conceptuación genérica, en la que aparecería
como lo que un sector de la doctrina administrativa clásica llamó
actividad reflexiva o medial, existe un núcleo específico en el que
la cartografía adquiere consistencia propia. Ese núcleo (en el que
nos encontrarnos ante un auténtico servicio público tanto desde
el punto de vista de la caracterización de la actividad como desde
la perspectiva de la organización administrativa singularmente
establecida para su desempeño) será precisamente el objeto de
la competencia controvertida en el presente recurso de inconsti-
tucionalidad.

El Decreto de 12 de septiembre de 1870 (Gaceta de Madrid de
14 de septiembre de 1870) al crear el Instituto Geográfico le asignó
las siguientes tareas:
1º) Trabajos geodésicos que tienen por objeto la medida de la

tierra y que se hacen en combinación con las primeras nacio-
nes de Europa.

2º) Trabajos geodésicos que han de servir de base al mapa de
nuestro territorio.

3º) Trabajos topográficos para la formación de este mismo mapa.
Y

4º) Catastro.

El mapa aludido en esa disposición fue –y es– el Mapa Topográfico
Nacional a escala 1:50.000, iniciado en 1875 y terminado en 1964,
cubriendo todo el territorio español con un sistema de proyección
único, con idénticas normas de ejecución y representación y, como
luego se verá, con un soporte geodésico común impuesto por
inexorables exigencias técnicas.

Prescindiendo, en esta exposición, de antecedentes intermedios,
el Decreto de 1 de marzo de 1934 ordenaba a la entonces
Dirección General del Instituto Geográfico, Catastral y de
Estadística la “confección y publicación de mapas de las provincias
que formen el territorio nacional, puestas al día, en las que consten
todos los ferrocarriles, carreteras, caminos vecinales, canales,
puertos, aeródromos, aeropuertos, campos de aterrizaje con han-
gares de socorro y de fortuna boyas de amarre o fondeo y cuantas
obras o construcciones tengan carácter de utilidad general”. Previa
remisión de pruebas topográficas de los borradores de cada uno
de los mapas a diferentes organismos colaboradores (entre los
que explícitamente se incluía a la Generalidad de Cataluña “para
los mapas de su región”) quienes consignaban aquellos detalles
topográficos, las pruebas fotográficas eran devueltas a la antes
citada Dirección General, previéndose asimismo que una vez con-
cluido el mapa nacional, continuaría ese Centro Directivo ocupán-
dose de su actualización.

Con diferentes denominaciones (sucesivamente Instituto Geográfico
y Estadístico, Instituto Geográfico y Catastral –a partir de la Orden
de 3 de mayo de 1938– y hoy Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional: Reales Decretos 2766/1976 de 4 de Diciembre
y 2761/1977 de 20 de octubre y Orden de 30 de abril de 1982) se
ha mantenido esa competencia relativa a la elaboración y revisión
de los denominados Mapas Topográficos Nacionales.

El art. 1 del Decreto de 13 de marzo de 1958 que aprobó el
Reglamento del Instituto define a éste en su art. 1 como “Centro
científico nacional dedicado a la investigación y realización de
cuantos trabajos se relacionen con las Ciencias Geográficas,
Astronómicas y Geofísicas en su más amplia acepción”, lo que
comporta la atribución al Director General del Instituto (art. 6. 4°,
b) de la presidencia de las Comisiones Nacionales de Geodesia
y Geofísica, de Astronomía y de la entonces llamada Comisión
Permanente de Pesos y Medidas –hoy denominada de
Meteorología y Metrotecnia. En el mismo sentido las sucesivas nor-
mas de estructuración de aquella Dirección General reiteran esas
competencias. Así el Decreto 3083/72 de 2 de noviembre señalaba
como funciones de la Subdirección General de Geodesia y
Topografía (art. 4): “la dirección, ejecución y vigilancia de los tra-

bajos de actualización y conservación de la red geodésica nacio-
nal” (aunque por error el texto hable de red geofísica nacional) y
“la dirección, ejecución y vigilancia de los trabajos para la forma-
ción y puesta al día del mapa nacional, atlas nacional y los levan-
tamientos topográficos en general”. El Decreto 3322/74 de 28 de
noviembre, que sustituyó al anterior, reitera, en términos aún más
explícitos, las competencias del Instituto al definir las funciones
de las respectivas Subdirecciones Generales: de Investigación y
Coordinación de Trabajos Geográficos (art. 3), de Geodesia y
Geofísica (art. 4), de Levantamientos Topográficos y Docu men -
tación Geográfica (art. 5), de Catastro Topográfico Parcelario (art.
6) y de Cartografía y Publicaciones (art. 7).

A destacar singularmente el art. 5.1 que se refiere a “la dirección,
ejecución y vigilancia de los trabajos para la formación y puesta
al día del Mapa Topográfico a escala 1/ 25.000 base del Mapa
Topográfico Nacional a escala 1/50.000, así como de este último
mapa y de los derivados, temáticos y de gran escala, necesarios
para la planificación y estudio del territorio”.

Las normas que en la actualidad configuran la estructura orgánica
de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (Reales
Decretos 2766/1976 de 4 de diciembre y 2761/ 1977 de 28 de
octubre, y la Orden Ministerial de 30 de abril de 1982) no han alte-
rado aquellas atribuciones competenciales.

Por otro lado, ultimada la formación y publicación de Mapa
Topográfico Nacional a escala 1/50.000, se dictó el Decreto
2303/1970 de 16 de julio adoptando la proyección Universal
Transversa Mercator (U.T.M.) para “la modernización, y reedición
del Mapa Nacional en escala uno: cincuenta mil, base de toda la
cartografía civil y militar del país... “, reiterándose en los artículos
1 y 4 de esta disposición la competencia del Instituto respecto al
Mapa Topográfico Nacional.

Por su parte, la Ley 11/1975 de 12 de marzo, sobre régimen jurídico
de las Señales Geodésicas y Geográficas, definidas en el art. 2,
amén de reiterar a lo largo de sus preceptos (artículos 5, 6, 7, 9,
16, 17 Y Disposición Final) la competencia del Instituto en cuanto
concierne a la instalación, conservación y utilización de las señales
que determinan la red geodésica nacional y los elementos geofí-
sicos complementarios, ofrece gran interés por las referencias que
su Exposición de Motivos efectúa a lo que son auténticos concep-
tos esenciales para las técnicas geodésicas y cartográficas. Así
la caracterización de la red geodésica como “base elemental de
todo sistema cartográfico de referencia”, “estructura que sostiene
a toda cartografía nacional”, “condición previa para el levanta-
miento del nuevo mapa topográfico nacional“...

El R.D. 2949/1979 de 29 de diciembre regula las competencias
del Instituto Geográfico Nacional para el levantamiento del Mapa
Nacional Topográfico Parcelario “único válido como base geomé-
trica del catastro” y que “constituirá asimismo la base geográfica
del Banco Nacional de Datos Catastrales” (art. 1), añadiéndose
en el art. 2 que “con objeto de lograr la necesaria homogeneidad
y cumplimiento de las precisiones técnicas exigibles, tanto en
levantamiento como en conservación y replanteo, dicho Mapa se
apoyará en la Red Geodésica Nacional”, detallándose en los artí-
culos siguientes las competencias del Instituto Geográfico Nacional
en orden a la contratación, establecimiento de normas de calidad
y control de cumplimiento, conservación del Mapa y emisión de
certificaciones y cédulas relativas a datos físicos y geométricos.

Más recientemente se han venido a potenciar los efectos de una
de las resultantes de la actuación del Instituto Geográfico Nacional,
el Catastro Topográfico Parcelario, mediante el R.D. 1030/80 de
26 de junio que aprobó las normas por las que se rige la coordi-
nación de dicho Catastro Topográfico Parcelario con el Registro
de la Propiedad Inmobiliaria. Coordinación a la que se atribuyen
efectos ciertamente trascendentes no sólo en relación a la
Administración Pública sino incluso en las relaciones entre parti-
culares (Norma 9,c) y que se extiende además (Disposiciones
Transitorias 1a y 2a) a la documentación catastral del hoy Ministerio
de Economía y Hacienda, detallándose en la Orden de la
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Presidencia del Gobierno de 12 de junio de 1981 la composición
de la correspondiente Comisión Coordinadora.

Del conjunto normativo que acaba de sintetizarse se desprende
la configuración, con una ya antigua tradición en nuestro
Ordenamiento, de un auténtico servicio público cartográfico espe-
cialmente conectado a la confección y constante actualización y
mejora de los Mapas Topográficos Nacionales y del Catastro
Topográfico-Parcelario, como funciones cuya titularidad unitaria y
exclusiva, así como la de los elementos auxiliares indispensables
para su desarrollo, ha asumido la Administración Pública y que ha
venido siendo ejercida por el conjunto organizativo hoy denomi-
nado Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.

Pero la cartografía, genéricamente conceptuada antes como acti-
vidad reflexiva o meramente instrumental, no solo se sustantiviza
en cuanto a ese núcleo que debe llamarse estrictamente servicio
público cartográfico, sino que también, y además del ámbito some-
tido a aquella publicatio, la actividad cartográfica queda en ciertos
casos sujeta a regímenes jurídicos de singular intervención admi-
nistrativa.

Desde el punto de vista de la Defensa Nacional, primero a través
del Consejo Superior Geográfico y de los servicios de cada uno
de los Ejércitos (Servicio Geográfico del Ejército, Instituto
Hidrográfico de la Marina y Servicio Cartográfico del Ejército del
Aire) y tras la nueva configuración del Consejo Superior Geográfico
(R.O. 417/1979 de 13 de febrero) del Servicio de Coordinación
Cartográfica de las Fuerzas Armadas (creado mediante R.D.
700/1979 de 12 de marzo), también se asume una importante inter-
vención en cuanto a la realización y publicación de trabajos topo-
gráficos y cartográficos. Así la Orden de la Presidencia del Gobierno
de 28 de abril de 1978, modificada parcialmente por otra de 15 de
marzo de 1979, establece la exigencia de previa autorización del
Consejo Superior Geográfico con arreglo al aptdo. i del art. 1 de
su Reglamento de 27 de diciembre de 1944 (cuya vigencia resulta
ratificada en el art. 7 del R.O. 417/1979 de 13 de febrero):

1) Para los trabajos de levantamiento (topográfico y fotométrico)
a cualquier escala, siempre que el territorio afectado tenga una
extensión superior a 1.000 hectáreas. Esta limitación no existe
si se trata de plano de un núcleo de población o de una zona
de costa, frontera o de proximidad a las calificadas como reser-
vadas por el Ministerio de Defensa.

2) Para las publicaciones cartográficas, si la escala de los mapas
está comprendida entre 1:500.000, ambas incluidas, para
mapas cartográficos, y entre 1:5.000 y 1:1.000.000, también
ambas incluidas, para mapas temáticos.

Esta disposición (que tiene como antecedentes inmediatos las
Ordenes Ministeriales, en sentido sustancialmente idéntico, de 14
de mayo de 1963 y 30 de junio de 1970) alcanza tanto a las enti-
dades oficiales como a las particulares, disponiéndose en el art.
5 que cuando el trabajo se realice en zonas costeras, fronterizas
o de proximidad a las calificadas como reservadas por el Ministerio
de Defensa, al conceder la autorización se establecerá las limita-
ciones pertinentes en atención a las necesidades de la defensa
nacional.

Resulta pues que no sólo se propulsa la constante actualización
de la cartografía a efectos militares (en este sentido el Decreto
2992/1968 de 21 de noviembre, –modificado por el R.D. 183/1978
de 26 de junio– aprobó las Bases actualizando la Reglamentación
de la Cartografía del Ejército de Tierra) sino que con carácter gene-
ral, independientemente de la posibilidad de clasificación como
“materias reservadas” (explícitamente prevista para los planos y
croquis en el art. 16 del Decreto 242/1969 de 20 de febrero, vigente
en cuanto que no se opone a la Ley 46/1978 de 7 de octubre que
modifica la Ley 9/1968 de 5 de abril reguladora de los Secretos
Oficiales) y aunque no se refieran a zonas clasificadas como “de
interés para la Defensa Nacional” o “de seguridad” a tenor de la
Ley 8/1975 de 12 de marzo y el R.D. 689/1978 de 10 de febrero
(ya que la proximidad a tales zonas, según el ya examinado art. 5
de la Orden de 28 de abril de 1978, lo que podrá tan solo es deter-

minar una mayor intensidad en las facultades de intervención de
la Administración Militar) los levantamientos topográficos y fotomé-
tricos respecto de territorios de una cierta extensión y la publicación
de trabajos cartográficos por bajo de determinadas escalas se
entiende siempre que tienen una directa repercusión en la Defensa
Nacional y, consecuentemente, quedan sometidos en su elabora-
ción y publicación a la exigencia de una previa autorización.

Ha de añadirse que en materia de cartografía España asume
importantes responsabilidades en el orden internacional. A tenor
del art. 5 del antes citado Reglamento del Instituto, aprobado por
Decreto de 13 de marzo de 1948: “Dentro de la Dirección General
del Instituto Geográfico y Catastral (hoy Instituto Geográfico
Nacional) están constituidas las Comisiones Nacionales de
Geodesia y Geofísica, de Astronomía y la Permanente de Pesas
y Medidas (hoy de Meteorología y Metrotecnia), dependientes de
la Presidencia del Gobierno que tiene la representación del Estado
español en la Unión de Geodesia y Geofísica Internacional, en la
de Astronomía Internacional y en la Oficina Internacional de Pesas
y Medidas, respectivamente”, añadiendo el mismo precepto: “El
Instituto Geográfico y Catastral (hoy Instituto Geográfico Nacional)
ostentará la representación de España en la Oficina Central del
Mapa del Mundo y en las demás organizaciones internacionales
que se refieran a sus propios cometidos”. En el mismo sentido el
Decreto 3083/72 de 2 de noviembre encomendó a la Secretaría
Técnica y de Estudios (hoy Centro de Estudios) de la Dirección
General del Instituto “canalizar las relaciones de la Dirección
General con los centros científicos nacionales en el orden geográ-
fico y las internacionales a través y de acuerdo con el Ministerio
de Asuntos Exteriores”. En esta línea de coordinación internacional,
se encuentran la adhesión e intensa intervención de España (a
través de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional)
en el comité Europeo de Responsables de Cartografía Oficial,
C.E.R.C.O., constituido como un grupo de trabajo dentro del
Consejo de Europa para la cooperación en esta materia; o la pre-
sencia como observador, único país ajeno al área, en DIGSA
(Directores de Institutos Geográficos Sudamericanos); o la inter-
vención, de elevado nivel técnico, y como único interlocutor posible
en representación del Estado español, es el proyecto RETRIG de-
sarrollado por la Comisión para la Compensación Conjunta de las
Triangulaciones Europeas, trabajos que acreditan la inviabilidad
de una red geodésica nacional fragmentada.

Por otro lado, siguiendo las recomendaciones en este sentido de
la Asociación Internacional de Geodesia, de la Asociación
Cartográfica Internacional y de la Sociedad Internacional de
Fotogrametría, se tiende a establecer acuerdos con otras naciones,
ya de carácter general, ya para proyectos concretos. Así cabe
citar los acuerdos con Alemania (para cooperación en materia de
radioastronomía en 16 de mayo de 1980) con Argentina (entre el
Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geográfico Militar
Argentino de 30 de julio de 1980, para la cooperación científica y
técnica en los campos de geodesia, cartografía e información geo-
gráfica) con Chile (de 28 de junio de 1979 entre los Gobiernos res-
pectivos sobre cooperación en el campo de las ciencias geográ-
ficas, y, en la misma fecha, entre el Instituto Geográfico Nacional
y el Instituto Geográfico Militar de Chile) con Francia (entre los res-
pectivos gobiernos para la cooperación científica y técnica en los
campos de técnicas geográficas y astronómicas –28 de mayo de
1974 y 27 de junio de 1975–, de la Metrología científica y técni-
ca –21 de marzo de 1978– o en materia de radioastronomía –16
de mayo de 1980–, así como entre el Instituto Geográfico Nacional
y el Instituto Nacional de Astronomía y Geofísica de Francia –29
de enero y 5 de marzo de 1975–, con Guinea Ecuatorial (de 31 de
octubre de 1979 sobre asistencia técnica en el campo de las cien-
cias geográficas), con Méjico (de 18 de noviembre de 1978) (entre
el Instituto Geográfico Nacional y la Dirección General de Estudios
del Territorio Nacional, DETENAL, de México) y con Portugal (entre
los gobiernos respectivos, sobre cooperación en técnicas geo-
gráficas y ciencias de la tierra –11 de septiembre del 1980– y con
la misma fecha entre el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto
Nacional de Meteorología y Geofísica de Portugal sobre colabo-
ración –científica en los campos de las técnicas geográficas y las
ciencias de la tierra).
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Para terminar esta caracterización, ajustada a nuestro Orde -
namiento jurídico positivo, de la actividad cartográfica, cabría seña-
lar las siguientes conclusiones: a) la preocupación por la unidad
cartográfica de España concretada en la confección, actualización
y progresiva mejora en calidad y detalle, de los Mapas Topográficos
Nacionales y del Catastro Topográfico Parcelario, asumiéndose
en relación a ellos y a los elementos auxiliares necesarios para su
desarrollo, una titularidad pública exclusiva en régimen de verda-
dero servicio público; b) la incidencia de los trabajos cartográficos
en la defensa nacional, que ha determinado un régimen de intensa
intervención de la Administración Militar consistente en la exigencia
de previa autorización para la elaboración y publicación de aque-
llos trabajos; y c) la importante proyección internacional de esta
actividad (acrecentada por exigencias de la propia técnica carto-
gráfica a las que luego se aludirá más ampliamente) que se ha
traducido en la integración de España en diferentes organizaciones
internacionales de coordinación y en la asunción asimismo de
compromisos bilaterales en la materia.

II
Cartografía y Comunidades Autónomas
En las enumeraciones de materias que a efectos de distribución
de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas
recogen los arts. 148.1 y 149.1, C.E., no se contiene ninguna men-
ción a la cartografía. Tampoco en los diferentes Estatutos de
Autonomía, ni concretamente en el Estatuto de Cataluña, se hace
referencia a esta actividad.

Evidentemente en cuanto que actividad reflexiva o puramente
medial la cartografía podrá situarse en el ámbito competencial a
que en cada caso concreto se esté sirviendo, sometiéndosela así
al título de distribución de competencias que respectivamente sea
aplicable a la materia para la que, en cada ocasión, aparezca
como instrumento de actuación.

Pero, hecha esta afirmación, en lo que por el contrario concierne
al núcleo en el que, según se ha expuesto, la actividad cartográfica
se sustantiviza como servicio público, sujetándose a una titularidad
administrativa excluyente, el silencio de la Constitución y de los
Estatutos sólo admite una interpretación:

“De acuerdo con lo dispuesto en el art. 149.3 de la Constitución,
la Generalidad tiene las competencias que haya asumido en el
Estatuto de Autonomía pues, como indica expresamente este pre-
cepto, la competencia sobre las materias que no se hayan asumido
en los Estatutos corresponde al Estado” (Fundamento jurídico 2
de la Sentencia 38/82 de 22 de junio, Conflicto constitucional posi-
tivo de competencia n° 394/81, B.O.E. del 16 de julio de 1982).

Como es claro el inciso transcrito del art. 149.3, C.E., opera como
fórmula de cierre del sistema, constitucional y estatutario, de dis-
tribución de competencia, evitando absolutamente la existencia
de un “espacio neutro” o de una “tierra de nadie” que pueda, de
manera absolutamente indistinta, ser ocupada por el Estado o por
la Comunidad Autónoma. No hay laguna posible en orden a la dis-
tribución de competencia. Cuando, como aquí ocurre, no existe
atribución expresa al Estado resultante de la Constitución ni tam-
poco la Comunidad Autónoma en su Estatuto de Autonomía ha
asumido la competencia sobre ella, la fórmula del 149.3, C.E. com-
porta la titularidad competencial del Estado, no desvirtuable a tra-
vés de una ley autonómica.

Es de resaltar además que el silencio, constitucional y estatutario,
respecto a la actividad cartográfica, no puede intentar desvane-
cerse mediante forzadas interpretaciones dirigidas a incluirla en
algún otro de los bloques competenciales explícitamente atribuido
s a la Comunidad Autónoma. La ordenación del territorio, como la
agricultura, el comercio o la industria, la investigación o la educa-
ción, necesariamente comportarán la utilización de material car-
tográfico e incluso la elaboración de una cartografía específica
para esos fines sectoriales. Pero la extensión de los títulos com-
petenciales que correspondan a la Comunidad Autonómica sobre
la instrumentación cartográfica que en cada caso sea precisa, no
es lo que aquí se está cuestionando. La competencia recabada

por el Estado y que fundamenta el presente recurso de inconsti-
tucionalidad es la que, como se examinó en la alegación anterior
se encuentra configurada en nuestro Ordenamiento como servicio
público cartográfico y que, ante el silencio de la Constitución y del
Estatuto de Autonomía de Cataluña, se mantiene como cormpe-
tencia exclusiva del Estado.

Piénsese además que materias distintas al servicio público carto-
gráfico pero relativamente próximas a él (así las pesas y medidas
o la determinación de la hora oficial) sí fueron contempladas en la
Constitución (art. 149.1.12) y en el Estatuto de Autonomía de
Cataluña (art. 11,5). No es presumible que la omisión de un servicio
público (con tradición en nuestro Ordenamiento jurídico y cuya per-
fecta identificabilidad se veía facilitada por la circunstancia de haber-
se concentrado siempre su ejercicio en torno a la hoy Dirección
General del Instituto Geográfico Nacional) responda a un olvido
casual y carezca de fundamentación. En definitiva y al igual que
respecto a la estadística –hasta la fecha relativamente reciente agru-
pada en torno al entonces Instituto Geográfico y Estadístico; sólo
mediante Ley de 31 de diciembre de 1945 se creó el Instituto
Nacional de Estadística–, el art. 49.1.31, C.E. explicita la competencia
estatal que naturalmente deja a salvo aquellos aspectos en los que
esa actividad, de naturaleza también reflexiva o instrumental, pueda
constituir un medio para el ejercicio de las competencias autonó-
micas, del mismo modo en relación a la cartografía y en lo que pre-
cisamente sirve a fines estatales, a intereses que trascienden los
propios y exclusivos de cada Comunidad Autónoma, resulta afir-
mada –bien que implícitamente y por la vía de la cláusula residual
del art. 149.3,C.E.– la competencia exclusiva del Estado.

Exigencias inherentes a las propias técnicas cartográficas abonan
esta dimensión supracomunitaria, amparando la corrección de la
solución resultante del silencio que sobre este ámbito guardan los
Estatutos de Autonomía, y por lo que aquí importa, el Estatuto de
Cataluña.

La cartografía de base cabe definirla como la que resulta de la
explotación de las observaciones directas y que constituye la repre-
sentación más completa y precisa de dichas observaciones, per-
mitiendo que sobre ella (sobre su “base”) se alcance, por vía de
generalización, la llamada cartografía “derivada” y, mediante com-
pilación, la llamada cartografía “temática”.

La intensidad, el grado de detalle, de la cartografía de base, va
incrementándose como lógica manifestación del progreso de la
ciencia cartográfica. Pues bien, en todo caso, la confección de
esta cartografía (ya sea de la escala 1:50.000 –magna empresa
que, como antes se dijo, fue iniciada en 1875 para concluirse en
1964–, ya la actualmente en curso de realización a escala
1:25.000 –ver art. 5.1, del Decreto 3322/1974 precitado–, ya la que
en su día pueda hacerse a escala 1:50.000 –a esa escala se realiza
por ejemplo el Mapa Económico Alemán–) y las tareas de puesta
al día y conservación, requieren criterios de fortísima homogenei-
dad. Los Mapas Nacionales, competencia del Instituto Geográfico
Nacional, no pueden formarse yuxtaponiendo mapas parciales.
Han de obtenerse a partir de observaciones de análoga precisión
y con metodología única y deben representarse con arreglo a prin-
cipios temáticos –sistemas de proyección– prefijados y uniformes.

La propia noción de cartografía de base implica los conceptos de
unicidad, homogeneidad y soporte común. Ese soporte es la red
geodésica nacional, regulada por la antes examinada Ley 11/1975,
que cubre la totalidad del territorio español puesto que ha de garan-
tizar la homogeneidad y conexión de las diferentes cartografías
parciales, respondiendo a objetivos científicos y a demandas tec-
nológicas que, a su vez, obligan a integrar dicha Red en áreas
continentales y aun mundiales.

La unidad cartográfica de base de ningún modo puede fragmen-
tarse, y al resultado de la fragmentación se llegaría no sólo por la
negación de una competencia estatal en la materia sino también
por la vía de privar de unicidad a dicha cartografía de base, arti-
culando como concurrentes la competencia del Estado con una
hipotética competencia autonómica al respecto.
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Piénsese además en la directa repercusión de la cartografía de
cierta dimensión o a cierta escala para la defensa nacional
(Ordenes de 28 de abril de 1978 y 15 de marzo de 1979). La par-
celación o fragmentación de los trabajos cartográficos de base
provocaría respecto de pequeños espacios de terreno una gran
inseguridad, con la posibilidad de errores en la determinación de
zonas, estudio de planes defensivos en tierra y señalización de
aquellas zonas en el mar o en el aire o fijación de rutas. Desde el
punto de vista de la Defensa Nacional (y en razón de la compe-
tencia exclusiva del Estado sobre la misma: art. 149.1.4, C.E.) no
es ya que la actividad cartográfica que pudiesen asumir las
Comunidades Autónomas requiriese, en los casos indicados en
la O. M. de 28 de abril de 1978, una previa autorización de la
Administración Militar, sino que, tratándose de cartografía de base,
las exigencias militares de fiabilidad requieren, además de homo-
geneidad, unicidad y por consecuencia conducen al carácter
exclusivamente estatal de la competencia para su ejecución.

La consecuencia del carácter exclusivo y excluyente (por lo demás
implícito en la noción de publicatio para la titularidad administrativa
sobre la actividad configurada como servicio público) con que
corresponde al Estado la cartografía de base viene también cor-
roborada desde la perspectiva de las relaciones internacionales.
Las exigencias de soportes comunes, la integración en redes inter-
nacionales, convenios para utilización de instalaciones (satélites
o estaciones terrestres), o la creciente depuración y armonización
de metodologías (la adopción, mediante el ya citado Decreto
2303/1970, como sistema único, de la proyección U.T.M.) explican
que también en la generalidad de los países la geodesia y la car-
tografía se encuentren bajo la responsabilidad única del respectivo
Estado que es quien a nivel internacional asume compromisos en
la materia. Y, nuevamente, esta proyección internacional de la acti-
vidad cartográfica y geodésica se traduce en una necesaria uni-
cidad de las cartografías de base estatales que permite incluir
esta competencia en el título exclusivo a favor del Estado consig-
nado en el art. 149.1.3, C.E.

III
Análisis de la Ley 11/1982 de 8 de octubre, 
del Parlamento de Cataluña, de creación 
del Instituto Cartográfico de Cataluña
Atendiendo al absoluto silencio que sobre la cartografía guarda
el Estatuto de Autonomía de Cataluña cabría cuestionarse en primer
lugar la viabilidad de la ley en su conjunto, o lo que es lo mismo
la constitucionalidad de la creación del Instituto Cartográfico de
Cataluña, lo que, por conexión, implicaría plantearse la constitu-
cionalidad de la ley en su totalidad.

Aunque es discutible la oportunidad de la creación de este nuevo
ente, enteramente al margen de los servicios estatales en materia
geográfica incluida la organización periférica (O.M. 3 de enero de
1979), y es dado preguntarse si el desconocimiento de los princi-
pios de coordinación entre el Estado y la Comunidad Autónoma,
y de eficacia (art. 103,1,C.E. sin duda extensivo a la eficacia del
gasto público de las Comunidades Autónomas) puede alcanzar
relevancia como vicio de inconstitucionalidad, sin embargo aten-
diendo al carácter frecuentemente instrumental de la cartografía
y en tal sentido a la inclusión de la misma en el título competencial
concerniente a la materia concreta de que en cada caso se trate,
debe entenderse viable que en ejercicio de su potestad autoor-
ganizatoria la Comunidad Autónoma establezca un nuevo ente
que, en su ámbito, gestione centralizadamente la actividad carto-
gráfica de carácter medial en relación a materias de su efectiva
competencia.

Pero la potestad autoorganizatoria de la Comunidad Autónoma
(arts. 148.1.1, C.E. y 9.1, EAC) queda delimitada por el ámbito de
las propias competencias autonómicas. Dicho de otra manera: el
ejercicio de esa potestad autoorganizatoria, sin otro título, no puede
convalidar la extralimitación competencial del Parlamento catalán.

La Ley 11/1982 aparentemente deja a salvo las competencias esta-
tales (Disposición Final Primera: bien con el error de omitir al
Servicio de Coordinación Cartográfica de las Fuerzas Armadas:

R.D. 700/1979) y reduce la actuación del Instituto Cartográfico de
Cataluña el “ámbito de las competencias” de la Generalidad de
Cataluña. No obstante del examen del art. 3 donde se enumeran
las funciones del nuevo ente resulta que se le asignan competen-
cias propias de los servicios estatales.

Según el art. 3.1,a): “Son funciones del Instituto Cartográfico de
Cataluña: La elaboración, reproducción y difusión de trabajos car-
tográficos de base”.

Pese al silencio que sobre la cartografía guarda el Estatuto, la
Comunidad Autónoma, sobre los trabajos cartográficos de
base –competencia exclusiva del Estado– podrá realizar las car-
tografías derivada o temática que, a fines sectoriales, resulte pre-
cisa y que al tener carácter medial entrará dentro de su compe-
tencia como actividad reflexiva.

Pero como se ha expuesto en anteriores alegaciones la noción de
cartografía de base es precisamente el núcleo del servicio público
cartográfico, de exclusiva titularidad estatal y que, sin apoyo nin-
guno ni en la Constitución ni en el Estatuto se pretende asumir por
la Generalidad.

No sólo el art. 149.3, C.E., conduce a la titularidad estatal exclusiva
y excluyente, sino que esa conclusión se fortalece por las ya razo-
nadas exigencias de rigurosa unicidad que se desprenden de la
contemplación de esta materia desde las perspectivas de la defen-
sa nacional y de las relaciones internacionales, ámbitos uno y otro
de exclusiva competencia estatal.

Postulada terminantemente la declaración de inconstitucionalidad
del art. 3.1,a) de la Ley, en cuanto a las funciones recogidas en
las letras b, c, d y e del propio art. 3.1, a las posibilidades de actua-
ción consignadas en el art. 4.1 y a los cometidos de la Comisión
Técnica señalados en el art. 11,2, esta parte se permite solicitar
del Tribunal la declaración de que el respeto de las competencias
estatales, formalmente expresado en la Disposición Final 1a y en
todo caso consecuencia necesaria de la naturaleza del Instituto
Cartográfico de Cataluña reducido a la cartografía como mera acti-
vidad instrumental, determina que las tareas de coordinación del
Instituto Cartográfico de Cataluña en ningún caso puedan constituir
impedimento para el ejercicio de sus funciones respectivas por
los organismos estatales. En definitiva la superior coordinación de
la cartografía en toda la Nación, incluida Cataluña, se encuentra
atribuida, como  competencia propia a un organismo estatal, el
Consejo Superior Geográfico (arts. 2 y 6 del Real Decreto 417/1979
de 13 de febrero) y las funciones del Instituto Geográfico de
Cataluña, conforme al propio art. 1 de la Ley, se mantienen “en el
ámbito de las competencias de la Generalidad”.

Por todo lo expuesto, al Tribunal Constitucional en Pleno

SUPLICA: Que habiendo por presentado este escrito, documento
que lo acompaña y sus respectivas copias, se sirva admitirlo y
tenga por promovido recurso de inconstitucionalidad contra el art.
3.1.a) de la Ley 11/1982 de 8 de octubre del Parlamento de
Cataluña asignándole como funciones la elaboración, reproducción
y difusión de trabajos cartográficos de base, y, tras los trámites
procedentes, dicte en su día sentencia por la que declare incons-
titucional y nulo dicho precepto legal.

Con lo demás procedente

OTROSI DICE: Que habiéndose invocado el art. 161.2 de la
Constitución, procede y, por tanto al Tribunal

SUPLICA: Que se adopten a la mayor brevedad las disposiciones
pertinentes para la suspensión de la vigencia y aplicación del pre-
cepto impugnado y de cuantos actos y disposiciones hayan sido
adoptados hasta este momento en ejecución del mismo.

Es justicia que pide en Madrid, a 20 de enero de 1983.
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AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Abogado de la Generalidad de Cataluña suscrito, en su repre-
sentación y defensa, en uso de las facultades que le confiere el
art. 82.2 de la Ley Orgánica de ese Tribunal y de la designa en su
día acreditada hecha por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad,
como mejor en Derecho proceda,

DICE:

Que con fecha 10 de febrero de este año el Consejo Ejecutivo de
la Generalidad de Cataluña quedó informado del recurso de
inconstitucionalidad, número de registro 35/83, promovido por el
Gobierno contra la Ley 11/1982, de 8 de octubre, del Parlamento
de Cataluña, por lo que en tiempo y forma formaliza en oposición
al recurso interpuesto las siguientes,

ALEGACIONES

1.- En torno a la naturaleza de la actividad cartográfica.
La lectura de la demanda, singularmente el contenido de la ale-
gación primera que se refiere a la naturaleza de la actividad car-
tográfica, denota un propósito ciertamente muy bien perfilado:
Conceptuar la actividad cartográfica o de levantamiento de mapas
como un servicio público al objeto de dotarla de la sustantividad
inherente a dicho concepto para, a continuación, proclamar que
como tal servicio público ha de ser competencia del Estado al no
haber sido asumido por la Generalidad de Cataluña en su Estatuto
de Autonomía, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 149.3 de la
Constitución.

A este claro objetivo apunta la profusa cita de disposiciones legales
que hace el representante del Gobierno en la primera de sus ale-
gaciones, a la que pone fin con las siguientes palabras:

“Del conjunto normativo que acaba de sintetizarse se desprende
la configuración, con una ya antigua tradición en nuestro
Ordenamiento, de un auténtico servicio público cartográfico espe-
cialmente conectado a la confección y constante actualización y
mejora de los Mapas Topográficos Nacionales y del Catastro
Topográfico Parcelario... “

No pretendemos hacer aquí, pues se trata de una temática de
sobras conocida por ese Alto Tribunal, un estudio de lo que ha de
entenderse por servicio público y de la diferencia existente entre
dicha categoría conceptual y las potestades o facultades admi-
nistrativas. No obstante, como disentimos radicalmente de la tesis
que sostiene el Abogado del Estado en relación a la actividad car-
tográfica, forzoso será que hagamos, aunque brevemente, algunas
consideraciones sobre el particular.

El concepto de servicio público, por lo que al presente interesa,
se ha entendido de dos maneras totalmente distintas. De una parte,
como una categoría jurídica a la que reducir sólo una parte de la
actividad ad mi nistrativa –aquella que presente los perfiles propios
de la institución–; y, de otra, como una mera técnica para la con-
secución de un fin concreto, en cuyo caso puede llegar a englobar,
aunque desde luego al margen de los parámetros que configuran
el Derecho Administrativo, toda y cualquier actividad de la
Administración.

Como se comprenderá, en este segundo supuesto lo que se per-
sigue con la calificación de servicio público de una determinada
parcela de la actividad imputable a la Administración no es otra
cosa que buscar un determinado régimen de efectos jurídicos. Y
eso es, cabalmente, lo que persigue el Abogado del Estado cuan-
do tácticamente, y con el propósito de negar la competencia de
la Generalidad para legislar en materia de cartografía, recurre al
concepto de servicio público, pero, eso sí, dilatándolo mucho más
allá de lo que permiten sus verdaderas posibilidades de expansión.

Cierto que en el plano legal ha sido frecuente el recurso a estas
prácticas finalistas, y no son pocos los casos en los que para la
defensa de determinados bienes y situaciones necesitados de un
especial trato o protección, el Derecho Penal, el Inmobiliario o,
incluso el Fiscal, han calificado como servicios públicos lo que en
realidad no son otra cosa que simples funciones o actividades
administrativas. Tal es el caso, por sólo citar un ejemplo, del artículo
249 del Código Penal en la redacción dada por la Ley de 4 de
mayo de 1948.

Pero aún siendo ello así, es indiscutible que el concepto de servicio
público, sigue permaneciendo en el seno del Derecho
Administrativo, con sus propias peculiaridades y caracteres; y que
el recurso a las técnicas finalistas o instrumentales si bien puede
admitirse que se arbitre excepcionalmente por el legislador –aún
con el riesgo de ser cambiantes y de difícil estructuración– es por
supuesto rechazable, jurídicamente hablando, en aquellos casos,
como el presente, en los que la noción de servicio público se
emplea caprichosamente para la defensa de unos intereses cuya
tutela, en su caso, debería ir por otros derroteros, si es que la hay.

En otras palabras: no se debe mezclar los servicios públicos con
las funciones públicas o administrativas, y mucho menos en el
marco de la presente litis en la que el Derecho aplicable –el
Constitucional– por ser absolutamente neutro en lo que respecta
a la configuración del servicio público, se ha de nutrir de lo que
resulte del Derecho Administrativo.

Por lo demás, destaquemos que no existen servicios públicos por
naturaleza como existen funciones y que hay actividades, singu-
larmente la que nos ocupa, para las cuales la atribución de com-
petencias al Poder público no juega corno publicatio –creación
de títulos especiales de potestad inherentes a todo servicio público
sino como mera delimitación legal del ámbito de su propia actua-
ción.

La actividad cartográfica, por su carácter básicamente instrumental
o medial subordinado a otros bloques de la actividad administrativa,
sean o no servicios públicos, carece de las notas inherentes a tales
servicios, pues ni se dirige directamente a la satisfacción de las
necesidades de los particulares para ayudarles a la consecución
de sus fines, ni responde a otras coordenadas que no sean las de
la propia organización administrativa, entendida como el soporte
funcional –y también orgánico– para que los Poderes pú bli -
cos –todos los Poderes públicos, incluida la Generalidad de Cata -
luña– puedan cumplir los cometidos que les son inherentes.

Consecuencia de ello es que la actividad cartográfica, a diferencia
de los servicios públicos, se gestiona siempre directamente por
la Administración, y que nadie discute que su atribución pública
no arranca de una declaración formal de competencia o publica-
tio, –que es inexcusable para los servicios públicos– sino de la
necesidad de reunir los “medios necesarios” para el buen funcio-
namiento de las Instituciones y para la consecución de sus fines.

Este enfoque de la cuestión desvirtúa las prolijas argumentaciones
de la parte contraria tendentes a demostrar que es servicio público
lo que en realidad no lo es, y, de paso, deja perfectamente acla-
rado que la cartografía no es más que uno de tantos instrumentos
de que han de disponer los Poderes públicos e, insistimos, todos
los Poderes públicos, para llevar a cabo prácticamente todo tipo
de políticas o actuaciones sectoriales, como muy bien dice el
Abogado del Estado.

Y, naturalmente, por no tratarse la cartografía de un servicio público
sino de un recurso técnico que se engloba en el ámbito de las
potestades de autoorganización consustanciales a las Comu -
nidades Autónomas (art. 148.1.1 de la Constitución y art. 9.1 del
Estatuto de Cataluña), quedan enervadas las alegaciones de la
parte contraria defendiendo la titularidad exclusiva del Estado
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sobre dicha actividad suponiendo erróneamente que se trata de
un servicio público.

A fuer de insistentes, digamos que la cartografía –toda la carto-
grafía–, es una actividad puramente instrumental y que con este
carácter ha de entenderse que forma parte del bloque de atribu-
ciones de la Generalidad al asumir ésta en el Estatuto competen-
cias sobre distintas materias, como por ejemplo, las de ordenación
del territorio y del litoral y urbanismo (art. 9.9) que le confieren
potestades legislativas y reglamentarias y la función ejecutiva,
referidas todas ellas al territorio de Cataluña (art. 25 del mismo
Estatuto).

Además, ¿cómo podría comprenderse la competencia de la
Generalidad sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, si
ésta careciera de la posibilidad legal de elaborar los correspon-
dientes trabajos cartográficos en que necesariamente ha de basar-
se la proyección de esa ordenación?

Sin desconocer las competencias estatales sobre la actividad que
nos ocupa –expresamente reconocidas en la Disposición Final pri-
mera de la Ley 11/1982, del Parlamento de Cataluña–, es evidente
que la observación de la realidad dejaría igualmente sin funda-
mento –aunque se tratase un servicio público– la pretendida titu-
laridad exclusiva del Estado, pues desde siempre –y eso sí que
es una tradición histórica– existen en nuestro país otras Entidades
Públicas, incluidas las Diputaciones y los Ayuntamientos, que vie-
nen realizando trabajos cartográficos con el carácter instrumental
de ejercicio de sus competencias.

Por último, interesa destacar ya desde este momento que el
Instituto Cartográfico de Cataluña se ha constituido con la finalidad
de llevar a cabo las tareas técnicas de desarrollo de la información
cartográfica en el ámbito de las competencias de la Generalidad
(art. 1º de la Ley 11/1982); es decir, como instrumento para el ejer-
cicio por la Comunidad Autónoma, y con referencia exclusiva al
territorio de Cataluña definido en el artículo 2º del Estatuto, de las
competencias de la Generalidad, desarrollando la información car-
tográfica sobre la base geométrica y geográfica elaborada para
todo el territorio del Estado por los Órganos competentes de la
Administración Central, cuya competencia se deja totalmente a
salvo en la Disposición Final primera de la Ley. Suponer que el
Instituto Cartográfico de Cataluña vaya a actuar en una actividad
de desarrollo prescindiendo de la información base de ese des-
arrollo es una suposición gratuita y, como tal, insostenible.

Y es que, en definitiva, nada obsta a los efectos de la Ley debatida
que las bases geodésicas y geográficas de la cartografía a des-
envolver por el Instituto Cartográfico de Cataluña vengan trazadas
a nivel de todo el Estado, pues ello, en resumidas cuentas, no es
más que el reflejo de un punto de partida cierto e irrebatible, cual
es el de que la geodesia –ciencia primordialmente matemática
que tiene por objeto determinar la figura y magnitud de todo el
globo terrestre o de una gran parte de él– se presenta como un
presupuesto básico respecto del que la cartografía constituye el
desarrollo.

Concluye el representante del Gobierno el análisis de la naturaleza
de la actividad cartográfica señalando como cuestiones esenciales
las siguientes: 1) La unidad cartográfica de España; 2) La inciden-
cia de los trabajos cartográficos en la defensa nacional; y, 3) La
importante proyección internacional.

Pues bien, como veremos a continuación, dichas cuestiones no
son argumentos que tengan la solidez requerida para justificar
que la cartografía –o sea, la confección de mapas a cualquier
escala– tenga que residenciarse necesariamente en los Órganos
Centrales del Estado; y ello, por las siguientes razones:

En primer lugar, porque la invocada unidad cartográfica de España
que tanto parece preocupar al Abogado del Estado, lo mismo en
esta que en otras cuestiones, se ha de conseguir a través de la
necesaria coordinación entre la actividad de los distintos centros
de poder que configuran el Estado de las Autonomías, y esa coor-

dinación se deja, en todo caso, a salvo tanto al nivel técnico como
en el funcional en los apartados d) y e) del art. 3.1 y en la
Disposición Final primera de la Ley del Parlamento de Cataluña.

Por otra parte, si el soporte de la actividad cartográfica de la
Generalidad no puede ser otro, como ya hemos dicho, que el que
brinda la Red geodésica nacional, ya se intuirá que el peligro de
fragmentación a que se alude en la demanda es inexistente, pues
como en la misma se reconoce (folios 16 y 17), la mencionada
Red –que cubre la totalidad del territorio español– “garantiza la
homogeneidad y conexión entre las diferentes cartografías par-
ciales”.

Lo que ocurre es que sobre este particular –al igual que sucede
a propósito de los conceptos servicio público y función pública–,
el representante del Gobierno confunde la cartografía con la geo-
desia cuando, como ya hemos puesto de relieve, se trata de dos
categorías conceptuales distintas.

En segundo término, y respecto a la pretendida incidencia de los
trabajos cartográficos en la defensa nacional, hay que decir que
el Instituto creado por la Ley 11/1982, del Parlamento de Cataluña,
como Administración Pública que es, ha de actuar con someti-
miento pleno a la Ley y al Derecho (art. 103.1 de la Constitución),
y, por lo tanto, respetando la exigencia de previa autorización para
la realización de aquellos trabajos que de algún modo pudieran
tener incidencia en la defensa nacional, de conformidad con lo
dispuesto en la Orden de la Presidencia del Gobierno de 28 de
abril de 1978; y ello por tratarse de una competencia del Estado
que nadie discute (art. 149.1.4 de la Ley fundamental) que se sola-
pa incluso sobre la que en el recurso de denomina “cartografía de
base”, ya que la autorización es exigible siempre sin limitación de
escala cuando de la defensa nacional se trate (art. 1º , condición
1ª de la Orden citada).

Por lo demás añadamos que la autorización de los trabajos car-
tográficos de la Generalidad por los servicios de la defensa nacio-
nal no se contempla en la Ley discutida, toda vez que ésta deja a
cubierto las competencias del Servicio Geográfico del Ejército de
Tierra, del Instituto Hidrográfico de la Marina y del Servicio
Cartográfico del Ejército de Aire (Disposición Final primera), así
como del Servicio de Coordinación Cartográfica de las Fuerzas
Armadas, no mencionado expresamente –quizá por habérsele atri-
buido una misión meramente coordinadora en el Real Decreto
700/1979, de 12 de marzo– pero comprendido genéricamente al
respetarse íntegramente por la Ley “las competencias que puedan
corresponder a la Administración Central del Estado”.

Finalmente, nadie discute que la proyección internacional de la acti-
vidad cartográfica reviste importancia, pero tampoco es lícito afirmar
que la Generalidad haya pretendido invadir la competencia del
Estado en materia de relaciones internacionales, que ha de enten-
derse reflejada en la Disposición Final primera de la Ley 11/1982,
tantas veces mencionada. Quizá por eso no acabe de comprenderse
el por qué la demanda pone tanto énfasis en las relaciones interna-
cionales del Estado, cuando de nada sirven para fundamentar una
concreta inconstitucionalidad en el caso de este recurso.

Tal vez la única conclusión que cabría inferir de esa llamada de la
parte contraria al Orden internacional –que en esta, como en otras
ocasiones en que ha sido utilizada hay que tacharla de inapropiada
para servir de parámetro o modelo en las relaciones entre el Estado
y las Comunidades Autónomas– es que la consecución de la uni-
dad cartográfica a escala mundial –el Mapa mundial– no ha pre-
cisado de la existencia de un Órgano con competencia suprana-
cional al que confiar la actividad cartográfica, sino que ha bastado
con la adopción de un mismo método de proyección y represen-
tación unitaria. Dicho sea en otros términos, en materia de carto-
grafía la unidad no se ha llevado por la vía de la concentración
de competencias sino por el camino de la coordinación de las
mismas. Por ello, la coordinación de los trabajos cartográficos de
la Generalidad con los llevados a cabo por los Servicios respectivos
del Gobierno Central, no debe plantear más problemas en el plano
técnico que la coordinación de estos últimos con los de otros

Legislació sobre la geoinformació de Catalunya, 1982-2012. Al·legacions de febrer de 1983

22 Institut Cartogràfic de Catalunya



Estados a efectos de la confección del referido Mapa mundial,
habida cuenta que el sistema de proyección y representación es
siempre el mismo, el Universal Transversa Mercator (U.T.M.).

Pese a que las consideraciones expuestas hayan desvirtuado, a
nuestro juicio, los puntos esenciales de que se ha servido la repre-
sentación del Gobierno para impugnar el artículo 3.1.a) de la Ley
11/1982, del Parlamento de Cataluña, en nuestro irrenunciable
deber de defensa no podemos por menos que ocuparnos, aún a
riesgo de incurrir en reiteraciones, de los otros argumentos de des-
arrollo en que se sostiene la impugnación.

2.- Cartografía y Comunidades Autónomas.
Partiendo de la evidencia de que la actividad cartográfica, de la
clase que fuere, no es un servicio público por más que el repre-
sentante del Gobierno se haya esforzado en hacer creer lo con-
trario, caen por la base todas las elucubraciones vertidas con el
propósito de situar dicha actividad en la esfera de competencias
exclusivas del Estado.

Precisamente el silencio constitucional y estatutario respecto a la
actividad cartográfica que la parte contraria no se acierta a explicar,
obedece a que esa actividad, como ya hemos subrayado, es de
carácter meramente instrumental o medial, y de titularidad pública
por tratarse de un medio indispensable para el ejercicio de deter-
minadas competencias. Su incardinación en los respectivos ámbi-
tos de poder a que viene atribuida se realiza por medio de las lla-
madas potestades de organización, es decir, de autodotarse de
la estructura orgánica y de los medios necesarios para el cumpli-
miento de los propios fines.

De ahí, que no abrigamos la menor duda de que tal actividad, en
la medida en que sea necesaria para el ejercicio de las compe-
tencias que a la Generalidad atribuyen la Constitución y su Estatuto
de Autonomía, ha de entenderse incluida en las potestades de
organización que le confieren los artículos 148.1 de la propia
Constitución y 9.1 del Estatuto.

En otras palabras, si las Comunidades Autónomas gozan de auto-
nomía para la gestión de sus respectivos intereses (art. 137 de la
Constitución), esta autonomía debe alcanzar –y por supuesto alcan-
za– la posibilidad de utilizar todos los instrumentos necesarios
para la gestión de aquellos intereses, entre los que se encuentran
comprendidos los cartográficos.

Sería absurdo pensar que la asunción de competencias respecto
a las materias que detalla la Ley fundamental no comprende los
medios indispensables para ejercerlas. ¿Cómo es posible imaginar
que la ordenación del territorio y el urbanismo no conlleven la habi-
litación para realizar trabajos de cartografía? ¿Es que los
Ayuntamientos tampoco podrán realizar trabajos de dicha índole,
porque éstos no estén comprendidos entre los fines a que debe
dirigirse su actividad, según el art. 101.2 de la Ley de Régimen
Local?

Todas estas consideraciones llevan a rechazar que en el caso de
este recurso existan “espacios neutros”, “tierras de nadie” y “ser-
vicios públicos”. La cartografía no es más que una actividad públi-
ca que en todas sus modalidades corresponde a la Generalidad
de Cataluña en cuanto afecte a sus respectivos intereses. Por ello,
la invocación que de contrario se hace al art. 149.1.3 de la
Constitución carece de sentido ya que la cartografía es un medio
o instrumento y no un fin del que pueda derivarse una atribución
competencial con arreglo al citado artículo.

E, igualmente, carece de consistencia la pretensión de diferenciar
la cartografía en básica, por un lado, y derivada o temática por
otro. Esa distinción no tiene fundamento jurídico alguno y ni siquiera
lo tiene en el terreno científico, en el que sólo cabe estimar como
básicos los elementos geodésicos o geofísicos que sirven de punto
de partida para los trabajos de desarrollo a realizar por los Servicios
e Instituciones a quienes se encomiende la tarea cartográfica. De
ahí que cuando el art. 3.1.a) de la Ley 11/1982, de 8 de octubre,
de creación del Instituto Cartográfico de Cataluña habla de trabajos

cartográficos de base, hay que entender que hace referencia a
aquellos en que han de fundamentarse los que realicen otras
Entidades públicas cuyo ámbito territorial se halle comprendido
en el territorio catalán, trabajos que, en todo caso partirán de las
bases geométricas geográficas elaboradas para todo el territorio
del Estado por los Órganos competentes de la Administración
Central, cuyas atribuciones se dejan totalmente a salvo en la
Disposición Final primera de la Ley, como antes también ya se ha
puesto de manifiesto.

Por otra parte, la existencia de ciertas competencias del Estado
en materia de cartografía –entre ellas, la previa autorización para
la realización de trabajos que puedan tener incidencia en la defen-
sa nacional– no es soporte suficiente para fundamentar la existen-
cia de una denominada “cartografía de base”, diferenciada de la
llamada “derivada o temática”, sino que lo único que demuestra
es la existencia de unos límites al ejercicio de una actividad admi-
nistrativa.

Por consiguiente, aún en el supuesto de que la cartografía pudiera
ser una actividad que encajara en la categoría conceptual del ser-
vicio público, lo que desde luego no es así corno ya hemos demos-
trado, la que por el representante del Gobierno se identifica con
el nombre de “cartografía de base” carecería de entidad para
llenar el núcleo de ese pretendido servicio público.

Y tanto más si recordamos que en el recurso se confunden las
nociones “geodesia” y “cartografía”, y que si bien en la generalidad
de los países la “geodesia” se encuentra bajo la responsabilidad
única del respectivo Estado, no ocurre lo mismo con la “cartografía”
cuya configuración corno básica lo mismo puede ser respecto al
Estado que en relación a las Comunidades Autónomas en cuanto
afecte a sus respectivos intereses.

3.- La Ley 11/1982, de 8 de octubre.
Como el propio recurso reconoce, la potestad auto-organizatoria
de la Comunidad Autónoma catalana es indiscutible según lo pre-
visto en los arts. 148.1.1 de la Constitución y 9.1 del Estatuto de
Autonomía.

Son absolutamente gratuitas, por lo tanto, las consideraciones
sobre lo discutible de la oportunidad de la creación del Instituto
Cartográfico de Cataluña, corno lo serían también las que esta
parte pudiese formular en relación con el Instituto Geográfico
Nacional, aunque en este caso vendrían avaladas por el argumento
de que el Derecho comparado reconoce a esta clase de Entes
una organización dotada de personalidad de la que ac-
tualmente carece el mencionado Instituto.- Quede, pues, claro que
el juicio sobre la oportunidad de una Ley de la Generalidad no cor-
responde al Abogado del Estado sino a los Diputados del
Parlamento de Cataluña.

Por lo demás, las normas de la Ley 11/1982 han de interpretarse
de acuerdo con el contexto de ésta, atendiendo fundamentalmente
al espíritu y finalidad de aquéllas conforme preceptúa el art. 3.1
del Código Civil. Pues bien, una interpretación en esta línea nos
lleva a formular las siguientes consideraciones:

El Instituto Cartográfico de Cataluña se constituye como Organismo
Autónomo (art. 1º de la Ley). Su competencia no es genérica, sino
específica y sólo puede realizar la finalidad y objeto previstos (art.
7º de la Ley de 26 de diciembre de 1958), que no son otros que
los de “llevar a cabo las tareas técnicas de desarrollo de la infor-
mación cartográfica en el ámbito de las competencias de la
Generalidad de Cataluña (art. 1º citado). Este ámbito naturalmente,
es el territorial y el material (arts. 2 y 9, respectivamente, del
Estatuto).

Para ejercer su competencia, al Instituto se le asignan funciones,
y éstas han de ejercerse de acuerdo con la finalidad del Instituto
y el ámbito de las competencias de la Generalidad. Por eso, el
apartado a) del artículo 3.1 de la Ley 11/1982, como sólo puede
entenderse de acuerdo con esta interpretación, no puede ser tac-
hado de inconstitucional.
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Tampoco dicho precepto puede considerarse que violenta la
Constitución en base a las ya rebatidas alegaciones de la deman-
da, pues como ya hemos dicho con anterioridad ni la llamada “car-
tografía de base” es una categoría jurídica de la que pueda extra-
erse consecuencia alguna, ni aunque lo fuera podría servir de
elemento aglutinador para configurar un servicio público, toda vez
que la actividad cartográfica carece de los requisitos indispensa-
bles propios de tales servicios, dado su carácter vehicular, sub-
ordinado, o instrumental en cualquiera de las modalidades o esca-
las de proyección en que quiera contemplarse.

Igualmente, las perspectivas de la defensa nacional y de las rela-
ciones internacionales no permiten llegar a la conclusión defendida
por la contraria, a saber, la exigencia de una rigurosa unicidad
que impida a las Comunidades Autónomas ir más allá en los tra-
bajos cartográficos de los planes de urbanismo, por sólo citar un
ejemplo. Dichas perspectivas lo único que revelan, considerán-
dolas con serena objetividad, es que existen unas esferas com-
petenciales propias del Estado en las que, por supuesto, la
Generalidad ni pretende ni ha pretendido inmiscuirse.

Por último, y para concluir, resaltemos que postulada terminante-
mente por la contraria la declaración de inconstitucionalidad del
artículo 3.1.a) de la Ley 11/1982 –desde luego sin fundamento
alguno, como ya se ha demostrado– esa tesitura la ha llevado a
una extraña posición en el orden lógico de sus planteamientos, y
ello hasta el extremo de solicitar de ese Alto Tribunal que se decla-
re, aparte de la inconstitucionalidad del artículo citado, que el ejer-

cicio de las funciones atribuidas al Instituto Cartográfico de
Cataluña en ningún caso puede constituir un impedimento para
el ejercicio de las que correspondan a los Organismos estatales
y, en concreto, al Consejo Superior Geográfico, cuando una lectura
ordenada de la Ley y, concretamente, de su Disposición Final pri-
mera, lleva a la evidencia de que la competencia de dicho
Organismo estatal y, en general, de todas las que corresponden
al Estado, se dejan sobradamente respetadas.

Por todo ello, al Tribunal Constitucional en Pleno, 

SUPLICO: Que habiendo por presentado este escrito se sirva admi-
tirlo, tener por contestada en nombre del Consejo Ejecutivo de la
Generalidad de Cataluña la demanda en el recurso de inconstitu-
cionalidad nº 2 35/83 sobre impugnación del artículo 3.1.a) de la
Ley del Parlamento de Cataluña nº 11/1982 de 8 de octubre de
creación del Instituto Cartográfico de Cataluña; y, por sus méritos,
previos los trámites legales pertinentes, dictar sentencia, deses-
timando la demanda y declarando la constitucionalidad del pre-
cepto impugnado.

Barcelona, 25 de febrero de 1983

El Abogado de la Generalidad de Cataluña,
Jefe del Servicio de Cuestiones Constitucionales

y Estatutarias,

Fdo.: Manuel Ma. Vicens Matas
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Recurso de inconstitucionalidad: promovido por el Presidente
del Gobierno contra el art. 3, párr. 1º, ap. a) de la Ley 11/1982, de
8-10-1982, del Parlamento de Cataluña, de creación del Instituto
Cartográfico de Cataluña: la ley expresamente deja a salvo cuantas
competencias «puedan corresponder a la administración Central
del Estado», garantizando así la pacífica inserción del citado
Instituto y de sus funciones en un subsistema –el de la Comunidad
Autónoma– que se sitúa en un sistema, el ordenamiento jurídico
estatal como totalidad, con expreso reconocimiento de las com-
petencias estatales: desestimación del recurso. Cartografía: acti-
vidad de: carácter: instrumental en relación con múltiples activi-
dades de los particulares y respecto a también numerosas
actividades de las Administraciones Públicas; competencia: no
es necesaria la titularidad de una competencia específica para
que un Ente incardinado en alguna Administración Pública, estatal
o comunitaria, pueda realizar una actividad cartográfica.

Estado: cartografía: competencia: existencia de ciertas compe-
tencias de Organismos directamente incardinados en la
Administración del Estado para controlar, autorizar y unificar aspec-
tos determinados de la actividad cartográfica: justificación: reper-
cusión sobre defensa nacional y responsabilidades en el orden
internacional, ambas de exclusiva competencia estatal.

Cataluña: cartografía: Ley 11/1982, de 8-10-1982: «elaboración,
reproducción y difusión de trabajos cartográficos de base»: deben
realizarse con arreglo a las normas estatales que garantizan la uni-
cidad técnica y la coordinación.

Jurisdicción: Constitucional
Recurso de Inconstitucionalidad núm. 35/1983
Ponente: Don francisco tomás y valiente

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Manuel
García Pelayo y Alonso, Presidente, y don Jerónimo Arozamena
Sierra, don Angel Latorre Segura, don Manuel Díez de Velasco
Vallejo, don Francisco Rubio Llorente, doña Gloria Begué Cantón,
don Luis Díez Picazo, don Francisco Tomás y Valiente, don Rafael
Gómez-Ferrer Morant, don Angel Escudero del Corral, don Antonio
Truyol Serra y don Francisco Pera Verdaguer, Magistrados, ha pro-
nunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

en el recurso de insconstitucionalidad número 35/1983, promovido
por el Presidente del Gobierno, representado por el Abogado del
Estado, contra el artículo 3.1, a), de la Ley 11/1982, de 8 de octu-
bre, del Parlamento de Cataluña, de creación del Instituto
Cartográfico de Cataluña. Ha sido parte el Parlamento de Cataluña,
representado por su Presidente, y el Consejo Ejecutivo de la
Generalidad de Cataluña, representado por el Abogado don
Manuel María Vicens Matas, y ponente el Magistrado don Francisco
Tomás y Valiente, quien expresa el parecer del Tribunal.

I. ANTECEDENTES

1.
El Abogado del Estado, en representación del Gobierno de la
Nación, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el artículo
3.1, a), de la Ley 11/1982, de 8 de octubre, del Parlamento de
Cataluña, sobre creación del Instituto Cartográfico de Cataluña (
LCAT 1982\934) con invocación del artículo 161.2 de la
Constitución ( RCL 1978\2836), pidiendo que, tras los trámites pro-

cedentes, este Tribunal «declare inconstitucional y nulo dicho pre-
cepto legal». Las alegaciones del recurrente en apoyo de su pre-
tensión son en síntesis las siguientes:

La actividad cartográfica, al margen de su condición puramente
instrumental al servicio de muy variados fines, posee un núcleo
ante el que nos encontramos con un auténtico servicio público.
Desde su creación por Decreto de 12 de septiembre de 1870, el
entonces denominado Instituto Geográfico [hoy, y tras sucesivos
cambios de denominación, Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional, por Reales Decretos 2766/1976, de 4 de
diciembre ( RCL 1976\2315) y 2761/1977, de 28 de octubre ( RCL
1977\2372), más la Orden de 30 de abril de 1982 ( RCL
1982\1143)] ha tenido, entre otras competencias, la de elaboración
y revisión de los Mapas Topográficos Nacionales, lo que queda
especialmente de manifiesto en los artículos 1 y 5 del Decreto de
13 de marzo de 1958 ( RCL 1958\565 y NDL 17312) que aprobó
el Reglamento del Instituto (no alterado por los citados Reales
Decretos 2766/1976 y 2761/1977). De estas y de otras normas
complementarias se desprende la configuración de un auténtico
servicio público cartográfico asumido por la Administración pública,
ejercido por la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional
(en adelante IGN) y principalmente conectado con la confección
y constante actualización de los Mapas Topográficos Nacionales
y del Catastro Topográfico Parcelario.

Ahora bien, los resultados de la actividad cartográfica están some-
tidos en ciertos casos a regímenes jurídicos de singular interven-
ción administrativa. Destacan en este sentido las medidas adop-
tadas en relación con fines de defensa nacional relacionados con
el Consejo Superior Geográfico y con el Servicio de Coordinación
Cartográfica de las Fuerzas Armadas. Así, la Orden de la
Presidencia del Gobierno de 28 de abril de 1978 ( RCL 1978\1272),
modificada parcialmente por otra de 15 de marzo de 1979 ( RCL
1979\1183), establece la exigencia de previa autorización del
Consejo Superior Geográfico, para: a) la realización de trabajos
de levantamiento topográfico y fotométrico a cualquier escala siem-
pre que el territorio afectado tenga una extensión superior a 1.000
hectáreas; b) las publicaciones cartográficas si la escala de los
mapas está comprendida entre 1:500.000 (para mapas cartográ-
ficos), y entre 1:5.000 y 1:100.000 (para mapas temáticos). Todo
ello al margen de otras medidas relacionadas con materias reser-
vadas o con zonas clasificadas como «de interés para la defensa
nacional» o como «de seguridad». En consecuencia, con carácter
general los levantamientos topográficos y fotométricos respecto
a territorios de cierta extensión y la publicación de trabajos carto-
gráficos de determinadas escalas, por su directa repercusión en
la defensa nacional, están sometidos a un régimen de autorización
previa. 

De otra parte, España está sometida en materia de cartografía a
determinadas responsabilidades asumidas en el orden interna-
cional, tanto en una línea de coordinación internacional sobre
aspectos técnicos como en lo concerniente a acuerdos con otras
naciones, ya de carácter general, ya para proyectos concretos.

Existe, pues, siempre según el Abogado del Estado, una «preocu-
pación por la unidad cartográfica de España», una incidencia de
los trabajos cartográficos en la defensa nacional y, finalmente, una
importante proyección internacional de esta actividad. 

Pasando a otro orden de problemas, el Abogado del Estado afirma
que ni en los artículos 148 y 149.1 de la CE, ni el Estatuto de
Cataluña (en adelante EAC) ( RCL 1979\3029), se hace referencia
a la actividad cartográfica. Ello determina que, dejando al margen
la actividad reflexiva, medial o instrumental de la cartográfica y
ciñéndose al núcleo de tal actividad que se sustantiviza como ser-
vicio público, el silencio de la Constitución implique la atribución
de tal competencia al Estado como consecuencia de lo dispuesto
en el artículo 149.3 CE. Es cierto que la ordenación del territorio,
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la agricultura, el comercio, la industria, la investigación o la edu-
cación –materias todas sobre las que es titular de competencias
la Comunidad Autónoma de Cataluña– pueden requerir una deter-
minada instrumentación cartográfica. Pero la extensión de los títulos
competenciales que correspondan a la Comunidad Autónoma
sobre la instrumentación cartográfica que en cada caso sea precisa
no es lo que aquí se está cuestionando. La competencia del Estado
que fundamenta el recurso es la que se encuentra configurada
como servicio público cartográfico. Acotando el problema a la car-
tografía de base, sobre la cual se construyen la cartografía derivada
y la temática, se elabora cada vez con un mayor grado de detalle
a medida que lo permiten los progresos técnicos, pero en todo
caso implica los conceptos de unicidad, homogeneidad y soporte
común. Su repercusión sobre la defensa nacional, al menos cuando
se hace a determinada escala (Ordenes ya citadas de 28 de abril
de 1978 y de 15 de marzo de 1979), es notoria. Eso y las reper-
cusiones sobre relaciones internacionales determinan el carácter
exclusivo y excluyente con que corresponde al Estado la carto-
grafía de base.

El Abogado del Estado examina por último la Ley 11/1982, de 8 de
octubre, del Parlament de Catalunya y señala que el silencio del
EAC al respecto permitiría cuestionar la viabilidad de la Ley en su
conjunto y la constitucionalidad misma de la creación del Institut
Cartográfic de Catalunya. Sin embargo, atendiendo al carácter fre-
cuentemente instrumental de la cartografía y en tal sentido a la inclu-
sión de la misma en el título competencial concerniente a la materia
de la que en cada caso se trate, debe entenderse viable que en el
uso de su potestad autoorganizadora la Comunidad establezca un
ente que, en su ámbito, gestione centralizadamente «la actividad
cartográfica medial». A pesar de ello el artículo 3 de la Ley asigna
al nuevo Ente «competencias propias de los servicios estatales».
En efecto, siendo la cartografía de base el núcleo del servicio público
cartográfico, es de exclusiva competencia estatal. La inconstitucio-
nalidad del precepto no se salva por la salvedad contenida en la
disposición final primera de la Ley del Parlamento, por lo cual se
postula terminantemente la declaración de inconstitucionalidad del
artículo 3.1, a) de la misma. En cuanto a las funciones recogidas en
las letras b, c, d y e del artículo 3.1, así como respecto a los pre-
ceptos 4.1 y 11.2 de la Ley impugnada, el Abogado del Estado soli-
cita del Tribunal la declaración de que el respeto de las competen-
cias estatales (disposición final 1.ª) determina que las tareas de
coordinación del Instituto Cartográfico de Cataluña en ningún caso
puedan constituir impedimento para el ejercicio por los Organismos
estatales de sus respectivas funciones.

2.
El Tribunal acordó la admisión a trámite del recurso, publicar la
formalización del mismo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el
«Diario Oficial de la Generalidad», dar traslado del recurso a los
Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, así como
al Parlamento de Cataluña y al Consejo Ejecutivo de la Generalidad
y, finalmente, comunicar a los Presidentes de estos dos órganos
la suspensión del artículo 3.1, a), de la Ley 11/1982, de 8 de octu-
bre.

Comparecieron dentro de plazo el Consejo Ejecutivo y el
Parlamento, aquél por medio de representante, éste a través de
su Presidente. Por providencia de 15 de febrero de 1983 se otorgó
al representante del Consejo Ejecutivo la prórroga del plazo para
alegaciones por él solicitada. Dentro del plazo presentaron sus
respectivas alegaciones el Consejo Ejecutivo y el Parlamento de
Cataluña.

3.
El Presidente del Parlamento de Cataluña concluye su escrito de
alegaciones pidiendo al Tribunal que desestime el recurso contra
el artículo 3.1, a), de la Ley 11/1982, de 8 de octubre, declarando
su validez por ser perfectamente ajustado a la Constitución. Funda
su petición en las siguientes razones:

Cualquiera que sea la noción de servicio público que se sustente,
en ningún caso implica necesariamente una situación fáctica de
monopolio. Que una Administración Pública ejerza una actividad

en régimen de servicio público no implica indefectiblemente que
las demás Administraciones Públicas o los particulares se encu-
entren excluidos de ellas. Basta pensar a tal efecto en la enseñan-
za, la sanidad o la asistencia social. Desde tal punto de partida lo
que importa aclarar en el caso presente es si la intervención del
Estado en el campo de la cartografía ha significado una prohibición
a todo otro sujeto para realizar dicha actividad. Y a esta cuestión
la respuesta ha de ser negativa, pues tal actividad no ha estado
jamás vedada a los particulares ni a las demás Administraciones
Públicas. Incluso en los casos previstos por la O. M. de 28 de abril
de 1978, lo que se establece no es una prohibición, sino un régi-
men de obligatoriedad o reserva de autorización previa. La
Generalidad no puede tener a tales efectos una posición más des-
favorable que otras Administraciones Públicas o que los particu-
lares.

En relación con el aspecto competencial del recurso, el Presidente
del Parlamento de Cataluña sostiene que para concluir que es
constitucional la actividad cartográfica de base de la Generalidad
es suficiente comprobar que tiene capacidad para ello, no siendo
necesaria la existencia de competencia. La Ley impugnada no
configura potestades administrativas de la Generalidad ni pretende
alterar las del Estado, y, dentro de esa línea, hay que afirmar que
la Ley encomienda al Instituto Cartográfico la realización de una
actividad material de carácter técnico que no implica en absoluto
ejercicio de potestades. Así, pues, nos encontramos ante una acti-
vidad técnico-material a realizar por un Ente público, para lo cual
no hace falta competencia administrativa, sino simple capacidad
jurídica. No hay duda de que la tiene, como se desprende del artí-
culo 2 de la Ley 11/1982, y menos duda existe respecto a la capa-
cidad del Ente matriz, esto es, de la personalidad jurídica de la
Administración de la Generalidad, a tenor del artículo 82 de la Ley
catalana 3/1982, de 23 de marzo. La universalidad de los fines
cuyo cumplimiento se atribuyen ahí a la Administración de la
Generalidad es obvia tratándose de su vinculación con ésta, «en
la que se organiza políticamente el autogobierno de Cataluña»
(art. 1.2 EAC).  De otro lado y argumentando «a fortiori» alega el
Presidente del Parlamento, acorde en este punto con el Abogado
del Estado, la existencia de competencias comunitarias con las
cuales guarda relación instrumental la actividad cartográfica. Tal
planteamiento no excluye la cartografía básica a que alude la Ley
impugnada es la que tiene tal carácter en el ámbito de las com-
petencias de la Generalidad, a tenor del inciso final del artículo 1
de la Ley 11/1982.

Por último, y en relación con el respeto a los derechos de titularidad
estatal, la Ley catalana ni ha querido alterarlos ni los altera. No se
ha pretendido alterar la titularidad estatal de la red geodésica
nacional, tal como dispone la Ley 11/1975, de 12 de marzo, ni
modificar las potestades estatales expresamente salvadas por la
disposición final primera de la Ley impugnada, en donde se con-
tiene una enumeración que es de carácter meramente enunciativo.
En concreto, las competencias estatales en materia de defensa y
de relaciones internacionales quedan desde luego respetadas,
pero la existencia de las mismas no significa el desapoderamiento
completo de la Generalidad para realizar actividades que puedan
guardar alguna relación con tales indiscutidas competencias, pues
de razonar así se llegaría al vaciamiento completo de las funciones
de la Generalidad.

En síntesis: el artículo 3.1, a), de la Ley 11/1982 se limita a la atri-
bución a un Ente público de una actividad técnica que la
Generalidad tiene capacidad para realizar sin menoscabo de las
potestades y derechos de que es titular el Estado.

4.
El representante del Consejo Ejecutivo de la Generalidad pide en
su escrito de alegaciones que este Tribunal desestime la demanda
y declare la constitucionalidad del precepto impugnado. 

Su primer argumento consiste en que, a su juicio, el Abogado del
Estado ha configurado la actividad cartográfica como servicio
público con la finalidad de construir una base sobre la que concluir
después la competencia del Estado en virtud del artículo 149.3
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de la Constitución. El Abogado de la Generalidad critica tal cons-
trucción y sostiene que la cartografía no es base o contenido de
un servicio público: que no hay que mezclar o confundir a éstos
con las simples funciones públicas o administrativas; y que la acti-
vidad cartográfica, por su carácter instrumental o de medio sub-
ordinado a otros bloques de la actividad administrativa, sean o no
éstos verdaderos servicios públicos, no es uno de ellos, porque
ni se dirige directamente a la satisfacción de necesidades, ni res-
ponde a otras coordenadas que no sean las de la propia organi-
zación administrativa. Siendo, pues, un recurso técnico que se
engloba en el ámbito de las potestades de autoorganización, la
actividad cartográfica queda incluida en el ámbito de los artículos
148.1 de la Constitución y 9.1 del EAC, por lo que no tiene sentido
apelar aquí a la cláusula de cierre del artículo 149.3 CE. Teniendo
la Generalidad competencias, por ejemplo, sobre urbanismo (art.
9.9 EAC), y sobre ordenación del territorio (art. 9.9 EAC), siempre
y todas referidas al territorio de Cataluña (art. 25 EAC), ¿cómo
podría desempeñarlas si careciera de la posibilidad legal de reali-
zar trabajos cartográficos?

Alega el Abogado de la Generalidad en favor de la posibilidad
legal y constitucional de que ésta desempeñe actividades carto-
gráficas, que nunca el Estado las ha ejercido con una pretendida
titularidad exclusiva, pues desde siempre existen en nuestro país
otras Entidades públicas, singularmente Diputaciones y
Ayuntamientos, que han realizado trabajos cartográficos con carác-
ter instrumental para el ejercicio de sus competencias.

Otro problema es el de la cartografía de base o básica. A este res-
pecto el Abogado de la Generalidad sostiene: a) La pretendida
distinción entre cartografía básica, por un lado, y derivada o temá-
tica, por otro, no tiene fundamento jurídico alguno y ni siquiera lo
tiene en el terreno científico. b) Sólo cabe considerar como básicos
los elementos geodésicos o geofísicos que sirven de punto de
partida para los trabajos de desarrollo. c) No hay que confundir
«geodesia» con «cartografía», como hace el recurrente, ya que,
al margen de conceptualizaciones técnicas, si bien en la genera-
lidad de los países la «geodesia» se encuentra bajo la responsa-
bilidad única del Estado, no ocurre lo mismo con la «cartografía».
d) La unidad cartográfica de España se ha de conseguir por medio
de la coordinación de actividades, tal como señalan los apartados
d) y e) del artículo 3.1 de la Ley impugnada. e) El soporte de la
actividad cartográfica de la Generalidad no puede ser otro que el
que le brinda la Red Geodésica Nacional. En conclusión: cuando
el artículo 3.1, a), habla de trabajos cartográficos de base hay que
entender que hace referencia a aquellos en que han de fundarse
los que realicen otras Entidades públicas cuyo ámbito territorial
se halle comprendido en el territorio catalán, trabajos que en todo
caso partirán de las bases geométricas geográficas elaboradas
para todo el territorio estatal por los órganos competentes de la
Administración Central.

En cuanto a la incidencia de la actividad cartográfica del Institut,
creado por Ley 11/1982, en materia de defensa nacional, el
Abogado de la Generalidad insiste en que aquél (el Institut
Cartográfic) ha de actuar sometido a la Ley, al Derecho y, por tanto
respetando la exigencia de autorización previa en relación con tra-
bajos que de algún modo pudieran tener incidencia en la defensa
nacional. En tal sentido hay que entender la disposición final pri-
mera de la Ley 11/1982, tanto respecto a los Organismos estatales
expresamente citados en ella como a propósito de las competen-
cias de otros Entes públicos no mencionados, como el Servicio
de Coordinación Cartográfica de las Fuerzas Armadas, que ha de
entenderse incluido en la cláusula general («las competencias que
puedan corresponder a la Administración Central del Estado»).
Esto mismo cabe decir respecto a las competencias estatales en
el orden internacional que la Generalidad en modo alguno ha pre-
tendido invadir.

5.
Próximo a vencer el plazo de suspensión de cinco meses del pre-
cepto impugnado, la Sección Cuarta del Pleno, por providencia
de 8 de junio de 1983, abrió un plazo común para que las partes
alegaran respecto al mantenimiento o levantamiento de la suspen-

sión. El Abogado del Estado pidió el mantenimiento de la suspen-
sión. El Presidente del Parlamento y el Abogado de la Generalidad
solicitaron el levantamiento. El Pleno, por auto de 23 de junio de
1983, acordó el levantamiento de la suspensión del artículo 3.1,
a), de la Ley 11/1982, de 8 de octubre.

6.
Por providencia del Pleno de 26 de junio corriente se señaló el 28
del mismo mes de junio, a sus once horas, para la deliberación y
votación de esta sentencia, fecha en que tuvo lugar.

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS

1.
El Abogado del Estado construye su argumentación sobre la natu-
raleza de servicio público de «un núcleo específico» de la actividad
cartográfica. Como sobre ese «servicio público cartográfico», sus-
tancialmente coincidente con el contenido del artículo 3.1, a), de
la Ley impugnada, no tiene expresamente reservada competencia
el Estado en la Constitución, pero tampoco le ha sido atribuida a
la Comunidad Autónoma competencia alguna por su Estatuto, la
fórmula del 149.3 CE entra en juego y, en virtud de su cláusula
residual, obliga a concluir que sobre la materia en cuestión sólo
el Estado tiene competencia. Por consiguiente, el artículo 3.1, a)
de la Ley 11/1982, de 8 de octubre, incurre en inconstitucionalidad,
y el Abogado del Estado «postula terminantemente la declaración
de inconstitucionalidad» correspondiente.

No siendo unívoca la noción de servicio público y no estando ni
constitucional ni estatutariamente definida o calificada como tal la
actividad cartográfica ni total ni parcialmente, el punto de partida
del recurrente no puede admitirse sin más, aunque tampoco es
misión de este Tribunal adoptar una postura al respecto. A propó-
sito de la actividad cartográfica, es patente, sin embargo, su carác-
ter instrumental en relación con múltiples actividades de los parti-
culares y respecto a también numerosas actividades de las
Administraciones Públicas. Para el ejercicio de sus competencias
es un hecho que Entidades públicas como las Diputaciones y
Ayuntamientos, entre otras, necesitan unos medios cartográficos
que ellas mismas se proporcionan, pues no hay una prohibición
para que ni aquéllas ni éstas realicen trabajos técnicos de esta
índole.

El propio Abogado del Estado reconoce que la Generalidad es
titular de competencias en función de las cuales es incuestionable
el carácter instrumental de la actividad cartográfica, que cumpliría
la función de medio técnico respecto al fin constituido por la com-
petencia (de ordenación de territorio o de obras públicas o de
comercio o de urbanismo, etcétera) de titularidad comunitaria.
Tanto desde la perspectiva de la inexistencia de una calificación
ni constitucional ni estatutaria ni enmarcada en la legalidad ordi-
naria de la actividad cartográfica (en todo o en parte) como servicio
público, como desde la consideración de su carácter de actividad
instrumental desempeñable por Entidades públicas o privadas, el
silencio de la Constitución y del Estatuto de Autonomía sobre ella
se explica no como una reserva tácita y residual de competencia
cartográfica estatal exclusiva en virtud del 149.3 CE, sino como
un también tácito reconocimiento de que no es la cartografía mate-
ria sobre la que sólo se pueda actuar en virtud de normas de atri-
bución de competencias que, éstas si, pueden pertenecer al
Estado o a una Comunidad. No es necesaria la titularidad de una
competencia específica para que un Ente incardinado en alguna
Administración Pública, estatal o comunitaria, pueda realizar una
actividad cartográfica. Sentado esto, es claro que no entra en juego
la cláusula residual del 149.3 CE.

2.
El Abogado del Estado llama la atención sobre los regímenes jurí-
dicos de singular intervención administrativa a que está sometida
en ocasiones la actividad cartográfica y centra su examen en tal
sentido sobre la Orden de Presidencia del Gobierno de 28 de abril
de 1978, parcialmente reformada (en puntos aquí irrelevantes) por
la de 15 de marzo de 1979. Sin duda es dificilísimo extraer argu-
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mentos de envergadura constitucional o utilizables en favor de
una pretensión de inconstitucionalidad de normas de tan bajo
rango y de naturaleza preconstitucional. No obstante, sirven cier-
tamente, junto con otras normas que no es preciso citar, para fijar
la competencia del Consejo Superior Geográfico en relación con
determinados trabajos cartográficos que por diversas razones
puedan estar relacionados con materias de defensa nacional.
Ahora bien, la exclusiva competencia estatal sobre tal materia (artí-
culo 149.1.4 CE) no ha llevado al legislador postconstitucional a
reforzar las exigencias contenidas en las Ordenes citadas y que
consisten tan sólo en la obligatoriedad de autorización previa que
deberán solicitar al Consejo Superior Geográfico cuantos
«Organismos oficiales, Empresas particulares, etc.», pretendan
llevar a cabo los trabajos cartográficos que allí se detallan.
Tampoco el Real Decreto 417/1979, de 13 de febrero ( RCL
1979\707 y 1013) de reorganización del Consejo Superior
Geográfico, en el que éste se define como «órgano asesor superior
del Estado en todo lo relacionado con las ciencias geográficas en
su aspecto cartográfico más amplio» (art. 1), atribuye a este órgano
monopolio alguno sobre materia relacionada con la cartografía, y
lo mismo cabe decir respecto al Real Decreto 2766/1976, de 4 de
diciembre, que regula la estructura de la Dirección General del
Instituto Geográfico Nacional. Del análisis de estas normas no se
infiere la exclusividad estatal del monopolio de la actividad carto-
gráfica, sino la existencia de ciertas competencias de Organismos
directamente incardinados en la Administración del Estado para
controlar, autorizar y unificar en determinados supuestos algunos
aspectos también determinados de la actividad cartográfica en fun-
ción de su repercusión sobre defensa nacional, o, como pone de
manifiesto el recurrente en otras alegaciones, en conexión con
«importantes responsabilidades en el orden internacional», también
de exclusiva competencia estatal.

Pero que la Ley impugnada cree un Instituto Cartográfico, algunas
de cuyas funciones puedan incidir en el marco de competencias
estatales de orden internacional o relativas a la defensa, no es un
motivo de inconstitucionalidad ni de la Ley en cuestión (que no se
postula), ni de su artículo impugnado [el 3.1, a)], y ello porque tal
interpretación extendería indebidamente el marco de la compe-
tencia estatal, no ya sobre las materias en cuestión (defensa o
relaciones internacionales), sino sobre actividades no incluidas ni
en esas ni en otras titularidades competenciales, sólo en virtud de
su potencial u ocasional relación con aquellas materias. Además
hay que tener en cuenta que la propia Ley impugnada contiene
una disposición (la final, primera) que expresamente deja a salvo
cuantas competencias «puedan corresponder a la Administración
Central del Estado», garantizando así la pacífica inserción del
Instituto Cartográfico y de sus funciones en un subsistema –el de
la Comunidad Autónoma– que se  sitúa en un sistema, el ordena-
miento jurídico estatal como totalidad, con expreso reconocimiento
de las competencias estatales que, según el recurrente, se violan.
No es que la voluntad del legislador comunitario valga como criterio
de justificación, pues no es ese un criterio hermenéutico válido,
sino que la norma impugnada no es inconstitucional por invasión

de competencias estatales cuando ella misma expresa que su
contenido deja a salvo («se entenderá sin perjuicio») las compe-
tencias, cuya violación es, para el recurrente, la causa o motivo
de inconstitucionalidad. Por lo demás, la enumeración contenida
en la disposición final primera no es exhaustiva ni pretende serlo,
pues alude expresamente a las competencias «en especial» de
algunos Organismos de la Administración Central del Estado, pero
después de una cláusula general en sí misma comprensiva de
toda la Administración Central.

3.
Qué deba entenderse, desde una perspectiva jurídico-constitu-
cional, por cartografía básica o por «trabajos cartográficos de
base» (expresión contenida en el precepto impugnado); o hasta
qué punto hay que llevar la distinción entre trabajos geodésicos
y cartografía de base son cuestiones sobre las que no resulta per-
tinente, ni acaso posible, pronunciarse en una sentencia que pone
fin a un proceso de declaración de inconstitucionalidad. Puesto
que el Institut Cartográfic ha sido creado «con la finalidad de llevar
a cabo las tareas técnicas de desarrollo de la información carto-
gráfica en el ámbito de las competencias de la Generalidad de
Cataluña» (art. 1), puede y debe entenderse que cuando el artículo
3.1, a), señala como una de sus funciones «la elaboración, repro-
ducción y difusión de trabajos cartográficos de base», esta última
expresión se refiere a aquellos que sirvan de base o fundamento
a los que puedan realizar otras Entidades Públicas sometidas al
Estatuto. Asimismo puede y debe entenderse, poniendo en relación
el artículo 3.1, a), con el 3.1, e), que tales trabajos, instrumental o
mediatamente básicos en el sentido antes expuesto deberán ser
realizados con arreglo a las normas estatales que garanticen la
unicidad técnica y la coordinación.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA
AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA
NACION ESPAÑOLA,

Ha decidido:

Desestimar el recurso de inconstitucionalidad promovido por el
Abogado del Estado contra el artículo 3.1, a), de la Ley 11/1982,
de 8 de octubre, del Parlamento de Cataluña, sobre creación del
Instituto Cartográfico de Cataluña.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Estado».

Dada en Madrid a 29 de junio de 1984.-Firmado: Manuel García-
Pelayo y Alonso.-Jerónimo Arozamena Sierra.-Angel Latorre
Segura.-Manuel Díez de Velasco Vallejo.-Francisco Rubio Llorente.-
Gloria Begué Cantón.-Luis Díez Picazo.-Francisco Tomás y
Valiente.-Rafael Gómez-Ferrer Morant.-Angel Escudero del Corral.-
Antonio Truyol Serra.-Francisco Pera Verdaguer.-Rubricados.
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La Disposició final 2 de la Llei 11/1982, de 8 d’octubre, de creació
de l’Institut Cartogràfic de Catalunya,faculta el Consell Exeeutiu per
dictar les normes necessàries per al desenvolupament i l’execueió
de la Llei esmentada.

L’experiència obtinguda durant aquests cinc anys de funcionament
de l’Institut aeonsella l’aprovacíó del Reglament de la Llei, que ha de
facilitar la seva aplicació i que constitueix un instrument idoni per com-
pletar l’organització de l’Institut i regular l’exercici de les seves fun-
cions.

Per tant, a proposta del Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques i d’acord amb el Consell Executiu,

DECRETO:

Article únic
S’aprova el Reglament de I’Institut Cartogràfic de Catalunya, que s’in-
clou com a Annex a aquest Decret.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

No obstant això, mentre el titular del Departament no desenvolupi
aquest Decret, es mantindran els negociats actualment existents,
amb l’adseripció que funcionalment es determini.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

A l’entrada en vigor del Reglament queden derogats el Decret
526/1982, de 24 de desembre, el Decret 73/1985, de 18 de gener,
el Decret 70/1986, de 27 de febrer, i les altres disposicions generals
que s’oposin a aquest Reglament.

DISPOSICIÓ FINAL

Es faculta el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques per
dictar les normes necessàries per al desenvolupament i l’execució
d’aquest Reglament.

Barcelona, 28 de març de 1988

JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya

XAVIER BIGATÀ RIBÉ
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

ANNEX 

CAPÍTOL 1
Naturalesa, finalitats i funcions de l’lnstitut

Article 1
1.1 L’Institut Cartogràfic de Catalunya és un organisme autònom

comercial, industrial i financer, adscrit al Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, amb la finalitat de portar a terme les
tasques tècniques de desenvolupament de la informació carto-
gràfica en l’àmbit de les competències de la Generalitat de
Catalunya.

1.2 L’Institut Cartogràfic de Catalunya és subjecte a I’Estatut de l’em-
presa pública catalana, de conformitat amb el que disposa l’article
1.a) de la Llei 4/1985, de 29 de març.

Article 2
2.1 Per al eompliment de les seves fínalitats I’Institut gaudirà de per-

sonalitat jurídica propia, autonomia administrativa i econòmica i
capacitat plena d’obrar.

2.2 En conseqüència, I’Institut podrà adquirir, posseir, reivindicar, gra-
var o alienar tota mena de béns; concertar crèdits, celebrar con-
tractes, obligar-se, interposar els recursos establerts i executar
les accions previstes a les lleis.

2.3 El que disposen els paràgrafs anteriors s’entén sens perjudici de
l’observança de les Lleis 11/1981, de 7 de desembre, de patrimoni
de la Generalitat; 10/1982, de 12 de juliol, de finances públiques;
4/1985, de 29 de març, de l’estatut de l’empresa pública catalana,
i les altres lleis d’aplicació a Catalunya.

2.4 L’Institut Cartogràfic de Catalunya actuarà d’acord amb els cri-
teris i principis següents:
a) Rendiment, economia i productivitat, aplicats d’acord amb els
objectius fixats pels òrgans corresponents.
b) No-discriminació respecte al sector privat.
c) Contribució al foment de l’ocupació i al desenvolupament tec-
nològic.

Article 3
Són funcions de l’Institut Cartogràfic de Catalunya:
a) L’elaboració, la reproducció i la difusió de treballs cartogràfics de
base.

b) La creació, l’estructuració i l’organització de la Cartoteca de
Catalunya, que coordinarà la recollida i l’estudi de la documentació
geogràfica i cartogràfica existent, i s’encarregarà de la seva con-
servació i difusió directament o en col·laboració amb altres entitats
públiques o privades.

c) La formació d’un base de dades cartogràfiques amb la finalitat d’u-
tilitzar sistemes automàtics en el traçat de la cartografia.

d) La coordinació tècnica deIs treballs cartogràfics que facin entitats
públiques i privades, si s’escau, i la col·laboració amb organismes
públics i entitats privades de finalitat anàIoga.

e) La eoordinació deIs seus treballs cartogràfics amb els organismes
de finalitat anàIoga a nivell d’Estat.

f) La publicació i la difusió deIs treballs realitzats per I’Institut que es
jutgi convenient pel seu interès públic, científic o d’una altra natu-
ralesa.

Article 4
4.1 L’Institut realitzarà, amb caràcter preferent, els serveis cartogràfics

de caràcter oficial i d’interès general per a la Generalitat.
4.2 Sens perjudici de l’actuació prevista al paràgraf anterior, I’Institut

podrà realitzar estudis i treballs encomanats o sol·licitats per enti-
tats públiques o particulars.

Article 5
5.1 Per a l’exercici de les seves funcions, l’Institut podrà:

a) Fer convenis de cooperació amb els organismes competents,
especialment amb les entitats locals que coadjuvin en l’exercici
de les seves funcions.

b) Formar consorcis amb altres entitats públiques per al desen-
volupament de les finalitats pròpies de l’activitat cartogràfica.

c) Crear societats anònimes, així com participar en qualssevol
altres societats constituïdes, amb limitació de les responsabi-
litats, per ens públics o particulars, per al desplegament de
finalitats de naturalesa cartogràfica.

5.2 La creació de consorcis o societats anònimes o la participació o
integració de l’Institut a les ja constituïdes haurà de ser autoritzada
pel Consell Executiu, d’acord amb el que estableix la Llei 4/1985,
de 29 de març de I’Estatut de l’empresa pública catalana.

Article 6
6.1 Amb periodicitat la Direcció de I’Institut donarà coneixement de

l’estat de les seves actuacions en curs a la Secretaria General del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques amb la finalitat
de facilitar la funció coordinadora que correspon a l’esmentada
Secretaria General.

6.2 A més a més, la Direcció de I’Institut elaborarà anualment el pro-
jecte de pla d’actuació i una memòria de les activitats desenvo-
lupades en l’exercici corresponent.
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CAPÍTOL 2
Organització

SECCIÓ 1
Órgans rectors

Article 7
7.1 L’Institut es regirà pels òrgans següents:

a) Consell Rector.
b) Direcció.
c) Comissió Tècnica.

7.2 L’Institut disposarà, a més, dels serveis interiors que es deter-
minen en aquest Reglament.

SECCIÖ 2
Consell Rector

Article 8
8.1 El Consell Rector serà format pel president, el vice-president, els

vocals i el secretari.
8.2 En seraà president el Conseller de Política Territorial i Obres

Públiques. El vice-president serà designat pel Conseller d’entre
els representants que s’ementaran al punt 3.a), d’aquest mateix
article.

8.3 Els vocals del Consell seran els següents:
a) Un representant de cadascun deis departaments d’Economia
i Finances, d’Indústria i Energia, d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca i de Governació, el Director General d’Estadistica, el
Director General d’Urbanisme, el Director General de Política
Territorial i el Director General de Carreteres.

b)Quatre vocals representants de les corporacions locals.
c) Dos vocals de lliure designació pel Consell Executiu entre per-
sones de competència acreditada en el camp de la Cartografia.

d) El Director de l’Institut.
8.4 El secretari serà designat pel Consell Rector a proposta del seu

president.

Article 9
EIs vocals del Consell Rector representants de corporacions Iocals
seran designats per les seves organitzacions representatives en pro-
porció al nombre de municipis i altres ens locals que tinguin afiliats.
Tots ells hauran de ser membres de les corporacions locals.

Article 10
10.1 El Consell Rector té les facuItats més àmplies en l’actuació, la
gestió i la representació de I’Institut.
10.2 Particularment, correspon al Consell Rector:

a) Elaborar i proposar el pla anual de treball i gestió i l’avantprojecte
de pressupost de I’Institut.

b) Conèixer els recursos que integren el patrimoni de I’Institut i
informar-ne l’Administració.

c) Atorgar poders al director per al desenvolupament de l’activitat
comercial, industrial i financera de I’Institut.

d) Resoldre tots els afers relacionats amb la competència de
I’Institut no atribuïts a la direcció.

Article 11
El president del Consell Rector tindrà les atribucions següents:
a) Representar el Consell.
b) Convocar-ne les reunions, assenyalant lloc, dia i hora de cele-
bració i ordre del dia d’aquestes.

c) Presidir i dirigir les deliberacions i dirimir amb el seu vot de quali-
tat els empats.

d) Autoritzar amb la seva signatura l’acta de les sessions i les certi-
ficacions.

e) Mantenir, per si mateix o per delegació en el director, contactes
amb els òrgans de l’Administració de l’Estat competents en la matè-
ria.

f) Proporcionar a les altres administracions públiques, per si mateix
o mitjançant el director, informació sobre la cartografia realitzada o
en curs d’execució.

g) Presidir reunions, i dirimir amb el seu vot els empats.
h) Qualsevol altra funció atribuida per aquest Reglament.

Article 12
El vice-president auxiliarà el president en les seves funcions i el subs-
tituirà en els casos d’absència o d’impossibilitat.

Article 13
El secretari aixecarà l’acta de les sessions i estendrà certificacions
dels acords que s’hi hauran adoptat, autoritzant amb la seva firma
les unes i les altres.

SECCIÓ 3
Direcció

Article 14
El director de I’Institut és nomenat pel Consell Executiu a proposta
del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques i li correspon el
nivell orgànic de director general.

Article 15
15.1 Correspon al director de I’Institut la direcció d’aquest, l’execució

deIs acords del Consell Rector i la direcció del personal.
15.2 El director tindrà, entre altres atribucions, les següents:

a) Formular l’avantprojecte del pla anual de treball i gestió, l’es-
borrany de pressupostos i la memòria de I’Institut.

b) Proposar el nomenament del personal i l’estructura orgànica
de l’Institut, d’acord amb la legislació vigent. 

c) Representar, per delegació del president, el Consell Rector en
les actuacions de I’Institut, per mantenir contactes amb els
organs de l’Administració de l’Estat competents en la matèria.

d) Proporcionar als òrgans de l’Administració de l’Estat compe-
tents en la matèria, per delegació del president del Consen
Rector, informació sobre la cartografia realitzada o en curs
d’execució.

e) Decidir, en cas d’urgència, en matèries de competència del
Consell Rector, perÒ amb l’obligació de retre compte a aquest
Òrgan en la primera reunió que se celebri.

SECCIÓ 4
Comissió tècnica

Article 16
16.1 La Comissió tècnica es composa del president, que serà el direc-

tor, del secretari i deIs vocals següents:
a) Un representant de cadascuna de les universitats catalanes.
b) Un representant de cada una de les dircccions generals d’ur-
banisme, carreteres, política territorial, administració local i
del Servei Geologic de Catalunya.

c) Dos representants de les entitats locals designats per cadas-
cuna de les associacions representatives del territori de
Catalunya.

d) Un representant del Col·legi oficial d’enginyers topògrafs de
Catalunya.

e) Els caps de servei de I’Institut Cartogràfic de Catalunya.
16.2 Els vocals han de ser persones expertes en cartografia o que

tinguin al seu càrrec serveis cartogràfics.
16.3 Seran invitats a formar part de la Comissió com a vocals i, per

tant, amb veu i vot, un representant de l’Institut Geogràfic
Nacional i un representant de la Comisió de Coordinació
Cartogràfica de les Forces Armades.

16.4 El secretari de la Comissió tècnica serà designat pel president
del Consell Rector, a proposta del director de l’Institut, d’entre
el seu personal.

16.5 El president de la Comissió tècnica podrà convidar a assistir a
les seves sessions experts o especialistes quan així ho aconselli
la naturalesa deIs assumptes a tractar.

Article 17
17.1 Correspon a la Comissió tècnica:

a) Assessorar l’Institut.
b) Elaborar criteris tècnics per tal de coordinar els treballs car-
togràfics.

c) Proposar les mesures necessàries per evitar que es produeixin
repeticions de treballs o duplicitat de tasques.

Legislació sobre la geoinformació de Catalunya, 1982-2012. Decret 88/1988

30 Institut Cartogràfic de Catalunya



d) Vetllar per la posada al dia i la conservació dels treballs car-
togràfics d’importància general i permanent per a Catalunya.

e) Proposar les mesures precises i necessàries perquè la nomen-
clatura i la simbologia utilitzades per l’Institut siguin les mateixes
a les entitats que coordina.

f) En general, estudiar i proposar les normes necessàries per
impulsar i coordinar tots els treballs i estudis encaminats a
l’execució de la cartografia d’interès per a Catalunya.

17.2 EIs acords de la Comissió tècnica tenen el caràcter d’informes
facultatius i no vinculants.

SECCIÓ 5
Serveis interiors

Article 18
18.1 La direcció de l’lnstitut realitzarà les seves funcions mitjançant

els serveis següents:
a) Desenvolupament i Sistemes.
b) Producció Cartogràfica.
c) Programes d’Actuació Cartogràfica.
d) Secretaria Economica i Administrativa.

18.2 Depen directament del director la Cartoteca de Catalunya.

Artide 19
19.1 Són comeses del Servei de Desenvolupament i Sistemes la rea-

lització d’estudis, la definició de les metodologies, l’analisi de les
aplicacions i la posada en marxa i el desenvolupament deIs dife-
rents sistemes d’informació geogràfica, cartografia numèrica,
càlcul, bases de dades alfanumèriques, percepció remota i d’ajut
a la gestió dins els diferents àmbits de la realització cartogràfica.

19.2 A més a més, el Servei de Desenvolupament i Sistemes dóna
suport tècnic als altres serveis de l’Institut en els àmbits de res-
titució fotogramètrica, analògica i analítica, aixecaments topo-
gràfics, xarxes geodèsiques i d’anivellació, vols mètrics i multis-
pectrals, aerotriangulació i models digitals del terreny.

19.3 Queden adscrites al Servei de Desenvolupament i Sistemes la
Secció de Sistemes d’Informació, la Secció del Centre de Càlcul,
la Secció de Teledetecció i Tractament Digital d’Imatges i la
Secció de Suport Analític.

Article 20
20.1 Correspon al Servei de Producció Cartogràfica la realització car-

togràfica establerta pels programes d’actuació cartogràfica dins
e!s àmbits deIs sistemes de restitució fotogramètrica, analògica
i analítica, els aixecaments topogràfics, la tecnologia de vols
mètrics i multispectrals, els models numèrics per a l’aerotrian-
gulació, l’edició i la digitalització assistida, l’ajut a la formació i
la revisió cartogràfica, la sortida cartogràfica, el laboratori foto-
gràfic, la reproducció i les edicions.

20.2 Queden adscrites al Servei de Producció Cartogràfica, la Secció
de Geodèsia i la Secció de Fotogrametria.

ArticIe 21
21.1 El Servei de Programes d’Actuació Cartogràfica té atribuïdes les

comeses de l’anàlisi, la definició, el control de la producció, la
integració d’informació connexa i el control de qualitat deIs pro-
grames d’actuació cartogràfica encomanats per la direcció. En
conseqüència, també l’estructuració de les metodologies adients,
per tal d’integrar tant els elements tècnics com de gestió, que
permeti donar la màxima utilització pluridisciplinària als elements
cartogràfics i mètrics generaIs.

21.2 Queda adscrita al Servei de Programes d’Actuació Cartogràfica
la Secció d’Edició Cartogràfica.

Article 22
22.1 Són comeses del Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa

la gestió de personal, l’anàlisi, realització i control de les tasques
pressupostàries, comptables i administratives, la coordinació
econòmica de l’Institut, la contractació administrativa. la gestió
comercial de productes cartogràfics i bibliogràfics, el manteni-
ment de les instal·lacions, la distribució i les vendes de la pro-
ducció cartogràfica, l’organització i assumptes generals de
I’lnstitut.

22.2 Queda adscrita al Servei de Secretaria Econòmica i Administrativa
la Secció d’Organització Econòmica i Assumptes Generals.

Article 23
Les seccions s’estructuren en negociats d’acord amb el que es deter-
mini per Ordre del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

Article 24
La Cartoteca de Catalunya, amb nivell orgànic de secció, coordina,
sota la dependència immediata del director de l’Institut, la recollida i
l’estudi de la documentació geogràfica i cartogràfica existent i s’en-
carrega de la seva conservació i difusió, directament o en col·laboració
amb altres entitats públiques o privades.

CAPÍTOL 3
Funcionament del Consell Rector i de la Comissió tècnica

Article 25
25.1 La convocatòria del Consell Rector i de la Comissió tècnica

correspondrà als seus presidents respectius i haurà de ser acor-
dada i notificada amb una antelació mínima de quaranta-vuit
hores, llevat dels casos d’urgència, i s’hi adjuntarà l’ordre del
dia.

25.2 L’ordre del dia serà fixat pel president respectiu, tenint en comp-
te, si escau, les peticions dels altres membres formulades amb
l’antelació suficient.

25.3 Això no obstant, tant el Consell Rector com la Comissió tècnica
quedaran constituïts vàlidament, encara que no s’haguessin
complert els requisits de la convocatòria, quan es trobin reunits
tots els seus membres respectius i ho acordin així per unanimi-
tat.

Article 26
26.1 Les deliberacions del Consell Rector i de la Comissió tècnica

seran presidides i dirigides pels seus presidents respectius.
Perquè les deliberacions o els acords siguin vàlids cal la presèn-
cia, si més no, de la meitat més un dels seus membres. 

26.2 Si no hi ha quorum, l’òrgan es constituirà en segona convocatòria
una hora després de l’assenyalada per a la primera. Per això
n’hi haurà prou amb l’assistència de la tercera part deIs sus
membres i, en tot cas, en nombre no inferior a tres.

Article 27
27.1 EIs acords dels òrgans col·legiats de l’Institut seran adoptats

per majoria absoluta d’assistents i els empats seran dirimits pel
vot del president.

27.2 Els membres del Consell Rector podran fer constar en acta el
seu vot contrari a l’acord adoptat i els motius que el justifiquin.

27.3 No podrà ser objecte d’acord cap assumpte que no estigui inclòs
en l’ordre del dia, llevat que siguin presents tots els membres
de l’òrgan col·legiat i que sigui declarada la urgència de l’as-
sumpte pel vot favorable de la majoria.

27.4 Els acords es registraran en el llibre d’actes amb la firma del pre-
sident i del secretari.

CAPÍTOL 4
Règim econòmico-financer

Article 28
28.1 Els recursos de I’Institut seran els següents:

a) Tots els que estaven adscrits al Servei Cartogràfíc del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

b) EIs rendiments dels béns compresos en l’apartat anterior i
deIs altres adscrits a l’Institut.

e) EIs béns traspassats de la Diputació segons Decret 198/1983,
de 21 d’abril.

d) L’assignacíó que es fíxarà al pressupost de la Generalitat per
al compliment de les finalitats de l’Institut i els crèdits que
aquest utilitzi deis previstos en aquest pressupost per a l’e-
xecucíó de treballs canogràfics.

e) EIs ingressos que obtingui pels estudis o treballs que realitzi
en el desenvolupaments de les seves funcions o per la venda
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de les seves produccions a organismes diferents de la
Generalitat o a particulars.

f) Les particípacions o els ingressos que procedeixin dels con-
sorcis o societats en què intervingui, segons el que preveu
l’article 5 d’aquest Reglament.

g) Les subvencions, les aportacions o les dotacions concedides
a favor seu per entitats o particulars.

h) Tots els recursos no previstos en els apartats anteriors que
puguin ser-li atribuïts per disposició legal o reglamentària.

28.2 El pressupost de I’Institut serà anual i se subjectarà a les dispo-
sicions legals sobre els pressupostos deIs organismes autònoms
de caràcter comercial, industrial i financer i, en particular, el pres-
supost d’explotació i capital s’adequarà al que disposa l’article
13 de la Llei de l’estatut de I’empresa pública catalana.

28.3 L’lnstitut gaudirà de les exempcions i els beneficis fiscals de què
gaudeix l’Administració de la Generalitat.

Artide 29
29.1 EIs treballs cartogràfics de caràcter oficial, inclosos en la deno-

minació de treballs cartogràfics de base (article 3.a) de la Llei
11/1982, de 8 d’octubre) que l’lnstitut Cartogràfíc de Catalunya
realitzi per a la Generalitat de Catalunya d’acord amb el pla anual
de treball proposat pel Consell Rector (article 11.2.a) es finan-
çaran amb càrrec al seu pressupost propi. Quan es tracti de tre-
balls específics d’interès per a cadascun dels diferents depar-
taments, es finançaran amb l’aplicació deis diferents crèdits
pressupostaris de cada departament.

29.2 La realització de treballs encomanats o sol·licitats per entitats
públiques o privades es finançarà mitjancant la contraprestació
que a aquest efecte es concerti.

29.3 EIs contractes que se celebrin per a la realització de treballs per
a entitats públiques tindran caràcter administratiu, tret que les
normés de contractació de l’entitat contractant disposin el con-
trari.

29.4 La direcció elaborarà un balanç de situacíó i un compte d’ex-
plotació que reflecteixin degudament la comptabilitat de I’Institut.

Article 30
30.1 Els ingressos que obtingui l’Institut que tinguin la naturalesa de

taxa es regiran per la Llei 6/1986, de 8 de maig, de desplegament
i modificació de les taxes de la GeneraIitat.

30.2 No tindran la consideració de taxes, llevat del cas que aquest
caràcter els sigui atribuït expressament, les tarifes o preus que

hagi de percebre l’Institut per les seves prestacions o per la
venda dels béns que constitueixin l’objecte de la seva activitat.

30.3 El titular del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
podrà delegar en el director de l’Institut Cartogràfic de Catalunya
la Itxació de les tarifes i els preus a que es refereix el paràgraf
anterior.

Article 31
Les adquisicions patrimonials, les relacions jurídiques externes i el
règim de contractació de I’Institut que estiguin directament relacionats
amb l’objecte de la seva activitat són subjectes al dret civil i mercantil,
i no se sotmeten als procedimients administratius de selecció de con-
tractistes i, en general, a les normes administratives sobre contractació.
El Consell Rector, però, acordarà els sistemes de publicitat i de con-
currència per a l’adjudicació dels contractes que pel seu import o per
la seva naturalesa es cregui adients.

CAPÍTOL 5
Règim jurídic

Article 32
32.1 Contra els actes adrninistratius de I’Institut seran procedents

els recursos previstos a les normes de procediment administratiu
aplicables a Catalunya, amb les peculiaritats que s’estableixen
tot seguit.

32.2 Tots els actes administratius de I’lnstitut podran ser objecte de
recurs d’alçada davant el Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques.

32.3 El recurs extraordinari de revisió, si s’escau, s’ha d’interposar
sempre davant el Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques.

Article 33
La interposició de recurs contenciós administratiu serà procedent
d’acord amb el que estableix la Llei d’aquesta jurisdicció.

Article 34
L’exercici d’accions civils i laboraIs es regira per les normes d’aplicació
general i la reclamacíó prèvia s’adrecarà sempre al Consell Rector i
es presentarà a la direcció de l’Institut.

(88.061.031)
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El President de la Generalitat de Catalunya
Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha
aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article
33.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Les xarxes geodèsiques són formades per un conjunt de punts
del territori, anomenats vèrtexs geodèsics, dels quals s’ha mesurat
l’emplaçament amb gran precisió i que es materialitzen sobre el
terreny amb fites o senyals. La disponibilitat d’una xarxa geodèsica
utilitària en l’àmbit territorial de Catalunya, basada en les xarxes
estatals, que a la vegada es basen un xarxes continentals, és un
element cabdal per a donar alta precisió a la cartografia, sobre la
qual es projecten les diverses activitats que es desenvolupen sobre
el territori, com són les obres públiques o la planificació a qualsevol
nivell, entre altres.

La xarxa geodèsica utilitària de Catalunya és una xarxa moderna,
tridimensional, en què no se separen les components horitzontals
de les verticals. Les coordenades dels seus vèrtexs es determinen
per càlculs globals que abasten tot el territori de Catalunya i que
integren dades de suport per a la connexió amb les xarxes estatals
i noves observacions per a la determinació efectiva dels vèrtexs de
la xarxa utilitària. Les dades de suport són les coordenades de les
xarxes estatals horitzontals –de primer ordre i d’ordre inferior– i les
cotes de la xarxa estatal vertical –d’anivellació–, i també les estima-
cions de llur precisió. Les noves observacions, les pròpies de la
xarxa utilitària, es realitzen entre els seus vèrtexs i els de les xarxes
estatals. En gran part, les observacions es basen en satèl·lits, i es
complementen amb observacions d’anivellació i amb el geoide de
Catalunya calculat per l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

La distribució de vèrtexs de la xarxa geodèsica utilitària s’adapta
a les necessitats dels seus usuaris i als condicionants propis del
territori i de la tecnologia, tant pel que fa a la implantació i l’obser-
vació de la xarxa com pel que fa al posterior aprofitament. Així,
tenint en compte la utilització creixent de satèl·lits artificials geo-
dèsics, la distància entre vèrtexs de la xarxa varia entre uns vuit-
cents metres a les àrees urbanes amb gran densitat d’edificació,
on l’ús posterior de satèl·lits per a treballs topogràfics és difícil, i
uns deu quilòmetres a les àrees muntanyoses, on l’ús de satèl·lits
permet la determinació de coordenades amb gran precisió i rapi-
desa i a un baix cost. Atès que, amb les noves tècniques de la
geodèsia espacial, el requeriment de visibilitat entre vèrtexs per
a l’observació de xarxes geodèsiques ha desaparegut, els vèrtexs
de la xarxa utilitària s’emplacen en indrets d’accés fàcil, amb l’única
condició d’evitar les obstruccions en la recepció dels senyals dels
satèl·lits geodèsics. Tanmateix, per permetre l’aprofitament de la
xarxa amb tècniques topogràfiques clàssiques, en la mesura pos-
sible i especialment en les àrees urbanes, els vèrtexs de la xarxa
utilitària es distribueixen de manera que es mantingui la visibilitat
amb almenys dos dels vèrtexs veïns.

L’establiment de la xarxa geodèsica utilitària segons el concepte
i la distribució dels vèrtexs descrits garanteix l’alta precisió reque-
rida en els treballs de cartografia a totes les escales i l’homogeneïtat
i la continuïtat de treballs cartogràfics distints. Això significa un
augment de la qualitat geomètrica de qualsevol tipus de projecte
que es desenvolupi so bre el territori i, a la vegada, un abaratiment
dels costos de referenciació.

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1
Objecte de la Llei
És objecte d’aquesta Llei la regulació del règim jurídic dels senyals
geodèsics que integren la xarxa geodèsica utilitària de Catalunya,

a fi de permetre’n la instal·lació, la construcció, la conservació i la
utilització per als fins propis de l’Institut Cartogràfic de Catalunya
i d’acord amb les facultats que aquest té reconegudes.

Article 2
Configuració de la xarxa geodèsica utilitària
1 La xarxa geodèsica utilitària de Catalunya equivalent a l’antiga
xarxa de quart ordre, es crea a partir de la densificació de les
xarxes de primer ordre, ordre inferior i d’anivellació.

2 La densificació de les xarxes s’ha de dur a terme d’acord amb
les necessitats cartogràfiques i topogràfiques que assenyali
l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

Article 3
Identificació
1 La identificació dels senyals geodèsics s’efectua mitjançant la
col·locació d’una placa.

2 L’Institut Cartogràfic de Catalunya ha d’elaborar fitxes dels seny-
als geodèsics i n’ha de remetre una còpia a l’ajuntament i al con-
sell comarcal en l’àmbit territorial dels quals es trobi cada senyal,
la qual còpia resta sota la custòdia d’aquests ens.

3 L’accés a les fitxes és públic.
4 L’Institut Cartogràfic de Catalunya ha de determinar el model i
el contingut de les fitxes i de les plaques identificatives.

Article 4
Règim jurídic
1 Els senyals geodèsics a què es refereix aquesta Llei són de
domini públic i resten adscrits al compliment de les seves fina-
litats. Correspon a l’Institut Cartogràfic de Catalunya d’acom-
plir-ne la instal·lació, la gestió i la conservació.

2 Es declaren d’utilitat pública els senyals geodèsics i les tasques
necessàries per a llur instal·lació, llur construcció o reconstrucció,
llur conservació i llur utilització per l’Institut Cartogràfic de
Catalunya.

Article 5
Instal·lació
1 Els senyals que constitueixen la xarxa geodèsica utilitària es
caracteritzen per llur permanència. 

2 Durant l’execució de les obres d’instal·lació de senyals geodèsics
es poden col·locar senyals de caràcter provisional.

3 Els senyals geodèsics permanents es poden col·locar:
a) En edificis, prioritàriament de titularitat pública o que presentin

garanties de permanència, havent escoltat el titular. Per a
instal·lar senyals en els edificis que integren el patrimoni cul-
tural de Catalunya cal un informe previ del Departament de
Cultura.

b) En llocs lliures d’edificació on sigui tècnicament aconsellable.
En la mesura possible, s’ha d’evitar la col·locació de senyals
en espais naturals protegits, o bé s’han d’instal·lar en les
zones més accessibles, tant dins d’aquests com en terrenys
forestals catalogats d’utilitat pública o protectors, en els ter-
mes de l’article 7.6 i d’acord amb la Llei 6/1988, del 30 de
març, forestal de Catalunya.

4 Les tasques d’instal·lació dels senyals es poden promoure d’ofici
o a instància de tercers i poden ésser dutes a terme directament
per l’Institut Cartogràfic de Catalunya o, sota la seva supervisió,
per altres ens públics o privats, mitjançant personal autoritzat
degudament per aquest Institut.

5 Els projectes d’instal·lació dels senyals han d’ésser sotmesos a
informe previ dels ajuntaments respectius, en allò que afectin llurs
competències, i requereixen la llicència urbanística corresponent.

Article 6
Conservació
1 Les tasques de conservació i manteniment dels senyals geodè-
sics es poden encomanar als consells comarcals i als ajunta-
ments mitjançant convenis de cooperació amb l’Institut
Cartogràfic de Catalunya.
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2 Els canvis d’emplaçament dels senyals geodèsics poden ésser
sol·licitats per les persones físiques o jurídiques interessades a
l’Institut Cartogràfic de Catalunya, el qual ha d’adoptar la reso-
lució que sigui pertinent. El projecte del canvi de lloc ha d’ésser
redactat per l’Institut Cartogràfic de Catalunya i la realització
material va a càrrec del sol·licitant, que l’ha de sufragar i dur a
terme en el termini que fixi el projecte.

CAPÍTOL II
Servituds

Article 7
Servitud forçosa d’instal·lació de senyals
1 La realització de les tasques d’instal·lació, construcció, recons-
trucció, conservació i utilització dels senyals geodèsics per a
l’elaboració dels treballs cartogràfics i topogràfics propis de
l’Institut Cartogràfic de Catalunya pot donar lloc a la constitució
de servitud forçosa d’instal·lació de senyals, la qual comporta
la servitud accessòria de pas. La servitud forçosa d’instal·lació
de senyals comporta l’obligació del predi servent de donar pas
i permetre la realització dels treballs per a l’establiment, la con-
servació i la utilització dels senyals a favor del personal neces-
sari, autoritzat i acreditat degudament per l’Institut Cartogràfic
de Ca ta lunya.

2 Per a la declaració i la imposició de les servituds a què es refereix
l’apartat 1, que corresponen a l’Institut Cartogràfic de Catalunya,
és títol suficient, d’acord amb el que disposa la Llei 11/1975, de
règim jurídic dels senyals, la instrucció i la resolució de l’expe-
dient administratiu, amb caràcter previ. En la tramitació de l’ex-
pedient cal garantir el dret d’audiència dels interessats i motivar
suficientment la conveniència i l’oportunitat de la instal·lació.

3 Tots els immobles, llevat de l’interior dels habitatges, queden
subjectes a la imposició de les servituds a què es refereix l’a-
partat 1. No obstant això, si l’immoble afectat és destinat a habi-
tatge, les tasques s’han d’acomplir sense pertorbar-ne els habi-
tants.

4 Per a l’establiment de les servituds a què es refereix l’apartat 1
en zones d’interès per a la defensa es requereix l’autorització
prèvia de l’autoritat competent.

5 Per a l’establiment de les servituds a què es refereix l’apartat 1
en els espais naturals de protecció especial es requereix l’au-
torització de l’òrgan gestor de l’espai o de l’autoritat competent.

6 Prèviament a la constitució de les servituds a què es refereix l’a-
partat 1 s’ha de procedir a l’ocupació temporal del terreny, per
tal de comprovar la idoneïtat del punt elegit. Si els senyals s’han
de situar en terrenys forestals catalogats d’utilitat pública o pro-
tectors, la concessió de l’ocupació temporal dels terrenys s’ha
de tramitar d’acord amb el procediment assenyalat per la Llei
6/1988, del 30 de març, forestal de Catalunya, i les disposicions
complementàries.

7 La constitució de les servituds a què es refereix l’apartat 1 inclou
els treballs previs, que són declarats d’utilitat pública, i també
el transport de materials i eines, l’emplaçament del senyal, l’o-
cupació de la superfície necessària i la construcció del senyal.

8 La constitució de les servituds a què es refereix l’apartat 1 en
béns de domini públic d’altres administracions requereix l’auto-
rització prèvia de l’administració titular.

9 La constitució de les servituds a què es refereix l’apartat 1 sobre
béns que integrin el patrimoni històric i sobre béns catalogats
requereix l’autorització prèvia de l’administració pública com-
petent.

Article 8
Inscripció
La inscripció del títol constitutiu de les servituds va a càrrec de
l’Institut Cartogràfic de Catalunya i s’efectua de conformitat amb
la legislació hipotecària vigent.

Article 9
Indemnització
1 La constitució de la servitud té caràcter indemnitzable a favor
del predi servent, en funció del valor de la superfície de terreny
ocupada pels senyals i dels perjudicis que, si s’escau, es valori

que puguin causar la instal·lació, la conservació, la utilització i
la restitució del senyal.

2 La quantia de la indemnització a què es refereix l’apartat 1 s’ha
de determinar preferentment de mutu acord i, si això no és pos-
sible, segons les normes de valoració i procediment establertes
a l’efecte de l’expropiació forçosa.

Article 10
Cessament
Les servituds constituïdes a l’empara d’aquesta Llei cessen si, per
raons tècniques o a sol·licitud de part, l’Institut Cartogràfic de
Catalunya resol de modificar l’emplaçament del senyal. En aquest
supòsit, l’Institut Cartogràfic de Catalunya ha de fer els treballs
necessaris per a retirar el senyal.

CAPÍTOL III
Règim sancionador

Article 11
Inspecció i vigilància
La inspecció i la vigilància dels senyals geodèsics correspon a
l’Institut Cartogràfic de Catalunya, que l’exerceix mitjançant per-
sonal autoritzat. Es pot establir per conveni la participació d’altres
ens públics en aquestes tasques.

Article 12
Infraccions
1 La producció de danys als senyals geodèsics, tant als senyals
permanents com als senyals provisionals necessaris per a l’e-
xecució dels treballs regulats per aquesta Llei, té la consideració
d’infracció administrativa i determina la incoació i la tramitació
de l’expedient administratiu corresponent al responsable.

2 Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
3 Són infraccions lleus:

a) Alterar els senyals, si poden continuar servint per a l’ús pre-
vist.

b) Deteriorar els senyals, si poden continuar servint per a l’ús
previst.

c) Impedir o pertorbar l’accés per a la utilització, el manteniment
i la restitució dels senyals.

4 Són infraccions greus:
a) Alterar els senyals, si deixen de servir per a l’ús previst o dei-

xen d’ésser identificables.
b) Destruir o sostreure els senyals.
c) Modificar la situació dels senyals o impedir-ne la visibilitat.
d) Impedir l’accés per a la instal·lació dels senyals.
e) Cometre infraccions qualificades com a lleus, si s’aprecia

reincidència.
5 És infracció molt greu la reincidència en la comissió d’infraccions
qualificades com a greus.

Article 13
Prescripció
El termini de prescripció de les infraccions és de quatre anys per
a les greus i les molt greus i d’un any per a les lleus, a comptar
des de la data de comissió de la infracció o, si és continuada, des
de la data de realització de l’últim acte en què la infracció es con-
suma.

Article 14
Procediment sancionador
1 El procediment sancionador pot ésser iniciat d’ofici o per denún-
cia de tercers, adreçada a l’Institut Cartogràfic de Catalunya, o
bé als consells comarcals o als ajuntaments, els quals ho han
de posar en coneixement del dit Institut.

2 El procediment sancionador s’ha de tramitar de conformitat amb
la normativa vigent i ha de garantir, en qualsevol cas, l’audiència
a l’interessat. La instrucció de l’expedient correspon als serveis
de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

3 Si s’aprecia que els fets que són objecte d’expedient sanciona-
dor poden ésser constitutius de delicte o falta, l’Institut
Cartogràfic de Catalunya ha de traslladar les actuacions a l’au-
toritat judicial competent i, en aquest supòsit, el procediment

Legislació sobre la geoinformació de Catalunya, 1982-2012. Llei 11/1994

34 Institut Cartogràfic de Catalunya



sancionador queda en suspens fins que aquella no es pronunciï.
Aquesta suspensió no afecta l’expedient incoat per al restabli-
ment de la situació anterior a la comissió de la infracció o, si
s’escau, per a l’abonament de les indemnitzacions pels danys
i perjudicis ocasionats.

4 Si la resolució judicial a què es refereix l’apartat 3 és absolutòria,
l’Administració pot continuar l’expedient sancionador, respectant
els fets declarats com a provats pels tribunals.

5 La imposició d’una sanció en via judicial exclou la imposició
d’una sanció en via administrativa.

Article 15
Reclamació de danys en via administrativa
L’Administració pot sol·licitar en qualsevol cas indemnització pels
danys i perjudicis causats en via administrativa.

Article 16
Sancions
1 Les infraccions tipificades per aquesta llei són sancionades amb
les multes següents:
a) Les infraccions lleus, amb una multa de fins a 50 000 pes-

setes.
b) Les infraccions greus, amb una multa de fins a 100 000 pes-

setes.
c) Les infraccions molt greus, amb una multa de fins a 500 000

pessetes.
2 Les sancions es graduen tenint en compte els danys i perjudicis
produïts, el risc objectiu que derivi de la infracció per als senyals
regulats per aquesta Llei o per a tercers i la conducta dolosa o
culpable de l’infractor.

3 La imposició de les sancions correspon als òrgans següents:
a) Al director de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, les sancions

de fins a 100 000 pessetes.
b) Al conseller de Política Territorial i Obres Públiques, les san-

cions de fins a 500 000 pessetes.
4 Contra les resolucions del director de l’Institut Cartogràfic de
Catalunya es pot interposar recurs ordinari al conseller de Política
Territorial i Obres Públiques.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
1 L’Institut Cartogràfic de Catalunya, en els termes que siguin con-
vinguts amb els propietaris afectats, ha de promoure la inscripció
en el Registre de la Propietat de les servituds corresponents als
senyals existents a l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

2 El règim jurídic regulat per aquesta Llei per als senyals geodèsics
s’aplica també als senyals geofísics dels quals és titular la
Generalitat. Les funcions que aquesta Llei atribueix a l’Institut
Cartogràfic de Catalunya han d’ésser exercides en aquest cas
pels òrgans que tinguin atribuïdes les competències en relació
amb els senyals geofísics.

DISPOSICIONS FINALS
1 Es faculten el Govern de la Generalitat i el conseller de Política
Territorial i Obres Públiques per a dictar les normes necessàries
per al desenvolupament i l’aplicació d’aquesta Llei.

2 Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació
aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les
autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 11 de juliol de 1994

JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya

JOSEP M. CULLELL I NADAL
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

(94.192.139)
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El President de la Generalitat de Catalunya
Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha
aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article
33.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul
L’Institut Cartogràfic de Catalunya fou creat per la Llei 11/1982,
del 8 d’octubre, com a organisme autònom comercial, industrial i
financer, amb la finalitat de dur a terme les tasques tècniques de
desenvolupament de la informació cartogràfica en l’àmbit de les
competències de la Generalitat.

L’experiència acumulada per l’Institut durant tot aquest temps en
l’acompliment de les tasques que li són pròpies aconsella de trans-
formar-ne la naturalesa jurídica i l’estructura orgànica per tal que
pugui desenvolupar les seves funcions amb un major grau d’agilitat
i eficàcia. En aquest sentit, resulta més adequat a les finalitats que
té encomanades de configurar-lo com a entitat de dret públic que
ha d’ajustar la seva activitat al dret privat.

Article 1
1. Es modifica l’article 1 de la Llei 11/1982, del 8 d’octubre, de

creació de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, que resta redactat
de la manera següent:
“L’Institut Cartogràfic de Catalunya és una entitat de dret públic
de la Generalitat, sotmesa al règim que estableix l’article 1.b.
1r. de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’empresa
pública catalana, i l’article 4.2 del Decret legislatiu 9/1994, del
13 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, i té per finalitat dur a terme les tasques
tècniques de desenvolupament de la informació cartogràfica i
geològica en l’àmbit de les competències de la Generalitat.”

2. S’afegeix un nou apartat a l’article 3 de la Llei 11/1982, del 8
d’octubre, de creació de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, amb
el text següent:
“4. L’Institut Cartogràfic de Catalunya assumeix les funcions
establertes pel Decret del 10 d’octubre de 1979, pel qual es
crea el Servei Geològic de Catalunya, i per la Llei 14/1981, del
24 de desembre, del Servei de Sismologia de Catalunya.”

Article 2
Es modifica l’article 2 de la Llei 11/1982, del 8 d’octubre, de creació
de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, que resta redactat de la
manera següent:
“L’Institut Cartogràfic de Catalunya gaudeix de personalitat jurídica
pròpia, d’autonomia administrativa, econòmica i financera, d’un
patrimoni propi i de plena capacitat d’obrar per a complir les seves
finalitats. En conseqüència, l’Institut pot adquirir, posseir, reivindicar,
permutar, gravar o alienar tota mena de béns, concertar crèdits,
fer contractes i convenis, obligar-se, interposar recursos i executar
les accions establertes per les lleis.”

Article 3
1. Es modifica l’article 7.3.a i b de la Llei 11/1982, del 8 d’octubre,

de creació de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, que queda
redactat en els termes següents:
“a) Vuit vocals en representació de la Generalitat, dels quals

tres són designats pel Departament de Política Territorial i
Obres Públiques i els restants pels departaments que esta-
bleixi el Govern. 

“b) Quatre vocals, en representació dels ajuntaments, designats
per les entitats municipalistes més representatives de
Catalunya.”

2. S’afegeix un nou apartat a l’article 7 de la Llei 11/1982, del 8
d’octubre, de creació de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, amb
el text següent:
“c). L’Estatut del règim interior de l’Institut Cartogràfic de

Catalunya ha de desenvolupar la composició i el funciona-

ment del Consell Rector, d’acord amb el que estableix
aquesta Llei.”

Article 4
S’afegeix un nou article 12 bis a la Llei 11/1982, del 8 d’octubre, de
creació de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, amb el text següent:
“Article 12 bis 
“L’activitat de l’Institut Cartogràfic de Catalunya s’ajusta a les nor-
mes de dret mercantil, civil o laboral que li són aplicables, sens
perjudici de la seva submissió al dret administratiu quan corres-
pongui segons la legislació vigent, en especial pel que fa a les
referents a la seva relació de tutela amb l’Administració de la
Generalitat. Axí mateix, és aplicable a aquest Institut tot el que
estableix la Llei 4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’empresa
pública catalana, per a les entitats de dret públic que sotmeten
llur activitat al dret privat.”

Article 5
S’afegeix un nou article 13 bis a la Llei 11/1982, del 8 d’octubre, de
creació de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, amb el text següent:
“Article 13 bis
“1. Les relacions entre l’Institut Cartogràfic de Catalunya i el seu

personal es regeixen pel dret laboral. 
“2. La secció del personal de l’Institut s’ha de fer mitjançant publi-

citat i d’acord amb els principis de mèrit i capacitat, llevat del
personal directiu, dins els límits pressupostaris.”

Article 6
Es modifica l’article 13 de la Llei 11/1982, del 8 d’octubre, de crea-
ció de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, que qued redactat de la
manera següent:
Article 13
“La contractació d’obres, serveis i subministraments de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya es regeix per la normativa vigent en la
matèria, i, en tot cas, s’han de garantir els principis de publicitat i
de lliure concurrència.”

Article 7
L’Institut Cartogràfic de Catalunya ha de subscriure amb la
Generalitat, mitjançant el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, amb l’informe previ dels departaments de la Presidència
i d’Economia i Finances, un conveni que ha d’incloure, com a
mínim, les clàusules recollides per l’article 53 del text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya. La durada del conveni
ha d’ésser de quatre anys, sens perjudici d’una actualització anual
en funció de les previsions pressupostàries o dels objectius.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
El personal laboral que, en el moment de l’entrada en vigor d’a-
questa Llei, estigui prestant serveis a l’Institut Cartogràfic de
Catalunya o tingui suspesa la seva relació jurídica laboral amb
aquest organisme queda integrat en l’ens públic que es crea, el
qual se subroga de manera expressa respecte a les relacions con-
tractuals laborals d’aquest personal.

Segona
El personal funcionari que, en el moment de l’entrada en vigor d’a-
questa Llei, estigui prestant serveis a l’Institut o tingui la seva des-
tinació definitiva en aquest organisme pot integrar-se en l’ens públic
que es crea i restar vinculat a aquest per una relació subjecta al
règim laboral; en aquest cas, li és aplicable el que disposa l’article
5 d’aquesta Llei, i s’extingeix el seu lloc de treball en l’Administració
de la Generalitat, en la qual resta en situació d’excedència volun-
tària per incompatibilitats. La incorporació com a personal laboral
de l’Institut s’ha d’efectuar d’acord amb la plantilla del nou ens,
mitjançant l’assignació de tasques i funcions que corresponguin
a la titulació acadèmica i la capacitat professional respectives.
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Tercera
El personal que pertany a l’Institut Cartogràfic de Catalunya en el
moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i que manté la seva
condició de funcionari públic en l’ens públic al qual és adscrit s’ha
de regir per les disposicions que li són aplicables atenent-ne la
procedència i la naturalesa de la seva relació d’ocupació. Els llocs
de treball corresponents queden, però, extingits en el nou ens en
el moment que obtinguin una altra plaça de funcionari o funcionària
amb caràcter definitiu. En qualsevol cas, es garanteixen a aquest
personal els drets que li reconeix la normativa vigent.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Els béns i els mitjans materials de l’Institut Cartogràfic de Catalunya
queden integrats a l’entitat de dret públic que es crea, d’acord
amb llur naturalesa jurídica originària.

Segona
1. El Servei Geològic de Catalunya, amb els seus béns i mitjans
materials, s’integra en l’Institut Cartogràfic de Catalunya, establert
per aquesta Llei.

2. S’apliquen al personal del Servei Geològic de Catalunya les dis-
posicions transitòries i l’addicional primera de la present Llei,
que s’entenen referides al personal, funcionari o laboral, del
Servei Geològic de Catalunya, el qual s’integra en l’Institut
Cartogràfic de Catalunya.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogada qualsevol disposició de rang igual o inferior que
s’oposi al que estableix aquesta Llei. 

DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculten el Govern i el conseller o consellera de Política Territorial
i Obres Públiques perquè dictin les disposicions necessàries per
a aplicar aquesta Llei.

Segona
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació
aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les
autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 11 de juny de 1997

JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya

ARTUR MAS I GAVARRÓ
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

(97.195.068)
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El President de la Generalitat de Catalunya
Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha
aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article
33.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul
Catalunya compta amb una llarga tradició d’estudi del territori i la
geografia. Aquesta tasca d’anàlisi té una gran importància per al
desenvolupament ordenat del país, la conservació de l’entorn i la
gestió del territori. Sempre que s’ha disposat d’un règim d’auto-
nomia, la voluntat d’arribar a un coneixement acurat del territori
s’ha traduït en la creació d’instruments organitzatius propis, espe-
cialitzats en la generació de la informació necessària per a exercir
els poders assumits. Així, la Mancomunitat de Catalunya creà el
Servei del Mapa Geogràfic, que tingué continuació amb el Servei
Cartogràfic de la Generalitat republicana. Un cop vigent l’Estatut
d’autonomia del 1979, la Llei 11/1982, del 8 d’octubre, creà l’Institut
Cartogràfic de Catalunya, com a organisme autònom comercial,
industrial i financer adscrit al Departament de Política Territorial i
Obres Públiques, amb la finalitat que dugués a terme les tasques
tècniques de desenvolupament de la informació cartogràfica en
l’àmbit de les competències de la Generalitat. En vista de l’expe-
riència acumulada, la Llei 6/1997, de l’11 de juny, transformà la
naturalesa jurídica de l’Institut Cartogràfic i el configurà com un
ens de dret públic que havia d’ajustar la seva activitat al dret privat,
amb l’objectiu que pogués atènyer un major grau d’agilitat i eficàcia
en l’exercici de les funcions que tenia encomanades.

En aquest marc legal, l’Institut Cartogràfic de Catalunya ha dut a
terme una tasca ingent que s’ha concretat en l’elaboració de les
sèries cartogràfiques corresponents i en la realització d’altres acti-
vitats que hi estan directament relacionades, com la gestió del
Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya, la inter-
venció en l’àmbit de la delimitació territorial, la conservació i el
desenvolupament de la cartoteca i la fototeca, i també la recerca,
la docència, la divulgació i la difusió de la informació en els àmbits
que li són propis. Aquesta activitat s’ha dut a terme en el marc de
les responsabilitats de la Generalitat en matèria d’informació car-
togràfica i geogràfica, responsabilitats que foren confirmades pel
Tribunal Constitucional i que s’han exercit sempre en col·laboració
amb els organismes estatals competents.

La voluntat de l’Institut Cartogràfic de mantenir i incrementar al
màxim la qualitat en la producció i la generació de coneixement
geogràfic i cartogràfic, en un entorn que ha experimentat canvis
molt profunds des que es va constituir aquest organisme, justifica
la necessitat d’actualitzar-ne i aprofundir-ne el marc regulador des
de noves perspectives.

L’ús massiu d’una tecnologia que es desenvolupa i es perfecciona
d’una manera permanent, el caràcter estratègic de la innovació i
la recerca d’alt nivell, el desenvolupament progressiu d’estàndards
europeus i internacionals i la voluntat de maximitzar l’eficàcia, per
mitjà de processos estandarditzats que facin possible la interope-
rabilitat de tota la informació disponible, són alguns dels elements
que cal tenir en compte a l’hora de renovar aquest marc legal.

Disposar de la millor informació cartogràfica i geogràfica és un
requisit imprescindible per a assegurar l’exercici regular de les
nombroses competències de les administracions catalanes amb
projecció territorial. Per aquest motiu, i atès que són diverses les
administracions amb responsabilitats sobre aquesta informació
cartogràfica i geogràfica, cal depassar l’àmbit estrictament orga-
nitzatiu de l’Administració de la Generalitat i establir un marc legal
que, des del respecte a l’autonomia respectiva, asseguri la cohe-
rència de les actuacions i en garanteixi la màxima efectivitat.
Aquests requeriments no es poden atendre amb una simple modi-
ficació de la llei vigent, per la qual cosa s’ha decidit dotar l’activitat

cartogràfica i geogràfica i l’instrument principal de la Generalitat
en aquest àmbit, l’Institut Cartogràfic de Catalunya, d’una nova llei
en el marc de la qual aquest Institut ha de prestar una atenció
especial a la cerca permanent de l’excel·lència en l’exercici de les
funcions que té encomanades i, en particular, en la tasca produc-
tiva i tecnològica i en la divulgació dels seus desenvolupaments i
del progrés tècnic i científic en l’àmbit que li correspon.

Des d’una perspectiva formal, aquesta llei consta de quaranta-vuit
articles, estructurats en tres títols, sis disposicions addicionals,
dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dues
disposicions finals. El títol primer, relatiu a les disposicions de
caràcter general, defineix l’objecte i l’àmbit d’aplicació de la llei i
els conceptes que s’hi utilitzen. El títol segon regula l’Institut
Cartogràfic de Catalunya, que manté la naturalesa d’ens públic
que ajusta principalment la seva activitat a l’ordenament jurídic
privat i l’adscripció al Departament de Política Territorial i Obres
Públiques. El capítol primer d’aquest títol concreta les funcions i
les facultats de l’Institut Cartogràfic, amb un èmfasi especial en
les funcions de representació de la Generalitat davant organismes
estatals, comunitaris i internacionals. El capítol segon regula el
caràcter oficial de la cartografia i d’altres activitats i infraestructures
que hi estan directament relacionades i determina els supòsits en
què la cartografia és d’ús obligatori per a la Generalitat i per a
altres administracions públiques. El capítol tercer defineix els
òrgans de govern i administració de l’Institut Cartogràfic i en regula
la composició i les funcions. Clouen aquest títol els capítols quart
i cinquè, relatius al règim econòmic i al règim jurídic de l’Institut
Cartogràfic, respectivament. 

El títol tercer té per objecte les relacions interadministratives i la
planificació en l’àmbit de la informació cartogràfica i geogràfica.
Aquest títol s’estructura en quatre capítols. El capítol primer estableix
els principis d’actuació i relació entre les administracions públiques
catalanes en aquest àmbit i atribueix al Govern de la Generalitat la
facultat de coordinar les activitats cartogràfiques dels ens locals
de Catalunya, sens perjudici de l’autonomia que tenen reconeguda
i de la col·laboració voluntària que s’estableixi. Aquesta llei estableix
els objectius que ha de perseguir aquesta activitat de coordinació
i determina que es dugui a terme per mitjà de dos mecanismes
nous en aquest àmbit: la Comissió de Coordinació Cartogràfica de
Catalunya i el Pla cartogràfic de Catalunya. El capítol segon esta-
bleix la naturalesa, la composició, les funcions i el règim de funcio-
nament de la Comissió de Coordinació, que la defineix com l’òrgan
bàsic de trobada, col·laboració i coordinació entre l’Administració
de la Generalitat i els ens locals en l’àmbit de la cartografia i la infor-
mació geogràfica. El Pla cartogràfic de Catalunya és l’objecte del
capítol tercer. Aquest instrument bàsic de la planificació cartogràfica
de la Generalitat té per objecte coordinar les activitats cartogràfiques
i determinar-ne els objectius, constituir i millorar la infraestructura
d’informació geogràfica de Catalunya i aprofitar i coordinar aquesta
informació amb les polítiques públiques sectorials amb projecció
territorial. El capítol quart conté la regulació del Registre Cartogràfic
de Catalunya, òrgan bàsic d’informació de les activitats cartogrà-
fiques i geogràfiques de l’Administració de la Generalitat i dels ens
locals de Catalunya, el qual resta adscrit al Departament de Política
Territorial i Obres Públiques i és dirigit i gestionat per l’Institut
Cartogràfic de Catalunya. El capítol cinquè incorpora la regulació
de la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC) i el
capítol sisè tanca el títol amb la regulació de la Cartoteca de
Catalunya.

TÍTOL I
Disposicions generals

Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
1. Aquesta llei, en el marc de les competències de la Generalitat,

estableix el règim jurídic de l’Institut Cartogràfic de Catalunya
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i defineix els supòsits, els mitjans i els requisits de la coordinació
i la col·laboració interadministratives en l’àmbit de la cartografia
i de la informació geogràfica.

2. Les disposicions d’aquesta llei s’apliquen sens perjudici de les
competències de l’Administració de l’Estat i dels organismes i
les entitats que en depenen.

Article 2
Definicions
1. Als efectes del que disposa aquesta llei, s’entén per cartografia

la representació gràfica, de caràcter analògic o digital, de la
superfície terrestre (cartografia terrestre) o dels fons marins
(cartografia hidrogràfica), sobre un marc de referència prèvia-
ment definit i matemàticament adequat. La cartografia té caràc-
ter oficial si és feta d’acord amb les especificacions tècniques
i administratives legalment vigents i inscrita en el Registre
Cartogràfic de Catalunya. També té caràcter oficial la cartografia
de l’Administració de l’Estat, de conformitat amb el que disposa
la Llei de l’Estat 7/1986, del 24 de gener, d’ordenació de la car-
tografia.

2. Als efectes del que disposa aquesta llei, s’entén per cartografia
topogràfica la cartografia que representa la morfologia del ter-
reny, i també els objectes, naturals o artificials, amb una posició
determinada sobre la superfície terrestre, amb caràcter de car-
tografia oficial si compleix els requisits corresponents. La car-
tografia topogràfica pot ésser bàsica o derivada, i s’entén per:
a) Cartografia bàsica: la cartografia que s’obté per processos

directes d’observació i mesurament de la superfície terrestre
i serveix com a base i referència per a l’ús generalitzat com
a representació gràfica del territori.

b) Cartografia derivada: la cartografia que es forma per pro-
cessos d’edició o generalització de la informació topogràfica
continguda en la cartografia bàsica.

3. Als efectes del que disposa aquesta llei, s’entén per cartografia
temàtica la cartografia que, emprant com a suport la cartografia
bàsica o derivada i conservant-ne les característiques, singu-
laritza o desenvolupa algun aspecte concret de la informació
topogràfica continguda en la cartografia mateixa o hi incorpora
informació addicional específica, i que gaudeix de caràcter ofi-
cial si compleix els requisits corresponents. S’entén que són
cartografies temàtiques, entre altres, les següents:
a) Cartografia aeronàutica: la cartografia que inclou informació

necessària per a la navegació aèria.
b) Cartografia geològica i hidrogeològica: la cartografia que

inclou informació de la morfologia, la composició i l’estruc-
tura del sòl i el subsòl i dels processos geològics.

c) Cartografia hidrològica i hidrogràfica: la cartografia que
descriu les característiques estàtiques i dinàmiques del
medi fluvial i del medi marí.

d) Cartografia mediambiental: la cartografia que informa de
les característiques del medi en relació amb els éssers vius,
la qualitat de l’aire i l’atmosfera, la contaminació acústica,
la contaminació lumínica, els residus i la caracterització del
paisatge.

e) Cartografia forestal, agrícola o ramadera: la cartografia que
aplega informació sobre les plantacions i les explotacions
d’aquesta naturalesa, i també sobre el potencial o l’aptitud
dels terrenys per a aquests usos.

f) Cartografia estadística: la cartografia que incorpora infor-
mació socioeconòmica.

g) Cartografia cadastral: la cartografia que recull la descripció
cadastral dels béns immobles rústics i dels urbans.

h) Cartografia urbanística: la cartografia que serveix de suport
a la redacció dels instruments del planejament i la gestió
urbanístics i reflecteix la classificació i la qualificació de l’ús
del sòl i el seu règim jurídic urbanístic.

i) Cartografia de serveis: la cartografia que recull la situació
de les xarxes de distribució dels serveis d’aigua, gas, energia
elèctrica, telefonia, telecomunicacions i altres serveis anà-
legs, amb llurs llegendes i continguts tècnics específics.

j) La resta de mapes que proporcionen una imatge cartogrà-
fica de les característiques físiques, econòmiques, patri-
monials, culturals, de transports, de riscs i socials, de l’e-
volució històrica d’un territori o anàlogues.

k) Cartografia arqueològica: la cartografia que incorpora la
descripció de restes arqueològiques existents al sòl o al
subsòl.

l) Cartografia meteorològica: la cartografia que incorpora la
descripció de la realitat climàtica d’un territori.

m) Cartografia nàutica: la cartografia que inclou la informació
necessària per a la navegació marina i fluvial.

4. Als efectes del que disposa aquesta llei, s’entén per:
a) Dada georeferenciada: qualsevol informació o dada loca-

litzada sobre la superfície terrestre mitjançant coordenades
o un altre sistema de posicionament directe, o mitjançant
direccions o un altre sistema de posicionament indirecte.

b) Documentació cartogràfica i geogràfica: tot tipus de docu-
ment que consisteixi en una representació del territori en
qualsevol format, amb qualsevol contingut i en qualsevol
suport. La documentació cartogràfica inclou, entre altres,
tot tipus de mapes, plànols, cartes, fotografies aèries, imat-
ges de sensors d’observació de la Terra, base de dades,
minutes, treballs de camp i gràfics. La documentació geo-
gràfica inclou, entre altres, qualsevol tipus d’arxius i col·lec-
cions diverses que tinguin alguna relació amb la geogra-
fia.

c) Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC):
l’estructura i l’organització dels conjunts de dades geore-
ferenciades distribuïdes en diferents sistemes d’informació
geogràfica, accessible per la xarxa Internet, amb un conjunt
de protocols i especificacions normalitzades que, a més de
les dades i llurs descripcions o metadades, inclou les tec-
nologies de cerca i accés a aquestes dades, els serveis
espacials basats en aquestes tecnologies, les normes per
a facilitar-ne la integració, la gestió i la difusió i els acords
d’utilització entre llurs productors i entre aquests i les per-
sones usuàries, tots sota normatives estàndard que en
garanteixin del tot la interoperabilitat i la possibilitat d’ús
compartit de la geoinformació i dels serveis de natura espa-
cial.

d) Infraestructura d’Informació Geogràfica de Catalunya (IIGC):
el conjunt de tota la informació geogràfica susceptible d’és-
ser georeferenciada juntament amb les seves metadades
i els sistemes d’informació geogràfics on resideixen.

e) Interoperabilitat: la capacitat de dos o més sistemes d’in-
formació per a comunicar-se, tot aprofitant i compartint
dades, processos i serveis, per mitjà d’uns protocols mínims
normalitzats.

f) Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya
(SPGIC): el conjunt d’estacions geodèsiques permanents,
les xarxes instrumentals, els procediments, les dades, les
comunicacions, el programari, el maquinari i el suport tècnic
que permet la determinació de coordenades a Catalunya.
Aquest sistema és compatible amb les xarxes geodèsiques
estatals, europees o mundials.

g) Sistema d’Informació Geogràfica (SIG): el conjunt d’infor-
mació georeferenciada, organitzada en base de dades, que
inclou els mètodes i les eines que en permeten el manteni-
ment i l’explotació.

TÍTOL II
De l’Institut Cartogràfic de Catalunya

CAPÍTOL I
Naturalesa i funcions

Article 3
Naturalesa
1. L’Institut Cartogràfic de Catalunya és una entitat de dret públic

de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia i plena capa-
citat d’obrar per al compliment de les seves finalitats, que ajusta
principalment la seva activitat a l’ordenament jurídic privat.

2. L’Institut Cartogràfic de Catalunya es regeix per aquesta llei,
per les normes que la despleguen, per la legislació general
sobre empreses públiques de la Generalitat i, en allò que li
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sigui aplicable, per la legislació sobre finances públiques i
patrimoni.

Article 4
Autonomia i capacitat
1. L’Institut Cartogràfic de Catalunya disposa d’autonomia admi-

nistrativa, tècnica, econòmica i financera, d’un patrimoni propi
i de plena capacitat d’obrar per a complir les seves finalitats, i
li correspon l’exercici de les potestats administratives neces-
sàries per a complir les seves funcions.

2. L’Institut Cartogràfic de Catalunya, sempre que el compliment
de les seves funcions ho exigeixi, pot gaudir de la condició de
beneficiari als efectes de l’expropiació forçosa.

3. L’Institut Cartogràfic de Catalunya disposa de la facultat d’es-
tablir servituds forçoses per a instal·lar senyals, en els termes
de la legislació reguladora dels senyals geodèsics o geofí-
sics.

Article 5
Adscripció
1. L’Institut Cartogràfic de Catalunya és adscrit al Departament

de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat.
2. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la

Generalitat ha d’establir les directrius d’actuació de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya i exerceix el control d’eficàcia i efi-
ciència de la seva activitat.

Article 6
Funcions
1. Correspon a l’Institut Cartogràfic de Catalunya l’exercici de les

competències de la Generalitat sobre geodèsia i cartografia i
sobre la infraestructura de dades espacials de Catalunya.

2. Les funcions de l’Institut Cartogràfic de Catalunya són:
a) Establir, gestionar, conservar i millorar la infraestructura física

i els sistemes tecnològics necessaris per a construir i ges-
tionar el Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de
Catalunya i el manteniment de les bases de dades topo-
gràfiques que hi donen suport. Dins l’àmbit de les compe-
tències de la Generalitat, el SPGIC dóna suport a les sèries
cartogràfiques de gran escala, a la planificació territorial i
urbanística, al cadastre rústic i urbà, a l’activitat de l’obra
pública a Catalunya i a les activitats anàlogues en què sigui
aplicable. El SPGIC i els seus resultats s’han de coordinar
amb els estàndards estatals i europeus aplicables en aquest
àmbit. 

b) Dur a terme les cobertures d’imatge mètrica aèria del territori
de Catalunya, amb sensors actius i passius, i mantenir
aquests sensors i les bases de coneixement i d’informació
necessàries per a tractar les dades geogràfiques i temàti-
ques produïdes per teledetecció aeroespacial.

c) Establir i mantenir les bases de dades cartogràfiques i les
sèries cartogràfiques que en deriven, segons els estàndards
establerts, les quals donen suport a l’establiment de les
sèries urbanes i territorials. Cal dissenyar i dur a terme
aquestes sèries d’acord amb el que disposen les normes
estatals i comunitàries aplicables en aquest àmbit.

d) Intervenir en procediments de delimitació territorial i donar
suport tècnic a la Comissió de Delimitació Territorial en el
marc establert per la normativa vigent.

e) Elaborar i proposar el Pla cartogràfic de Catalunya, i també,
si escau, les corresponents modificacions i revisions.

f) Impulsar la Comissió de Coordinació Cartogràfica de
Catalunya i donar-hi suport permanent, i executar-ne els
acords, si aquesta exe cució no correspon a cada un dels
seus membres, dins l’àmbit de les competències respec-
tives.

g) Col·laborar amb els òrgans de l’Administració de l’Estat amb
competències de caràcter cartogràfic i dur a terme la coor-
dinació i la cooperació amb els ens locals de Catalunya en
aquest àmbit.

h) Dirigir i gestionar el Registre Cartogràfic de Catalunya.
i) Dirigir i gestionar la Cartoteca de Catalunya.
j) Crear, estructurar, difondre i mantenir la Infraestructura de
Dades Espacials de Catalunya, d’acord amb la normativa

estatal i comunitària sobre les estructures i les xarxes d’in-
formació espacial, i també col·laborar amb altres ens i
òrgans de la Generalitat per a dur a terme i millorar de mane-
ra permanent aquesta infraestructura. 

k) Elaborar estudis, emetre informes o formular suggeriments
en l’àmbit de les seves funcions, destinats als diferents
departaments de la Generalitat o al Govern, a iniciativa d’a-
quests òrgans o a iniciativa pròpia.

l) Publicar i difondre productes cartogràfics.
m) Organitzar, dur a terme, dirigir, tutoritzar i elaborar programes

de recerca, d’innovació i de formació científica i tècnica en
els àmbits propis de la seva actuació, per si mateix o en
col·laboració amb altres entitats i organismes, en particular
amb les universitats catalanes i altres organitzacions espe-
cialitzades en serveis cartogràfics. L’exercici d’aquesta fun-
ció es pot concretar en la constitució o la participació en
centres, instituts i xarxes de recerca, la participació en parcs
cientificotecnològics i en qualsevol altra activitat investiga-
dora, docent o de transferència de tecnologia i de coneixe -
ments.

n) Dur a terme treballs, tasques i activitats que li siguin enco-
manats per la Generalitat, els seus organismes o empreses
públiques i per altres administracions públiques.

o) Participar en la formació del personal al servei de les admi-
nistracions públiques de Catalunya que hagi d’exercir tas-
ques cartogràfiques.

p) Fomentar i promoure els serveis cartogràfics públics i pri-
vats, i també la recerca, la docència i el desenvolupament
tecnològic en l’àmbit cartogràfic.

q) Coordinar, en l’àmbit de Catalunya, l’execució de les normes
i les obligacions comunitàries i internacionals relatives a les
funcions atribuïdes a l’Institut.

r) Complir qualsevol altra funció que li sigui atribuïda.

Article 7
Funcions de representació
1. Correspon a l’Institut Cartogràfic de Catalunya la representació

de l’Administració de la Generalitat en el Consell Superior
Geogràfic, de l’Estat, i les seves comissions.

2. L’Institut Cartogràfic de Catalunya, en l’àmbit de les seves com-
petències, representa l’Administració de la Generalitat, quan
així se li encomani, en els organismes o els fòrums estatals,
comunitaris i internacionals que admetin formes de represen-
tació diferents de les de caràcter estatal, i en altres organismes
tècnics i científics especialitzats en les disciplines geodèsiques,
cartogràfiques i altres de relacionades.

3. L’Institut Cartogràfic de Catalunya pot designar, si escau, repre-
sentants propis dins les delegacions de l’Estat en organismes
i fòrums comunitaris i internacionals especialitzats en els àmbits
que li corresponen.

Article 8
Facultats
L’Institut Cartogràfic de Catalunya, per a complir les seves funcions,
pot:

a) Subscriure contractes, acords, convenis o altres documents
de caràcter contractual amb altres ens o organismes públics
o privats.

b) Constituir ens o participar en els ens i òrgans de l’Adminis -
tració de l’Estat o d’altres administracions públiques que tin-
guin atribuïdes funcions cartogràfiques, en representació
de la Generalitat.

c) Formar consorcis amb altres entitats públiques o privades,
i participar-hi, en compliment de les funcions que li són prò-
pies.

d) Promoure la constitució de societats mercantils o de qual-
sevol altre tipus, i participar-hi, juntament amb ens públics
o amb particulars.

e) Constituir i integrar associacions, fundacions, societats
civils, unions temporals d’empreses, agrupacions d’interès
econòmic i altres entitats, qualsevol que en sigui la natura-
lesa jurídica, relacionades amb les activitats pròpies de
l’Institut.
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Article 9
Marc d’actuació
1. Les línies d’activitat, els serveis i el finançament de l’Institut

Cartogràfic de Catalunya s’han d’establir en el contracte pro-
grama que han de subs criure la Generalitat i l’Institut, establert
per l’article 23.

2. En el contracte programa a què es refereix l’article 23 s’han de
determinar els serveis i les activitats que l’Institut Cartogràfic
de Catalunya duu a terme per encàrrec o a compte del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

3. L’Institut Cartogràfic de Catalunya, sens perjudici de les activitats
a què fa referència l’apartat 2, pot assessorar, donar suport i
dur a terme estudis i treballs a sol·licitud o per encàrrec d’altres
departaments, entitats o organismes de la Generalitat, i també
d’altres subjectes públics o privats, mitjançant la contraprestació
corresponent.

CAPÍTOL II
Oficialitat i ús dels serveis cartogràfics

Article 10
Oficialitat
1. La cartografia elaborada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya

en compliment de les funcions que li atribueix aquesta llei, gau-
deix del caràcter de cartografia oficial al territori de Catalunya.
Aquesta cartografia s’inscriu en el Registre Cartogràfic de
Catalunya i, si escau, en el Registre Central de Cartografia. La
inscripció en aquest darrer registre li atorga caràcter oficial a
tot l’Estat, d’acord amb la legislació d’aquest.

2. La cartografia elaborada per altres administracions o per altres
subjectes, públics i privats, de Catalunya també gaudeix de
caràcter oficial en aquest territori, sempre que es compleixin
conjuntament els requisits següents:
a) Que aquesta cartografia hagi estat elaborada d’acord amb

les normes i els estàndards establerts per la Comissió de
Coordinació Cartogràfica de Catalunya.

b) Que hagi estat inscrita en el Registre Cartogràfic de
Catalunya i, si escau, en el Registre Central de Cartografia.

c) Que es mantingui en un estat suficient d’actualització i dis-
ponibilitat per als seus usuaris potencials, d’acord amb les
normes i els estàndards mínims de qualitat establerts per
la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.

3. Té caràcter oficial a Catalunya, en els termes establerts per la
legislació estatal, la cartografia elaborada pels organismes com-
petents de l’Administració de l’Estat.

4. Disposen de caràcter oficial a Catalunya les coordenades esta-
blertes mitjançant el Servei de Posicionament Geodèsic Integrat
de Catalunya, a partir de les estacions i les xarxes que l’integren
i les dades, la informació o els resultats recollits o obtinguts per
mitjà d’aquest servei, sempre que se segueixin els procediments
establerts pel SPGIC.

Article 11
Usos
1. La cartografia oficial registrada i la informació geogràfica oficial

són d’ús obligatori per a totes les administracions catalanes per
a la formació de nova cartografia.

2. La cartografia oficial registrada i la informació geogràfica oficial
són d’ús obligatori en l’exercici de les competències de la
Generalitat i, en el marc d’aquestes, en l’exercici de les com-
petències atribuïdes als ens locals i a altres ens públics de
Catalunya, quan aquest exercici competencial hagi d’emprar
informació cartogràfica o geogràfica o s’hi hagi de basar.

3. La cartografia oficial registrada a Catalunya és d’ús potestatiu
per l’Administració de Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. 4543 – 3.1.2006 67 l’Estat, sempre que no estigui regis-
trada en el Registre Central de Cartografia.

Article 12
Efectes
1. L’Institut Cartogràfic de Catalunya ha d’informar els ens i els

òrgans competents de la cartografia i la informació geogràfica
oficial existent, i també de llurs característiques bàsiques.

2. L’Institut Cartogràfic de Catalunya posa anualment en coneixe-
ment de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya
les actuacions i les incidències que hagin tingut lloc en aquest
àmbit.

3. S’han d’establir per reglament les condicions d’accés, incloses
les econòmiques, a la cartografia oficial registrada i a la infor-
mació geogràfica oficial.

CAPÍTOL III
Organització

Article 13
Òrgans
1. Els òrgans de govern i d’administració de l’Institut Cartogràfic

de Catalunya són:
a) El Consell Rector.
b) La Direcció.

2. L’Institut Cartogràfic de Catalunya, per al seu funcionament,
s’estructura en subdireccions, unitats, laboratoris i els serveis
que es determinin en el seu organigrama funcional.

Article 14
Consell Rector
1. El Consell Rector és l’òrgan superior col·legiat de govern, direc-

ció i control de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
2. Són membres del Consell Rector:

a) El president o presidenta.
b) El vicepresident o vicepresidenta.
c) Les vocalies.
d) El secretari o secretària.

3. El president o presidenta és el conseller o consellera del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

4. El vicepresident o vicepresidenta és la persona nomenada pel
president o presidenta d’entre les persones que tenen la con-
dició de vocals del Consell Rector.

5. Les vocalies del Consell Rector són:
a) Deu persones en representació de l’Administració de la

Generalitat, quatre de les quals són designades pel
Departament de Política Terri torial i Obres Públiques, i les
sis restants, pels departaments que determini el Govern.

b) Quatre persones en representació dels ens locals de
Catalunya, designats per llurs entitats representatives.

c) Dues persones designades pel president o presidenta del
Consell Rector d’entre persones de prestigi reconegut en
els àmbits d’actuació propis de l’Institut Cartogràfic de
Catalunya.

d) Una persona en representació de l’Institut d’Estudis Catalans.
e) El director o directora de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
f) El director o directora de l’organisme competent en matèria
de geologia.

g) Dues persones, nomenades pel president o presidenta del
Consell Rector d’entre les persones titulars dels òrgans de
l’Institut Cartogràfic de Catalunya, a proposta del director o
directora.

h) Una persona en representació de les universitats catalanes,
a proposta del Consell Interuniversitari de Catalunya.

6. El Consell Rector, per mitjà del seu president o presidenta, pot
convidar l’Administració de l’Estat a designar-hi un representant
propi com a vocal.

7. El secretari o secretària és designat pel Consell Rector, a pro-
posta del seu president o presidenta. Aquesta designació pot
recaure en una persona que no té la condició de vocal, la qual
assisteix a les reunions amb veu però sense vot.

8. El Consell Rector pot acordar la creació dels consells assessors
que consideri adequats per a l’acompliment de les tasques que
aquesta llei atribueix a l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

Article 15
Funcions del Consell Rector
1. El Consell Rector té les més àmplies facultats amb relació al
govern, la direcció i el control de l’Institut Cartogràfic de
Catalunya.

2. Correspon al Consell Rector:
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a) Aprovar l’avantprojecte de programa d’actuació, d’inversions
i de finançament, i el pressupost d’explotació i de capital.

b) Aprovar la proposta de contracte programa entre l’Institut
Cartogràfic de Catalunya i la Generalitat, i també la seva
actualització.

c) Aprovar els comptes anuals i la liquidació final dels pressu-
postos de l’exercici.

d) Aprovar el projecte de Pla cartogràfic de Catalunya.
e) Aprovar l’organigrama funcional d’unitats i laboratoris de

l’Institut Cartogràfic de Catalunya, a proposta del seu director
o directora.

f) Proposar l’adopció de normes i prendre coneixement dels
informes emesos per l’Institut Cartogràfic de Catalunya amb
relació a les normes legals i reglamentàries que afectin
directament l’Institut o l’activitat cartogràfica de Catalunya.

g) Establir els criteris econòmics per a dur a terme estudis,
informes o altres tipus d’actuacions o, si escau, per a la
venda dels seus productes.

h) Autoritzar la constitució o la participació de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya en òrgans, organismes o entitats
de caràcter públic o privat, qualsevol que en sigui la natu-
ralesa jurídica.

i) Conèixer, debatre i adoptar els acords corresponents a la
resta d’activitats pròpies de l’Institut Cartogràfic de
Catalunya que li siguin sotmesos pel president o presidenta
del Consell Rector o pel director o directora de l’Institut.

j) Ésser informat de l’administració dels recursos que integren
el patrimoni de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

k) Les altres atribucions que li siguin atorgades.

Article 16
Règim de funcionament del Consell Rector
1. El funcionament del Consell Rector es regeix per les normes

que acorda el mateix Consell dins el marc legal que li és apli-
cable i, en allò que no estigui expressament regulat, hi és apli-
cable la legislació vigent per als òrgans col·legiats de
l’Administració de la Generalitat. 

2. El Consell Rector es reuneix en sessió ordinària tres cops l’any
com a mínim, i en sessió extraordinària sempre que ho decideixi
el seu president o presidenta o si ho demana un nombre de
membres igual o superior a la meitat del total.

3. Perquè el Consell Rector es consideri vàlidament constituït cal
la presència, almenys, de la meitat més un dels seus membres,
en primera convocatòria. En segona convocatòria, el quòrum
s’assoleix amb la presència del president o presidenta o del
vicepresident o vicepresidenta, de dues vocalies en represen-
tació de l’Administració de la Generalitat i dues vocalies en
representació dels ens locals.

4. Els acords del Consell Rector s’adopten per majoria dels assis-
tents, llevat dels supòsits específics en què es requereix una
majoria qualificada.

5. Els acords del Consell Rector s’han de reflectir en les actes de
les seves sessions, les quals han de dur el vistiplau del president
o presidenta i la signatura del secretari o secretària i restar arxi-
vades amb la numeració corresponent.

6. El secretari o secretària aixeca l’acta de les sessions i estén les
certificacions dels acords que s’hi adopten, i autoritza amb la
seva signatura les unes i les altres.

Article 17
Director o directora
1. El director o directora de l’Institut Cartogràfic de Catalunya és

nomenat pel Govern a proposta del conseller o consellera del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

2. Correspon al director o directora de l’Institut Cartogràfic de
Catalunya:
a) Dirigir l’activitat de l’Institut Cartogràfic de Catalunya sota

les directrius del Consell Rector. 
b) Fer complir i executar els acords del Consell Rector.
c) Impulsar i proposar al Consell Rector la política tècnica i

administrativa que ha d’informar la planificació i la gestió de
les activitats, concretada en els plans d’actuació i en el con-
tracte programa establert amb la Generalitat. Dirigir, coor-
dinar, gestionar, inspeccionar i controlar totes les dependèn-

cies, les instal·lacions, les activitats i els serveis de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya.

d) Exercir la direcció superior del personal de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya.

e) Ordenar i autoritzar les despeses i els pagaments.
f) Complir les altres funcions que li encomani o delegui el
Consell Rector o el seu president o presidenta, i també les
que li siguin atribuïdes per via reglamentària.

3. El director o directora de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, per
delegació del president o presidenta del Consell Rector, n’as-
sumeix la representació ordinària i subscriu els acords i els con-
venis de l’Institut amb altres ens o organismes, i en dóna compte
oportunament al Consell Rector.

Article 18
Subdireccions, unitats i laboratoris
1. L’Institut Cartogràfic de Catalunya, sota l’autoritat del director

o directora, s’estructura en subdireccions, unitats i laboratoris.
2. Les subdireccions exerceixen les funcions que els encarrega

el director o directora i dirigeixen les unitats i els laboratoris que
en depenen.

3. Les unitats són agrupacions de personal i recursos de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya als quals s’atorga, d’acord amb llurs
coneixements especialitzats, uns objectius i una planificació
específics.

4. Els laboratoris són agrupacions de personal i recursos de
l’Institut Cartogràfic de Catalunya que s’orienten al desenvolu-
pament de coneixement aplicat i, en funció de la planificació
general de l’Institut, actuen de forma sinèrgica amb les unitats
generadores de productes i serveis.

5. Els laboratoris de recerca aplicada poden, si escau, ésser con-
siderats entitats de recerca i, en conseqüència, poden participar
en tot tipus de programes de recerca en qualsevol dels àmbits
que els són propis, d’acord amb el que fixin la normativa i les
bases d’aquests programes.

6. El director o directora pot acordar que es duguin a terme audi-
tories tècniques de les unitats i els laboratoris a càrrec de per-
sones o institucions de reconeguda solvència en llurs camps
específics d’actuació.

CAPÍTOL IV
Règim econòmic

Article 19
Recursos econòmics
1. Els recursos de l’Institut Cartogràfic de Catalunya són:

a) Les dotacions que es consignin en els pressupostos de la
Generalitat.

b) Els derivats del rendiment del seu propi patrimoni o del que
li sigui adscrit.

c) Els ingressos que obtingui pels estudis o treballs que duu
a terme en el compliment de les seves funcions o per la
venda de les seves produccions i dels seus serveis.

d) Els rendiments derivats de les participacions o els ingressos
que procedeixin dels consorcis, societats o d’altres entitats
en què intervingui, segons el que estableix aquesta llei.

e) Les subvencions, les transferències, les aportacions o les
dotacions que concedeixin al seu favor particulars, entitats
o organismes de caràcter públic o privat. 

f) Tots els recursos no previstos per aquest apartat que puguin
ésser-li atribuïts per disposició legal o reglamentària.

2. L’Institut Cartogràfic de Catalunya també pot subscriure opera-
cions de crèdit, de préstec i qualsevol altre tipus d’endeutament
o emprèstit, d’acord amb el que estableix la legislació vigent.

Article 20
Règim patrimonial
1. El patrimoni de l’Institut Cartogràfic de Catalunya és constituït

pels béns de la seva titularitat, pels que li siguin adscrits i pels
adquirits en virtut de qualsevol títol per al compliment directe
o indirecte de les funcions que li atribueix aquesta llei.

2. La gestió del patrimoni s’ha d’ajustar al que disposa per a
aquest tipus d’entitats la legislació sobre l’estatut de l’empresa
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pública catalana i, en allò que hi sigui aplicable, la legislació
sobre patrimoni.

Article 21
Règim pressupostari
El pressupost de l’Institut Cartogràfic de Catalunya és anual i se
subjecta a les disposicions aplicables als pressupostos de les enti-
tats de dret públic que han d’ajustar la seva activitat al dret privat,
de conformitat amb la legislació reguladora de l’estatut de l’em-
presa pública i, en allò que hi sigui aplicable, la de finances públi-
ques de Catalunya.

Article 22
Règim de control financer
L’Institut Cartogràfic de Catalunya resta sotmès al control financer
mitjançant auditories, d’acord amb el que disposa la legislació de
finances públiques.

Article 23
Contracte programa
1. L’Institut Cartogràfic de Catalunya ha de subscriure amb la

Generalitat, mitjançant el Departament de Política Territorial i
Obres Públiques, amb l’informe previ dels departaments de la
Presidència i d’Economia i Finances, un conveni que ha d’in-
cloure, com a mínim, les clàusules recollides per l’article 53 del
Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya o del
precepte que el pugui substituir, i la definició dels objectius que
s’han d’assolir, la previsió dels resultats a obtenir en la seva
gestió i els instruments de seguiment i control a què ha de sot-
metre la seva activitat.

2. La durada del conveni ha d’ésser de quatre anys, sens perjudici
d’una actualització anual en funció de les previsions pressu-
postàries o dels objectius.

CAPÍTOL V
Règim jurídic

Article 24
Règim jurídic
L’Institut Cartogràfic de Catalunya sotmet la seva activitat en les
relacions externes, amb caràcter general, a les normes del dret
civil, mercantil i laboral que li siguin aplicables, llevat dels actes
que impliquin l’exercici de potestats públiques.

Article 25
Personal
1. Les relacions entre l’Institut Cartogràfic de Catalunya i el seu

personal es regeixen pel dret laboral.
2. La selecció del personal de l’Institut Cartogràfic de Catalunya

s’ha de fer d’acord amb els principis de mèrit i capacitat i amb
publicitat, dins els límits pressupostaris.

Article 26
Contractació
1. La contractació de l’Institut Cartogràfic de Catalunya es regeix

per la legislació de contractes de les administracions públi-
ques.

2. Correspon al president o presidenta del Consell Rector de
l’Institut Cartogràfic de Catalunya les funcions que la legislació
de contractes atribueix als òrgans de contractació.

3. El president o presidenta pot delegar en el director o directora
l’exercici de funcions pròpies de l’òrgan de contractació, amb
la conformitat prèvia del Consell Rector.

Article 27
Règim dels actes i recursos
1. Els actes dictats pels òrgans de l’Institut Cartogràfic de

Catalunya en exercici de llurs potestats administratives tenen
la consideració d’actes administratius.

2. Contra les resolucions de l’Institut Cartogràfic de Catalunya sot-
mesos al dret administratiu es pot interposar el recurs d’alçada

davant el conseller o consellera del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques.

3. El recurs extraordinari de revisió s’interposa davant el mateix
òrgan que hagi dictat l’acte impugnat.

4. Les reclamacions prèvies a l’exercici d’accions civils s’interposen
davant el conseller o consellera del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques. Les reclamacions prèvies a l’exercici
d’accions laborals s’interposen davant el director o directora de
l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

TÍTOL III
De les relacions interadministratives i la planificació

CAPÍTOL I
Col·laboració i coordinació

Article 28
Principis d’actuació
Les administracions públiques de Catalunya que comptin amb
serveis cartogràfics han d’adequar llur actuació i llurs relacions
als principis de lleialtat institucional, d’eficàcia, d’eficiència i no-
duplicitat i de cooperació, assistència i informació recíproques per
a complir millor llurs funcions.

Article 29
Col·laboració
L’Institut Cartogràfic de Catalunya i els ens locals poden emprar
totes les tècniques legalment establertes per fer possible la
col·laboració entre ens públics i, en particular, la petició i la tramesa
d’informació relacionada amb les activitats cartogràfiques que
duen a terme i la subscripció de convenis de cooperació.

Article 30
Coordinació
1. S’atribueix al Govern la facultat de coordinar les activitats car-

togràfiques i d’informació geogràfica relacionada que duen a
terme els ens locals de Catalunya, sens perjudici de l’autonomia
que tenen reconeguda i de la col·laboració voluntària que s’es-
tableixi.

2. La coordinació de les activitats cartogràfiques té els objectius
següents:
a) Assegurar la coherència, evitar les duplicitats i maximitzar

l’eficiència en la realització d’activitats cartogràfiques.
b) Determinar els objectius generals i les prioritats bàsiques

de la producció cartogràfica a Catalunya.
c) Disposar d’una infraestructura d’informació geogràfica rela-

cionada amb la cartografia i de dades espacials de quali-
tat.

d) Establir i difondre les normes i els estàndards establerts per
l’article 10.

e) Acordar i aplicar els estàndards tecnològics que facin pos-
sible la màxima interoperabilitat dels sistemes i la informació
cartogràfica de les diferents administracions.

3. La coordinació es duu a terme per mitjà de la Comissió de
Coordinació Cartogràfica de Catalunya i del Pla cartogràfic de
Catalunya i s’ajusta a les determinacions establertes per la legis-
lació municipal i de règim local. 

4. Els ens locals exerceixen llurs facultats de programació, plani-
ficació, ordenació i execució, si escau, de les activitats carto-
gràfiques de llur competència, en el marc de les disposicions
establertes per aquesta llei.

CAPÍTOL II
Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya

Article 31
Naturalesa i finalitats
1. La Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya és l’òr-

gan bàsic de trobada, col·laboració i coordinació entre
l’Administració de la Generalitat i els ens locals en l’àmbit de la
cartografia i la informació geogràfica relacionada.

Legislació sobre la geoinformació de Catalunya, 1982-2012. Llei 16/2005

44 Institut Cartogràfic de Catalunya



2. La Comissió assessora el Govern i garanteix la participació dels
ens locals en l’exercici de la facultat de coordinació cartogràfica
i de la informació geogràfica relacionada.

3. La Comissió resta adscrita al Departament de Política Territorial
i Obres Públiques.

Article 32
Composició
1. La Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya és pre-

sidida pel conseller o consellera de Política Territorial i Obres
Públiques.

2. Integren la Comissió un nombre de vint-i-sis membres, inclòs
el president o presidenta i les vicepresidències.

3. La Comissió compta amb dues vicepresidències. La vicepre-
sidència primera correspon al director o directora de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya. Ocupa la vicepresidència segona
una de les persones representants dels ens locals en la
Comissió que es determini per acord d’aquesta.

4. La representació de la Generalitat, a més de la presidència i de
la vicepresidència primera, és integrada per les vocalies se -
güents:
a) Una persona en representació del Departament

d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
b) Una persona en representació del Departament d’Economia

i Finances.
c) Una persona en representació del Departament de

Governació i Administracions Públiques.
d) Una persona en representació del Departament de Medi

Ambient i Habitatge.
e) Una persona en representació del Departament d’Interior.
f) Una persona en representació del Departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

g) Una persona en representació del Departament de Treball
i Indústria.

h) Tres persones en representació del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, inclòs l’organisme competent
en geologia i geofísica.

i) Una persona en representació de l’Institut Cartogràfic de
Catalunya.

5. D’entre les tretze vocalies en representació dels ens locals, n’hi
ha d’haver una en representació de l’Ajuntament de Barcelona,
una en representació de la Mancomunitat de Municipis de
Barcelona, una en representació de cadascun dels ens locals
territorials amb funcions de cooperació i assistència municipals
i les restants han d’ésser designades de forma paritària per les
entitats municipalistes més representatives.

6. La presidència de la Comissió designa secretari o secretària
una persona al servei de les administracions representades, la
qual assisteix a les seves reunions, amb veu però sense vot, i
exerceix les funcions pròpies del càrrec.

7. La Comissió pot convidar a participar en les seves sessions,
amb veu, persones representants dels organismes estatals
competents en l’àmbit de la cartografia i la informació geogrà-
fica, membres d’entitats representatives de col·lectius profes-
sionals o acadèmics relacionats amb la cartografia i altres per-
sones de competència acreditada en aquests àmbits.

Article 33
Funcions
La Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya té les fun-
cions següents:

a) Vetllar perquè les relacions entre les administracions públi-
ques de Catalunya que duen a terme activitats cartogràfi-
ques i d’informació geogràfica relacionada s’ajustin als prin-
cipis establerts per aquesta llei i resoldre les incidències
que es puguin produir. 

b) Emetre un informe del projecte del Pla cartogràfic de
Catalunya, i també de les seves modificacions o revisions,
després que ho hagi aprovat el Consell Rector de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya.

c) Establir les normes i els estàndards que s’han d’aplicar en
l’elaboració de cartografia.

d) Vetllar pel compliment dels objectius i les prioritats de l’ac-
tivitat cartogràfica a Catalunya.

e) Proposar al Govern l’adopció d’altres mesures de coordina-
ció que consideri necessàries.

f) Emetre un informe en el procediment d’elaboració de dis-
posicions de la Generalitat en l’àmbit de la cartografia i la
informació geogràfica relacionada.

g) Vetllar per la difusió i el compliment de les normes i els estàn-
dards, l’actualització i la disponibilitat a què es refereix l’article
10 i ésser informada de la gestió del Registre Cartogràfic
de Catalunya.

h) Posar en coneixement de l’Institut Cartogràfic de Catalunya
la posició dels ens locals davant les iniciatives dels orga-
nismes estatals, comunitaris o internacionals, adoptar, si
escau, posicions comunes per tal que aquest les plantegi
davant els organismes en què participi i ésser informada de
les actuacions i les relacions amb aquests organismes.

Article 34
Funcionament
1. La Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya es

reuneix un mínim de dos cops l’any i, també, sempre que ho
demani la seva presidència o la meitat dels seus membres. 

2. Els acords s’adopten per la majoria de vots dels seus membres.
En cas d’empat, el vot de la presidència té caràcter diriment. 

3. La resta de normes de funcionament de la Comissió s’establei-
xen per decret del Govern o, si escau, per acord de la mateixa
Comissió.

4, L’Institut Cartogràfic de Catalunya dóna suport permanent a la
Comissió.

CAPÍTOL III
Pla cartogràfic de Catalunya

Article 35
Objecte, caràcter i àmbit d’aplicació territorial
1. El Pla cartogràfic de Catalunya és l’instrument bàsic de la pla-

nificació cartogràfica i de la informació geogràfica relacionada
de la Generalitat, i té per objecte la determinació dels objectius
i la coordinació de les activitats cartogràfiques, la constitució i
la millora permanent de la infraestructura d’informació geogrà-
fica de Catalunya i l’aprofitament i la coordinació d’aquesta
informació amb les polítiques públiques sectorials amb projecció
territorial.

2. El Pla cartogràfic de Catalunya té el caràcter i compleix les fun-
cions dels plans sectorials de coordinació previstos per la legis-
lació municipal i de règim local i s’ha d’ajustar a les previsions
específiques establertes per aquesta.

3. El Pla cartogràfic de Catalunya té com a àmbit d’aplicació tot
el territori de Catalunya. Si no hi concorren criteris específics
que ho desaconsellin, les disposicions i el desenvolupament
del Pla s’han d’ajustar als àmbits d’aplicació dels plans territo-
rials parcials establerts per la normativa sobre política territo-
rial.

Article 36
Contingut
1. El Pla cartogràfic de Catalunya, amb caràcter general, ha de

contenir:
a) L’anàlisi de la cartografia oficial disponible i del seu nivell

de qualitat i actualitat.
b) Les característiques bàsiques d’organització, funcionament

i utilització de la Infraestructura d’Informació Geogràfica de
Catalunya, específicament de la Infraestructura de Dades
Espacials de Catalunya.

c) La descripció de l’estat del Servei de Posicionament
Geodèsic Integrat de Catalunya i la determinació de les
seves línies de millora.

d) Les mesures de foment i promoció dels serveis cartogràfics
públics i privats, i també de la recerca, el desenvolupament
tecnològic, la formació i la divulgació en l’àmbit cartogràfic. 

e) Qualssevol altres dades o estudis que es considerin d’inte-
rès.

2. El Pla cartogràfic, per a complir les seves funcions coordina-
dores, a més del que especifica l’apartat 1, ha de contenir:
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a) La relació d’ens locals i, si escau, d’altres subjectes que
duen a terme activitats cartogràfiques i d’informació geo-
gràfica a Catalunya, amb una estimació de la tipologia i el
grau d’activitat i dels recursos que s’hi inverteixen.

b) La determinació dels objectius, de les prioritats i dels nivells
mínims de qualitat, actualització, disponibilitat i interopera-
bilitat de l’activitat cartogràfica i d’informació geogràfica rela-
cionada a càrrec de les administracions de Catalunya.

c) Les bases generals d’actuació per a programar, finançar i
executar les activitats coordinades. 

Article 37
Redacció i aprovació
1. La redacció i la formulació del Pla cartogràfic de Catalunya i

de les seves modificacions o revisions corresponen al
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, sobre la
base de la proposta que li elevi l’Institut Cartogràfic de Catalunya
i de l’informe emès per la Comissió de Coordinació Cartogràfica
de Catalunya.

2. L’aprovació del Pla cartogràfic de Catalunya i de les seves modi-
ficacions o revisions correspon al Govern, mitjançant decret.
L’aprovació exigeix l’obertura d’un període de consulta institu-
cional, per un termini de sis mesos, i d’informació pública, per
un termini d’un mes, improrrogable, en el qual cal sol·licitar infor-
mes als departaments de l’Administració de la Generalitat que
resultin afectats, als ens locals i a la resta d’administracions,
corporacions i organismes públics competents.

3. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha de
promoure la màxima participació dels subjectes públics i privats
que duguin a terme activitats cartogràfiques en la formulació i
la redacció del Pla. També ha de facilitar, abans i després de
la seva aprovació, l’accés de les persones interessades al seu
contingut. Aquesta participació s’ha de potenciar mitjançant la
utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació,
i resta subjecta a la legislació aplicable a l’accés del públic a
la informació administrativa i a l’ús de mitjans tècnics per
l’Administració.

Article 38
Vigència, modificació i revisió
El Pla cartogràfic de Catalunya té vigència indefinida, sens perjudici
que pugui ésser objecte de modificació o de revisió en els termes
establerts pel mateix Pla o si es modifiquen les directrius formula-
des pel Pla territorial general de Catalunya.

Article 39
Actualització
1. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha d’ac-

tualitzar els estudis i les dades del Pla, mitjançant l’Institut
Cartogràfic de Catalunya i la Comissió de Coordinació
Cartogràfica de Catalunya. 

2. L’actualització a què es refereix l’apartat 1 no té la consideració
de modificació o revisió del Pla.

CAPÍTOL IV
Registre Cartogràfic de Catalunya

Article 40
Creació i finalitat
1. Es crea el Registre Cartogràfic de Catalunya, com a òrgan bàsic

d’informació cartogràfica i geogràfica relacionada de l’Admi -
nistració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, adscrit
al Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

2. La cartografia inscrita en el Registre gaudeix de caràcter oficial.
En el Registre també es pot inscriure, en una secció separada
o amb les indicacions corresponents, la cartografia que no gau-
deixi de caràcter oficial. La informació del Registre és pública
i només s’hi pot negar l’accés en els casos expressament pre-
vistos per la normativa aplicable.

3. La tramesa de la informació al Registre i el tractament i la divul-
gació d’aquesta informació s’han de fer i organitzar preferent-
ment amb mitjans informàtics, electrònics i telemàtics. D’acord
amb el principi d’interoperabilitat, i fins on ho permetin els mitjans

tècnics disponibles, aquesta informació s’ha d’integrar coordi-
nadament en la Infraestructura de Dades Espacials de
Catalunya.

Article 41
Objecte i procediment d’inscripció
1. La informació cartogràfica i geogràfica que ha de contenir el

Registre, el procediment d’inscripció i els seus efectes s’esta-
bleixen per reglament.

2. La inscripció dels resultats o productes de l’activitat cartogràfica
i d’informació geogràfica requereix la comprovació de l’ade-
quació d’aquests resultats o productes a les normes i als estàn-
dards aplicables per l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

3. La inscripció en el Registre Cartogràfic de Catalunya determina
el caràcter oficial de la cartografia i la informació geogràfica
inscrita a tot el territori de Catalunya.

Article 42
Direcció i gestió
1. La direcció i la gestió del Registre Cartogràfic de Catalunya

corresponen a l’Institut Cartogràfic de Catalunya, sota la direcció
superior del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, i n’ha de donar compte a la Comissió de Coordinació
Cartogràfica de Catalunya.

2. L’Institut Cartogràfic de Catalunya, en la seva qualitat de res-
ponsable del Registre Cartogràfic de Catalunya, n’ha de pro-
moure la comunicació amb altres registres cartogràfics i, en
particular, amb els que depenen dels organismes estatals com-
petents.

3. L’organització i el funcionament del Registre Cartogràfic de
Catalunya s’estableix per reglament.

Article 43
Règim d’ús
1. Poden accedir a la informació continguda en el Registre els

departaments de la Generalitat, els ens locals, les altres admi-
nistracions interessades i les persones físiques o jurídiques que
ho demanin.

2. El règim d’accés i d’utilització de la informació continguda en
el Registre s’estableix per reglament.

CAPÍTOL V
La Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya

Article 44
Principis inspiradors
La Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya es basa en
els principis generals de no-duplicació, facilitat d’accés i ús com-
partit de la geoinformació, per tal de generalitzar la utilització de
la informació següent:

a) Informació geogràfica de referència: inclou el Sistema
Geodèsic de Referència, els noms geogràfics georeferen-
ciats, les unitats administratives oficials i les seves delimita-
cions, els béns immobles i les seves referències cadastrals
i adreces postals, les dades altimètriques, els transports,
les instal·lacions, les xarxes i les infraestructures del trans-
port, la hidrografia i la descripció de la superfície terrestre i
de la zona costera marítima propera.

b) Dades temàtiques fonamentals: les dades relatives al medi
físic, la societat i la oblació, les àrees d’especial protecció
o regulació, l’aire i el clima, la biodiversitat i els ecosistemes,
els recursos naturals, la geologia, els riscs naturals i tecno-
lògics, els sòls urbans i les àrees afectables per nous desen -
volupaments urbanístics.

c) Qualsevol altra que es consideri bàsica per al coneixement
del territori.

Article 45
Interoperabilitat
1. Els sistemes d’informació geogràfics integrats en la

Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya han d’ésser
interoperables.
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2. Per tal d’assegurar la interoperabilitat dels diferents sistemes
d’informació geogràfica integrats en la Infraestructura de Dades
Espacials de Catalunya, i la d’aquests i els usuaris externs, el
desenvolupament tecnològic ha de complir les especificacions
que es determinin, conformes amb els estàndards internacionals
vigents.

Article 46
Centre de suport per a la Infraestructura de Dades Espacials de
Catalunya
1. Es crea el Centre de Suport per a la Infraestructura de Dades

Espacials de Catalunya, com a aparell tècnic i òrgan bàsic de
promoció, explotació i manteniment de la mateixa Infraestructura
de Dades Espacials, amb la finalitat de difondre la informació
geoespacial i els serveis que s’hi apliquen, fer-la accessible i
fer-ne possible l’ús compartit.

2. El Centre de Suport té nivell orgànic d’unitat de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya, el qual n’exerceix la direcció sota les
orientacions i les polítiques definides en el Pla cartogràfic de
Catalunya.

Article 47
Organització i funcionament
1. Les característiques bàsiques d’organització, funcionament i

utilització de la Infraestructura d’Informació Geogràfica de
Catalunya, i específicament de la Infraestructura de Dades
Espacials de Catalunya es contenen en el Pla cartogràfic de
Catalunya.

2. S’han d’establir per reglament els mecanismes adequats per
tal que la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya
pugui supervisar el funcionament i, si escau, actuar subsidià-
riament per a la resolució de les qüestions que es poden derivar
del desenvolupament de la Infraestructura de Dades Espacials
de Catalunya.

CAPÍTOL VI
La Cartoteca de Catalunya

Article 48
Objecte
1. La Cartoteca de Catalunya, com a unitat de l’Institut Cartogràfic

de Catalunya, té per objecte recollir, conservar, preservar i difon-
dre documentació cartogràfica i geogràfica, especialment la
referida al territori de Catalunya.

2. Per a complir l’objecte a què fa referència l’apartat 1, les fun-
cions de la Cartoteca de Catalunya són:
a) Recollir i recopilar la documentació cartogràfica i geogràfica

que generi l’Institut Cartogràfic de Catalunya o que provingui
de donacions, adquisicions, intercanvi o qualsevol altra forma
que en permeti la disposició admesa en dret. També ha de
reunir la informació necessària per a l’ús i l’estudi d’aquesta
documentació amb una biblioteca i una hemeroteca de
suport. A aquests efectes, l’oficina del Dipòsit Legal ha de
lliurar a la Cartoteca de Catalunya un exemplar de les obres
ingressades en el cas que siguin mapes i plànols o qualsevol
producte cartogràfic.

b) Actuar com a Centre de Documentació de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya.

c) Vetllar per la conservació de la documentació cartogràfica
i geogràfica en les degudes condicions i dur a terme les
accions necessàries per a salvaguardarla per a les genera-
cions futures i contribuir a la constitució del patrimoni car-
togràfic i geogràfic català. 

d) Posar tota la documentació cartogràfica i geogràfica a l’abast
del públic bé directament, bé remotament, mitjançant la des-
cripció, la catalogació i la reproducció necessàries; introduir
les tecnologies que permetin augmentar les condicions de
conservació, i facilitar la consulta, la manipulació, la repro-
ducció i la transmissió de tota la documentació existent.

e) Contribuir a l’establiment de normes de descripció i de cata-
logació en els camps que fan referència a les característi-
ques intrínseques de la documentació cartogràfica i geo-
gràfica, i a la seva divulgació entre les institucions catalanes.

f) Difondre el fons cartogràfic i geogràfic de la Cartoteca i pro-
moure l’elaboració d’estudis i recerques a partir d’aquesta
documentació, i també l’estudi de la història de matèries
relacionades amb la cartografia i el món de les cartoteques.
Contribuir a aquesta difusió mitjançant l’organització d’ex-
posicions, l’edició de publicacions i facsímils i l’organització
de cursos i seminaris.

g) La participació en els òrgans estatals i internacionals rela-
cionats amb l’objecte de la Cartoteca quan li ho encarregui
el Govern, per tal de representar la cartografia històrica cata-
lana i col·laborar en el progrés tècnic de les organitzacions,
en els diferents àmbits de l’estudi de la documentació car-
togràfica i geogràfica.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Constitució de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de
Catalunya
La Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya s’ha de
constituir dins els sis mesos següents a l’entrada en vigor d’aquesta
llei.

Segona
Termini per a l’elaboració del Pla cartogràfic de Catalunya
Una vegada constituïda la Comissió de Coordinació Cartogràfica
de Catalunya, l’Institut Cartogràfic de Catalunya ha d’iniciar els tre-
balls per a elaborar la proposta de Pla cartogràfic de Catalunya
en el termini de sis mesos. 

Tercera
Perspectiva de gènere en òrgans col·legiats
En la designació de representants al Consell Rector i a la Comissió
de Coordinació Cartogràfica de Catalunya s’ha de procurar aplicar
el criteri de paritat de gènere.

Quarta
Règim del personal de l’Institut Cartogràfic de Catalunya
El personal de l’Institut Cartogràfic de Catalunya es regeix pel que
estableixen les disposicions transitòries primera, segona i tercera
de la Llei 6/1997, de l’11 de juny, de modificació de la Llei 11/1982,
del 8 d’octubre, de creació de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

Cinquena
Referències al Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Les referències que aquesta llei fa al Departament de Política
Territorial i Obres Públiques s’entenen fetes al departament com-
petent en aquesta matèria encara que se’n modifiqui la denomi-
nació.

Sisena
Convenis amb col·legis professionals
S’han d’establir convenis amb els col·legis professionals afectats
per a facilitar la gestió del Registre Cartogràfic de Catalunya.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Establiment de normes i estàndards
Correspon a l’Institut Cartogràfic de Catalunya l’establiment de les
normes i els estàndards a què es refereix l’article 10.2.a i c, mentre
aquests no siguin aprovats per la Comissió de Coordinació
Cartogràfica. 

Segona
Representació dels ens locals territorials amb funcions de coope-
ració i assistència municipals
Als efectes del que disposa l’article 32.5, la representació de
cadascun dels ens locals territorials amb funcions de cooperació
i assistència municipals s’entén que correspon als òrgans actual-
ment existents o als que existeixin en un futur fruit de la nova orga-
nització territorial de Catalunya.
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Resten derogades les normes següents:

a) La Llei 11/1982, del 8 d’octubre, de creació de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya.

b) La Llei 6/1997, de l’11 de juny, de modificació de la Llei
11/1982, del 8 d’octubre, llevat de les disposicions transitò-
ries primera, segona i tercera.

c) El Decret 88/1988, del 28 de març, pel qual s’aprova el
Reglament de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

d) Qualsevol altra disposició que contradigui el que estableix
aquesta llei.

DISPOSICIONS FINALS
Primera
Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya
S’autoritza el Govern per a ampliar o adaptar per via reglamentària
la composició de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de
Catalunya d’acord amb els canvis que es puguin produir en l’or-
ganització territorial de Catalunya o en l’organització, l’estructura
i la denominació dels departaments de la Generalitat.

Segona
Desplegament normatiu
S’autoritza el Govern i el conseller o consellera del Departament
de Política Territorial i Obres Públiques perquè dictin les normes
necessàries per a desplegar i executar aquesta llei.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació
aquesta llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les
autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 27 de desembre de 2005

PASQUAL MARAGALL I MIRA
President de la Generalitat de Catalunya

JOAQUIM NADAL I FARRERAS
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

(05.361.027)
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La Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica
i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, té per objecte, en el marc
de les competències de la Generalitat, establir el règim jurídic de
l’Institut Cartogràfic de Catalunya i definir els supòsits, els mitjans
i els requisits de la coordinació i la col·laboració interadministratives
en l’àmbit de la cartografia i de la informació geogràfica.

Aquesta norma, que respon a l’interès per l’estudi del propi territori
de Catalunya, adapta i reflecteix l’evolució, tant tecnològica com
organitzativa d’aquest sector d’activitat al llarg dels darrers anys,
tal i com es menciona en la Llei. Tot i això, malgrat que algunes de
les figures ja es mencionen amb cert detall en l’articulat de la Llei,
és convenient comptar amb un reglament que desenvolupi les
directrius generals establertes per la Llei, objectiu principal d’a-
questa norma.

Aquest reglament pretén revisar i modernitzar el sector de l’activitat
cartogràfica i geogràfica realitzada a Catalunya. En aquest sentit
es regula el funcionament i organització dels instruments i òrgans
que persegueixen donar un impuls definitiu a aquestes activitats,
per tal d’aconseguir harmonitzar-los, en termes de coordinació i
cooperació, amb d’altres activitats administratives de vital impor-
tància per al conjunt de la societat, tals com l’urbanisme i l’orde-
nació del territori, com a exemples més significatius.

El reglament es composa d’un títol preliminar que en regula l’ob-
jecte i tres títols més: el primer referent a l’oficialitat i ús dels serveis
cartogràfics; el segon referent al Registre Cartogràfic de Catalunya
i el tercer referent a les relacions interadministratives i la planificació,
tot seguint la divisió establerta per la llei. A través del seu articulat,
el reglament desenvolupa l’oficialitat i ús dels serveis cartogràfics,
la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya, el Pla
Cartogràfic de Catalunya, el Registre Cartogràfic de Catalunya, la
Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya, el Servei de
Posicionament Geodèsic Integrat a Catalunya i la Cartoteca de
Catalunya.

El títol primer del reglament regula la cartografia elaborada per
l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Es composa de tres capítols, rela-
tius a l’oficialitat, ús i efectes de la cartografia. El títol segon regula
el Registre Cartogràfic de Catalunya, i el títol tercer comprèn cinc
capítols, el primer regula la Comissió de Coordinació Cartogràfica
de Catalunya, el segon, el Pla Cartogràfic de Catalunya, el tercer,
la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya, el quart, el
Servei de Posicionament Geodèsic integrat a Catalunya, i el darrer,
la Cartoteca de Catalunya.

L’habilitació del Govern per dictar el reglament s’empara en la dis-
posició final segona de la Llei que autoritza al Govern i el conseller
o consellera del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques perquè dictin les normes necessàries per desplegar i
executar la Llei 16/2005.

Dels preceptes de la Llei d’obligat desenvolupament, cal fer esment
a l’article 12.3 de la Llei, emmarcat en l’oficialitat i ús dels serveis
cartogràfics, que determina que s’han d’establir per reglament les
condicions d’accés, incloses les econòmiques, a la cartografia ofi-
cial registrada i a la informació geogràfica oficial.

La regulació de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de
Catalunya exi-geix, per mandat de l’article 34.3, que la resta de
normes de llur funcionament s’estableixen per decret del Govern
o, si s’escau, per acord de la mateixa Comissió.

Quant al Registre Cartogràfic de Catalunya, l’article 41 de la Llei
determina que la informació cartogràfica i geogràfica que ha de

contenir el Registre, el procediment d’inscripció i els seus efectes
s’estableixen per reglament.

D’altra banda, l’article 42.3 regula que l’organització i el funciona-
ment del Registre s’estableix per reglament; com també el règim
d’accés i d’utilització de la informació continguda en el Registre
en l’article 43.2.

I respecte a l’organització i funcionament de la Infraestructura de
Dades Espacials de Catalunya, l’article 47.2 diu que s’han d’establir
per reglament els mecanismes adequats per tal que la Comissió
pugui supervisar el funcionament i, si s’escau, actuar subsidiària-
ment per a la resolució de les qüestions que es poden derivar del
desenvolupament de la Infraestructura de Dades Espacials de
Catalunya.

Per tot això, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica
Assessora, i d’acord amb el Govern,

DECRETO:
Article únic
S’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 16/2005,
de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya, pel que fa a l’oficialitat i l’ús dels serveis
cartogràfics i a les relacions interadministratives i la planificació,
que consta a l’annex d’aquest Decret.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
Correspon a l’Institut Cartogràfic de Catalunya l’establiment de les
normes i estàndards a què es refereix l’article 10.2.a) i c) de la Llei,
mentre aquests no siguin aprovats per la Comissió de Coordinació
Cartogràfica de Catalunya.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA
Procediment per sistema telemàtic
La iniciació, la tramitació i l’acabament del procediment d’inscripció
en el Registre Cartogràfic de Catalunya es pot realitzar per sistema
telemàtic, de conformitat amb les regles generals establertes al
Decret 324/2001, de 4 de desembre, relatiu a les relacions entre
els ciutadans i l’Administració de la Generalitat de Catalunya a tra-
vés d’Internet, i les normes reguladores del procediment que, a
tal efecte, ha d’aprovar el conseller del Departament de Política
Territorial i Obres Publiques.

DISPOSICIÓ FINAL
Els expedients administratius que utilitzin cartografia al llarg de la
seva tramitació i que s’hagin iniciat abans de l’entrada en vigor
d’aquest reglament, poden utilitzar cartografia no oficial per a la
seva tramitació. Els expedients iniciats després de l’entrada en
vigor d’aquest reglament utilitzaran necessàriament cartografia
oficial en el cas que, en el moment del seu inici, el Registre
Cartogràfic de Catalunya tingui registrada cartografia oficial al res-
pecte. En cas contrari, podran utilitzar cartografia no oficial.

Barcelona, 24 d’octubre de 2006

PASQUAL MARAGALL I MIRA
President de la Generalitat de Catalunya

JOAQUIM NADAL I FARRERAS
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
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ANNEX
Reglament de desenvolupament de la Llei 16/2005, de 27 de
desembre, de la informació geogràfica i de l’Institut Cartogràfic
de Catalunya, pel que fa a l’oficialitat i l’ús dels serveis cartogràfics
i a les relacions interadministratives i la planificació.

TÍTOL PRELIMINAR
Objecte del Decret

Article 1
Objecte del Decret
L’objecte d’aquest Decret és desenvolupar la Llei 16/2005, de 27
de desembre, de la informació geogràfica i de l’Institut Cartogràfic
de Catalunya, pel que fa a l’oficialitat i ús dels serveis cartogràfics;
la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya; el Pla car-
togràfic de Catalunya; el Registre Cartogràfic de Catalunya; la
Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya, el Servei de
Posicionament Geodèsic Integrat a Catalunya i la Cartoteca de
Catalunya.

TÍTOL I
Oficialitat i ús dels serveis cartogràfics

CAPÍTOL I
Oficialitat

Article 2
Cartografia elaborada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya
2.1 La cartografia elaborada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya

en compliment de les funcions que li atribueix la Llei 16/2005,
gaudeix del caràcter de cartografia oficial al territori de
Catalunya.

2.2 Aquesta cartografia s’inscriu en el Registre Cartogràfic de
Catalunya.

2.3 La cartografia de l’Institut Cartogràfic de Catalunya ha de ser
actualitzada d’acord amb el que estableixi el Pla cartogràfic
de Catalunya.

2.4 La cartografia elaborada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya
pot tenir caràcter de cartografia oficial a tot l’Estat, sempre
que compleixi els requeriments establerts en la seva legisla-
ció.

Article 3
Cartografia elaborada per altres administracions públiques o per
altres subjectes, públics i privats
3.1 La cartografia de Catalunya elaborada per altres administra-

cions o per altres subjectes, públics i privats, també gaudeix
de caràcter oficial en aquest territori.

3.2 Per tal de gaudir de caràcter oficial, aquesta cartografia ha
de complir, conjuntament, els requisits següents:
a) Que aquesta cartografia hagi estat elaborada d’acord amb

les normes i estàndards establerts per la Comissió de
Coordinació Cartogràfica de Catalunya i publicats a la seva
pàgina web i incorpori les metadades aprovades per aquest
òrgan. Així mateix, serà necessari que s’indiquin clarament
les condicions d’utilització d’aquesta cartografia.

b) Que hagi estat inscrita en el Registre Cartogràfic de
Catalunya i, si escau, en el Registre Central de Cartografia.

c) Que es mantingui en un estat suficient d’actualització i dis-
ponibilitat per a les persones usuàries potencials, d’acord
amb les normes i els estàndards mínims de qualitat i con-
tingut establerts per la Comissió de Coordinació Carto -
gràfica de Catalunya, d’acord amb el que estableixi el Pla
Cartogràfic de Catalunya.

3.3 S’entendrà que la cartografia es manté en un estat suficient
de disponibilitat quan les metadades que incorpora estiguin
registrades a la Infraestructura de Dades Espacials de
Catalunya i existeixin mecanismes publicats per a l’accés a
la informació.

Article 4
Cartografia elaborada pels organismes competents de
l’Administració de l’Estat
Té caràcter oficial a Catalunya la cartografia elaborada pels orga-
nismes competents de l’Administració de l’Estat que tingui caràcter
oficial d’acord amb l’establert per la legislació estatal.

Article 5
Coordenades establertes mitjançant el SPGIC
5.1 Tenen caràcter oficial a Catalunya les coordenades establertes

mitjançant el Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de
Catalunya, a partir de les estacions i les xarxes que l’integren
i les dades, la informació o els resultats recollits o obtinguts
per mitjà d’aquest servei, sempre que se segueixin els proce-
diments establerts pel SPGIC.

5.2 Tenen caràcter oficial els sistemes de coordenades locals que
s’ajustin al SPIGC i que, en la seva elaboració, compleixin els
estàndars que determini la Comissió de Coordinació
Cartogràfica de Catalunya.

Article 6
Impuls de l’oficialitat
Per tal d’aconseguir que el màxim de cartografia elaborada de
Catalunya gaudeixi del caràcter d’oficial, l’Institut Cartogràfic de
Catalunya ha de cercar les vies més adequades per:
Impulsar la inscripció de tota la cartografia oficial elaborada de
Catalunya en el Registre Central de Cartografia.
Posar a disposició de les administracions públiques i resta de per-
sones usuàries, la informació cartogràfica i geogràfica, mitjançant
l’ús progressiu de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.

Article 7
Responsabilitat del contingut de la cartografia
7.1 La responsabilitat sobre el contingut de la cartografia inscrita

en el Registre amb el caràcter d’oficial es determina de con-
formitat amb el que estableix la normativa de propietat intel·lec-
tual vigent.

7.2 L’Institut Cartogràfic de Catalunya és responsable dels treballs
tècnics i de gestió que s’hagin de realitzar per oficialitzar la
cartografia.

Article 8
Pèrdua de la condició d’oficialitat
8.1 El no compliment de les condicions d’actualització de la car-

tografia i de la informació geogràfica registrades d’acord amb
el que s’estableixi en el Pla cartogràfic de Catalunya, suposarà
la pèrdua de la condició d’oficialitat.

8.2 En el cas de revisions generals de les normes i estàndards
establerts per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de
Catalunya, el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques establirà els mecanismes i períodes transitoris per
l’adequació de la cartografia oficial a les noves normatives.
La no adequació a la nova situació comportarà la pèrdua de
la condició d’oficialitat.

8.3 La declaració de pèrdua d’oficialitat de la cartografia degu-
dament inscrita precisa la tramitació prèvia d’un expedient.
En aquest expedient, cal donar audiència a la persona pública
o privada autora de la cartografia i atorgar-li un termini mínim
de tres mesos per tal de poder adequar la cartografia a les
normes i estàndards establerts per la Comissió de Coordinació
Cartogràfica de Catalunya. La resolució declarant la pèrdua
d’oficialitat ha de ser notificada a la persona pública o privada
interessada i segueix el règim de recursos establert a l’article
20.11 d’aquest Reglament. 

8.4 La declaració de pèrdua d’oficialitat implica la cancel·lació de
la inscripció en la secció oficial del registre i, si s’escau, pot
comportar la inscripció en la secció no oficial del registre.
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CAPÍTOL II
Usos

Article 9
Ús obligatori
9.1 La cartografia oficial registrada i la informació geogràfica oficial

són d’ús obligatori per a l’administració autonòmica i local de
Catalunya per a la formació de nova cartografia.

9.2 La cartografia oficial registrada i la informació geogràfica oficial
són d’ús obligatori en l’exercici de les competències de la
Generalitat i, en el marc d’aquestes, en l’exercici de les com-
petències atribuïdes als ens locals i a altres ens públics de
Catalunya, quan aquest exercici competencial hagi d’emprar
informació cartogràfica o geogràfica o s’hi hagi de basar.

9.3 En el cas de no existir cartografia oficial registrada al Registre
de Catalunya, caldrà fer servir la cartografia oficial segons la
legislació estatal. Només en el cas de no existir cartografia
oficial es podrà fer servir cartografia no oficial.

Article 10
Ús potestatiu
La cartografia oficial registrada a Catalunya és d’ús potestatiu per
l’Administració de l’Estat, sempre que no estigui registrada al
Registre Central de Cartografia.

CAPÍTOL III
Efectes

Article 11
Informació i característiques bàsiques
11.1 L’Institut Cartogràfic de Catalunya ha d’informar els ens i els

òrgans competents sobre la cartografia i la informació geo-
gràfica oficial existent, i també de llurs característiques bàsi-
ques.

11.2 La informació s’ha d’efectuar per mitjans telemàtics, priori-
tàriament, d’acord amb el que estableixi la Comissió de
Coordinació Cartogràfica de Catalunya.

11.3 Les característiques bàsiques a què es refereix l’apartat 1
són, com a mínim, les següents:
Títol o nom de la cartografia o informació geogràfica.
Persona pública o privada autora de la cartografia o de la
informació geogràfica.
Àmbit geogràfic que correspon a la cartografia elaborada o
a la informació geogràfica recollida.
Escala en què s’ha realitzat.
Caràcter oficial o no de la cartografia elaborada i la informació
geogràfica registrada. Any d’elaboració de la cartografia i
informació geogràfica.

11.4 L’Institut Cartogràfic de Catalunya posarà anualment en conei-
xement de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de
Catalunya les actuacions i incidències i la seva resolució que
hagin tingut lloc en aquest àmbit.

Article 12
Condicions d’accés
Les condicions d’accés a la informació cartogràfica i geogràfica
es basaran en les polítiques de difusió i ús de la informació que
hagi aprovat la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya
i que hagin estat adoptades per les diferents administracions públi-
ques.

Article 13
Condicions econòmiques d’accés
13.1 El Consell Rector de l’Institut Cartogràfic de Catalunya apro-

varà el catàleg d’informació produïda per aquell, que tindrà
el caràcter de gratuïta.

13.2 Les persones propietàries de la informació que gaudeix de
la condició d’oficial i s’ofereix amb caràcter gratuït, poden
autoritzar l’Institut Cartogràfic de Catalunya perquè aquest
gestioni l’accessibilitat a la mateixa a través dels seus mitjans
electrònics.

13.3 Pel cas que la informació geogràfica i cartogràfica inscrita
estigui sotmesa a algun tipus de condició econòmica d’ús,

seran les persones propietàries d’aquesta informació les que
hauran de responsabilitzar-se de garantir aquest accés per
mitjà dels seus propis recursos i la seva utilització haurà de
respectar les condicions econòmiques establertes per les
mateixes.

13.4 En qualsevol cas, haurà de tenir-se en compte la normativa
en matèria de propietat intel·lectual.

Article 14
Utilització de la informació
14.1 Les persones usuàries de la cartografia i informació geogrà-

fica oficial només podran utilitzar-la per les seves finalitats
pròpies i no poden difondre-la per mitjà de l’edició de pro-
ductes cartogràfics o directament relacionats amb aquests.

14.2 L’Institut Cartogràfic de Catalunya i els titulars de la cartografia
oficial i informació geogràfica podran establir condicions d’ús
per a la difusió digital, i l’edició de publicacions o productes
en suport digital elaborats o que es puguin elaborar.

TÍTOL II
El Registre Cartogràfic de Catalunya

Article 15
Objecte, adscripció i caràcter públic
15.1 El Registre Cartogràfic de Catalunya és l’òrgan bàsic d’infor-

mació cartogràfica i geogràfica relacionada de l’Administració
de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya.

15.2 El Registre Cartogràfic de Catalunya està adscrit al
Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 

15.3 La seu radica a l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

Article 16
Funcions
El Registre té les funcions següents:
a) La coordinació amb els òrgans competents per a l’aplicació de

la Llei 16/2005.
b) La inscripció de les resolucions d’atorgament i pèrdua de l’o-

ficialitat.
c) Facilitar al públic l’accés a la informació continguda en el regis-

tre, en els termes establerts a la normativa aplicable.
d) Facilitar als òrgans competents l’assistència necessària per

desenvolupar les funcions que, en relació amb el registre, tin-
guin encarregades.

e) L’emissió de certificacions sobre la informació que consta en
el Registre.

f) La custòdia i conservació de la documentació que se li presenta
i que serveix de suport als assentaments que s’hi duen a terme.

g) La manifestació de les dades generals per fer investigacions i
estudis referits a la cartografia i geografia.

h) Promoure la comunicació amb altres registres cartogràfics i, en
particular, amb els que depenen dels organismes estatals com-
petents.

Article 17
Organització i inscripció
17.1 El Registre s’organitzarà en dues seccions separades per a

la inscripció de cartografia oficial i cartografia no oficial. 
17.2 Per tal d’inscriure la cartografia en la secció oficial del

Registre, aquesta haurà de complir amb les normes i els
estàndards a què es refereix l’article 3.2.a) d’aquest
Reglament.

17.3 La cartografia que no compleixi amb els requisits establerts
en aquell article pot ser inscrita, si s’escau, a la secció de
cartografia no oficial.

17.4 Totes aquestes cartografies quedaran catalogades a
l’Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya. 

17.5 No es pot denegar la inscripció en la secció d’oficial de cap
cartografia que compleixi els requisits establerts per l’article
3.2.a) d’aquest Reglament.
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Article 18
Gestió i direcció del registre
18.1 La gestió i direcció del Registre depèn de l’Institut Cartogràfic

de Catalunya.
18.2 Correspon al Departament de Política Territorial i Obres

Públiques, mitjançant la Secretaria competent en matèria de
planificació territorial, dictar les normes i instruccions neces-
sàries per al correcte funcionament del Registre.

18.3 El registre es gestiona per mitjans informàtics i les inscripcions
es practicaran per ordre de recepció de les sol·licituds.

Article 19
Contingut
19.1 El Registre ha de contenir tota la cartografia que tingui la con-

sideració d’oficial.
19.2 El Registre ha de contenir tota la cartografia i informació geo-

gràfica que l’Institut Cartogràfic de Catalunya realitzi en l’e-
xercici de les seves funcions.

19.3 Dins cadascuna de les dues seccions de què consta el
Registre, els continguts es classificaran per mitjà de catàlegs,
d’acord amb les categories establertes a l’article 2 de la Llei.
A tal efecte es faran servir les metadades de la informació
d’acord amb les definicions de la IDEC.

19.4 Als efectes del Registre Cartogràfic de Catalunya, s’entén
per documentació cartogràfica i geogràfica la documentació
que estableix l’article 2.4.b) de la Llei, sempre i quan estigui
georeferenciada.

Article 20
Procediment d’inscripció
20.1 La inscripció en el Registre Cartogràfic de Catalunya s’iniciarà

per mitjà de petició escrita per part de les persones físiques
i jurídiques, administracions i altres ens interessats.

20.2 La petició d’inscripció s’acompanyarà de la documentació
següent:
La documentació relativa a la personalitat jurídica de la per-
sona sol·licitant.
La fitxa amb les metadades IDEC.
Els documents d’especificacions tècniques, incloent, com a
mínim, una descripció general i el catàleg de fenòmens.
Una còpia de totes les dades que es vulguin registrar en for-
mat digital.

20.3 Als efectes del que estableix l’apartat anterior, la
Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya establirà
la normativa adequada, d’acord amb el que disposi la
Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya, per a
les metadades i facilitarà eines per a la seva elaboració.

20.4 La petició d’inscripció i documentació corresponents s’adre-
çaran al Registre Cartogràfic de Catalunya per qualsevol
mitjà establert per la normativa de règim jurídic i procediment
administratiu comú sempre que es garanteixi la seva recep-
ció.

20.5 Els formats admesos de la cartografia a trametre al Registre
Cartogràfic de Catalunya seran publicats per la Comissió de
Coordinació Cartogràfica de Catalunya. La tramesa de car-
tografia haurà de fer-se preferentment per mitjà de l’ús de les
tecnologies de la informació.

20.6 Rebuda la petició al Registre Cartogràfic de Catalunya,
aquesta originarà un assentament de presentació que con-
tindrà, com a mínim, les següents dades:
a) Número de registre provisional, que serà el número d’i-

dentificació de les dades trameses.
b) Dades d’identificació de la persona interessada o l’orga-

nisme de procedència de la petició.
c) Data de presentació al Registre.

20.7 La totalitat de la informació presentada al Registre Cartogràfic
de Catalunya serà objecte d’un control de qualitat per part
de l’Institut Cartogràfic de Catalunya que determinarà la qua-
lificació final de la mateixa, d’acord amb el punt següent.

20.8 El director o directora de l’Institut Cartogràfic de Catalunya
ha d’emetre l’informe de qualificació en qualsevol dels sentits
següents:
a) Negatiu: suposa que la petició no es pot inscriure en cap

de les seccions del Registre.

b) Amb defectes esmenables: suposa que la petició es pot
inscriure en la secció del Registre Cartogràfic que cor-
respongui amb l’esmena prèvia dels defectes en un ter-
mini no inferior a 15 dies. A manca d’esmena en el termini
atorgat, s’entén que la persona interessada desisteix de
la seva petició.

c) Positiu: suposa que la petició es pot inscriure a la secció
del Registre Cartogràfic que correspongui.

20.9 Correspon al Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, mitjançant la Secretaria competent en matèria de
planificació territorial, procedir a la inscripció o denegar la
inscripció en qualsevol de les dues seccions del Registre,
d’acord amb l’informe de qualificació de la direcció de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya.

20.10 Si en el termini de sis mesos a comptar des de la data en
què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre cartogràfic,
no s’ha emès i notificat resolució expressa, la petició d’ins-
cripció s’ha d’entendre estimada per silenci. 

20.11 Les resolucions referents a la inscripció en el Registre
Cartogràfic de Catalunya són recorribles en alçada davant
el conseller o consellera de Política Territorial i Obres
Publiques, de conformitat amb la normativa de règim jurídic
i procediment administratiu comú vigent. El conseller o con-
sellera de Política Territorial i Obres Públiques ha d’emetre
resolució previ informe de la Comissió de Coordinació
Cartogràfica de Catalunya. Les resolucions del conseller o
consellera en aquest punt exhaureixen la via administrati-
va.

20.12 Es podrà sol·licitar expressament la inscripció de cartografia
a la secció de cartografia no oficial seguint el mateix pro-
cediment que per la cartografia oficial.

20.13 La inscripció en el Registre Cartogràfic de Catalunya serà
de caràcter gratuït.

20.14 Sempre que sigui possible, les dades referents a persones
incloses en el Registre es recolliran, compilaran, analitzaran
i presentaran desagregades per sexes. Així mateix, les
dades esmentades podran facilitar-se i publicar-se de mane-
ra genèrica a efectes estadístics sense cap referència de
caràcter individual, per a la realització de procediments de
valoració de gènere.

Article 21
Efectes de la inscripció
D’acord amb l’article 11 de la Llei, la inscripció a la Secció de car-
tografia oficial determinarà l’obligatorietat d’ús de la mateixa per
a totes les administracions catalanes per la formació de nova car-
tografia. Per contra, la inscripció a la Secció de cartografia no ofi-
cial, determinarà que aquesta serà d’ús potestatiu.

Article 22
Accés i règim d’ús
22.1 L’accés al Registre Cartogràfic de Catalunya és gratuït.
22.2 De conformitat amb l’article 43 de la Llei 16/2005 i l’article

37 de la LRJPAC, hi poden accedir totes les persones físiques
o jurídiques en els termes que estableixen aquests articles.

22.3 L’accés s’ha d’articular per mitjà de petició escrita o bé, direc-
tament, per mitjans telemàtics, segons estableixi la Comissió
de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.

22.4 L’accés al registre comporta rebre informació sobre les carac-
terístiques bàsiques que descriuen la informació cartogràfica
i geogràfica en els termes descrits a l’article 11.3 d’aquest
Reglament.

TÍTOL III
De les relacions interadministratives i la planificació

CAPÍTOL I
La Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya

Article 23
Naturalesa, adscripció i composició
23.1 La Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya és
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l’òrgan bàsic de trobada, col·laboració i coordinació entre
l’Administració de la Generalitat i els ens locals en l’àmbit de
la cartografia i la informació geogràfica relacionada. 

23.2 La Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya està
adscrita al Departament de Política Territorial i Obres
Publiques i la seva composició és la que estableix l’article
32 de la Llei 16/2005, de 27 de desembre.

Article 24
Funcions
D’acord amb l’article 33 de la Llei, se li atribueixen les funcions
següents:
a) Vetllar perquè les relacions entre les administracions públiques

de Catalunya que duen a terme activitats cartogràfiques i d’in-
formació geogràfica relacionada s’ajustin als principis establerts
per la Llei i resoldre les incidències que es puguin produir, a
partir de la proposta que l’Institut Cartogràfic de Catalunya emeti
per mitjà del corresponent informe.

b) Emetre un informe del projecte de Pla Cartogràfic de Catalunya,
i també de les seves modificacions o revisions, després que
ho hagi aprovat el Consell Rector de l’Institut Cartogràfic de
Catalunya.

c) Establir les normes i els estàndards que s’han d’aplicar en l’e-
laboració de cartografia i de la informació geogràfica, entesa
aquesta darrera com la georeferenciació de la documentació
d’acord amb el que estableix l’article 2.4.d) de la Llei.

d) Vetllar pel compliment dels objectius i les prioritats de l’activitat
cartogràfica a Catalunya, d’acord amb el que estableixi el Pla
Cartogràfic de Catalunya.

e) Proposar al Govern l’adopció d’altres mesures de coordinació
que consideri necessàries.

f)  Emetre un informe en el procediment d’elaboració de disposi-
cions de la Generalitat en l’àmbit de la cartografia i la informació
geogràfica relacionada, en base a la proposta que pugui ela-
borar l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

g) Vetllar per la difusió i el compliment de les normes i els estàn-
dards, l’actualització i la disponibilitat a què es refereix l’article
10 de la Llei i ésser informada de la gestió del Registre
Cartogràfic de Catalunya. Als efectes de l’establert en aquest
paràgraf la difusió de les normes i estàndards es durà a terme
a través dels mitjans telemàtics de la Comissió de Coordinació
Cartogràfica de Catalunya.

h) Posar en coneixement de l’Institut Cartogràfic de Catalunya la
posició dels ens locals davant les incidències dels organismes
estatals, comunitaris o internacionals, adoptar, si escau, posi-
cions comunes per tal que aquest les plantegi davant els orga-
nismes en què participi i ésser informada de les actuacions i
les relacions amb aquests organismes.

i)  Emetre informe preceptiu sobre els recursos que es presentin
davant del conseller o consellera de Política Territorial i Obres
Públiques contra les resolucions relatives a la inscripció en el
Registre Cartogràfic de Catalunya.

Article 25
Estructura
25.1 La Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya fun-

cionarà en Ple o en comissions tècniques per raó de la temà-
tica.

25.2 El Ple és l’òrgan superior integrat per totes les persones que
es relacionen a l’article 32.2 de la Llei. 

25.3 El Ple determina la creació de les comissions tècniques i
podran existir-ne tantes com aquest determini convenients
per al tractament dels temes de què hagi de conèixer la
Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.

25.4 Les comissions tècniques estaran formades per persones
membres de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de
Catalunya i, si escau, per persones externes de reconeguda
competència en la matèria objecte d’aquestes. Correspon a
la Comissió el nomenament de les persones que han de for-
mar part de les comissions tècniques.

25.5 La Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya podrà
encarregar a les comissions tècniques la fixació de pautes
o objectius en relació amb les matèries que siguin compe-
tència d’aquella. Les comissions tècniques elaboraran un

informe tècnic amb les conclusions dels seus treballs que
s’elevarà al Ple per a la seva aprovació.

25.6 Els membres de la Comissió tenen dret a percebre drets d’as-
sistència a les reunions, d’acord amb el que estableix la nor-
mativa vigent.

Article 26
Funcionament
26.1 El Ple de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de

Catalunya es reuneix dos cops l’any en convocatòria ordinària
i, en convocatòria extraordinària sempre que ho demani la
seva presidència o la meitat de les persones membres.

26.2 La convocatòria s’ha de notificar amb una antelació mínima
de 48 hores, llevat dels casos d’urgència apreciada per la
persona que ocupa la presidència, i s’acompanyarà amb l’or-
dre del dia.

26.3 Per tal que en sigui vàlida la constitució, s’exigeix, en primera
convocatòria, l’assistència de la majoria simple dels membres
i, en segona convocatòria, l’assistència del president o pre-
sidenta i un mínim de deu membres. 

26.4 Els acords s’han d’adoptar per majoria simple dels membres
del ple presents, llevat que es tracti de la modificació de nor-
mes internes, en què caldrà el vot favorable de les dues ter-
ceres parts dels membres. 

26.5 En cas d’empat, el president o presidenta tindrà vot de qua-
litat.

26.6 No pot ser objecte d’acord cap assumpte que no figuri inclòs
en l’ordre del dia, llevat que hi siguin presents tots els mem-
bres.

26.7 En tot el que no preveu expressament aquest Reglament, la
Comissió es regeix per la normativa aplicable als òrgans
col·legiats de Catalunya.

26.8 La resta de normes internes de funcionament de la Comissió
de Coordinació Cartogràfica de Catalunya s’establiran per
acord de la mateixa Comissió.

26.9 L’Institut Cartogràfic de Catalunya dóna suport permanent a
la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.

CAPÍTOL II
Pla cartogràfic de Catalunya

Article 27
Objecte, caràcter i àmbit d’aplicació territorial
27.1 El Pla cartogràfic de Catalunya és l’instrument bàsic de la

planificació cartogràfica i de la informació geogràfica rela-
cionada de la Generalitat, i té per objecte la determinació
dels objectius i la coordinació de les activitats cartogràfiques,
la constitució i millora permanent de la infraestructura d’in-
formació geogràfica de Catalunya i l’aprofitament i la coor-
dinació d’aquesta informació amb les polítiques públiques
sectorials amb projecció territorial.

27.2 El Pla cartogràfic de Catalunya té el caràcter i compleix les
funcions dels plans sectorials de coordinació previstos per
la legislació municipal i de règim local i s’ha d’ajustar a les
previsions específiques establertes per aquesta.

27.3 El Pla cartogràfic de Catalunya té com a àmbit d’aplicació
tot el territori de Catalunya. Si no hi concorren criteris espe-
cífics que ho desaconsellin, les disposicions i el desenvolu-
pament del Pla s’han d’ajustar als àmbits d’aplicació dels
plans territorials parcials establerts per la normativa sobre
política territorial.

Article 28
Contingut
28.1 El Pla cartogràfic de Catalunya, amb caràcter general, ha de

contenir:
a) L’anàlisi de la cartografia oficial disponible i del seu nivell

de qualitat i actualitat.
b) Les característiques bàsiques d’organització, funciona-

ment i utilització de la infraestructura d’informació geo-
gràfica de Catalunya, específicament de la IDEC.

c) La descripció de l’estat del Servei de Posicionament

Legislació sobre la geoinformació de Catalunya, 1982-2012. Decret 398/2006

53Institut Cartogràfic de Catalunya



Geodèsic Integrat de Catalunya i la determinació de les
seves línies de millora.

d) Les mesures de foment i promoció dels serveis cartogrà-
fics públics i privats, i també de la recerca, el desenvo-
lupament tecnològic, la formació i la divulgació en l’àmbit
cartogràfic.

e) Qualssevol altres dades o estudis que es considerin d’in-
terès.

28.2 El Pla cartogràfic, per complir les seves funcions coordina-
dores, a més del que especifica l’apartat anterior, ha de con-
tenir:
a) La relació d’ens locals i, si escau, d’altres subjectes que

duen a terme activitats cartogràfiques i d’informació geo-
gràfica a Catalunya, amb una estimació de la tipologia i
el grau d’activitat i dels recursos que s’hi inverteixen.

b) La determinació dels objectius, de les prioritats i dels
nivells mínims de qualitat, actualització, disponibilitat i
interoperabilitat de l’activitat cartogràfica i d’informació
geogràfica relacionada a càrrec de les administracions
de Catalunya.

c) Les bases generals d’actuació per programar, finançar i
executar les activitats coordinades.

Article 29
Redacció i aprovació
29.1 La redacció i formulació del Pla cartogràfic de Catalunya i

de les seves modificacions o revisions correspon al
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, sobre
la base de la proposta que li elevi l’Institut Cartogràfic de
Catalunya i de l’informe emès per la Comissió de Coordinació
Cartogràfica de Catalunya.

29.2 L’aprovació del Pla cartogràfic de Catalunya i de les seves
modificacions o revisions correspon al Govern, mitjançant
decret. L’aprovació exigeix l’obertura d’un període de consulta
institucional, per un termini màxim de sis mesos, i d’informació
pública, per un termini d’un mes, improrrogable, en el qual
cal sol·licitar informes als departaments de l’Administració
de la Generalitat que resultin afectats, als ens locals i a la
resta d’administracions, corporacions i organismes públics
competents.

29.3 El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha
de promoure la màxima participació dels subjectes públics
i privats que duguin a terme activitats cartogràfiques en la
formulació i la redacció del Pla. També ha de facilitar, abans
i després de la seva aprovació, l’accés de les persones inte-
ressades al seu contingut. Aquesta participació s’ha de
potenciar mitjançant la utilització de les tecnologies de la
informació i la comunicació, i resta subjecte a la legislació
aplicable a l’accés del públic a la informació administrativa
i a l’ús de mitjans tècnics per l’Administració. 

29.4 El Pla cartogràfic de Catalunya s’inclourà en la pàgina web
de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.

Article 30
Vigència, modificació i revisió
30.1 El Pla cartogràfic de Catalunya té vigència indefinida, sens

perjudici que pugui ser objecte de modificació o de revisió
en els termes establerts pel mateix Pla o si es modifiquen les
directrius formulades pel Pla territorial general de Catalunya.

30.2 A tal efecte, es realitzarà una revisió general del Pla carto-
gràfic de Catalunya cada 8 anys.

Article 31
Actualització
31.1 El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha

d’actualitzar els estudis i les dades del Pla, mitjançant l’Institut
Cartogràfic de Catalunya i la Comissió de Coordinació
Cartogràfica de Catalunya.

31.2 L’actualització a què es refereix l’apartat anterior no té la con-
sideració de modificació o revisió del Pla.

CAPÍTOL III
La Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya

Article 32
Funcions del Centre de Suport per a la Infraestructura de Dades
Espacials de Catalunya
Són funcions del Centre de Suport:
Promocionar i mantenir la IDEC.
Donar a conèixer, descriure i publicitar la informació geogràfica
existent i els serveis que s’hi apliquen.
Difondre les bases tecnològiques per fer-los accessibles, inter-
operables i compartibles.
Actuar com a estructura de coordinació per a la implantació i man-
teniment de la IDEC, amb la contribució dels productors, usuaris,
proveïdors de serveis de valor afegit i organismes de coordinació,
entre altres.

Article 33
El servei de catàleg IDEC
33.1 Per tal de donar a conèixer, descriure i difondre la informació

geogràfica existent, les seves característiques i els serveis,
el Centre de Suport mantindrà un servei de catàleg de meta-
dades, públic i accessible per Internet, on els productors de
dades i serveis podran incorporar les seves metadades des-
criptives.

33.2 El servei de catàleg de metadades IDEC serà obert a tots el
productors de dades i serveis, siguin públics o privats. 

33.3 El manteniment de les metadades i el seu contingut serà res-
ponsabilitat dels respectius productors, el que no impedeix
que el Centre de Suport validi, i en el seu cas faci les pro-
postes adients, als creadors de les metadades, per tal de
garantir un nivell mínim de qualitat descriptiva i formal.

33.4 El servei de catàleg de metadades IDEC actuarà com a node
central en l’àmbit territorial de Catalunya. Contindrà una base
de dades pròpia i, a més, connectarà amb altres catàlegs
de metadades que altres ens i organitzacions puguin crear.
Per fer-ho possible, tots els catàlegs hauran de complir les
especificacions i estàndards que siguin d’aplicació en cada
moment. Els ens que proveeixin els esmentats catàlegs comu-
nicaran al Centre de Suport les seves adreces de connexió
telemàtica i altres detalls que facin possible la interconnexió
amb el servei de catàleg de metadades IDEC.

33.5 El servei de catàleg de metadades IDEC serà també acces-
sible des de catàlegs específics que formin part de la xarxa
de Catalunya. A la seva vegada, el servei de catàleg de meta-
dades IDEC connectarà amb els catàlegs d’altres infraes-
tructures de dades de l’Estat, europees o internacionals.

Article 34
Metadades
34.1 La normativa aplicable a les metadades serà aprovada per

la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.
34.2 La metadada inclourà la descripció de la informació geogrà-

fica i els serveis que se li apliquen d’acord amb els estàn-
dards internacionals i seguint, en el seu cas, les normes esta-
blertes per la normativa europea a l’efecte.

34.3 Les metadades de serveis s’adaptaran, mentre no hi hagi
una normativa aprovada internacionalment, a les normes que
elabori la IDEC.

34.4 El Centre de Suport facilitarà als productors que ho desitgin
les eines per crear i editar les metadades, i els assessorarà
en tot el que sigui precís.

Article 35
Obligacions dels ens públics
35.1 Tots els organismes de la Generalitat i de les administracions

locals realitzaran un inventari de la informació geogràfica de
la qual tinguin la propietat intel·lectual, amb independència de
l’ús i de les restriccions que vulguin aplicar a dita informació.
Els conjunts de dades seran descrits amb metadades con-
forme el punt anterior i publicats en el servei de catàleg de
metadades IDEC o en altres catàlegs específics que com-
pleixin amb l’article anterior. 

35.2 També podran optar per crear o publicar les metadades de
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serveis, de models de dades o d’altres aspectes que en el
futur puguin complementar la descripció de la informació
geogràfica.

35.3 En un termini no superior a 2 anys hauran de ser publicades
les metadades corresponents a tota l’Administració de la
Generalitat, i en el termini de 4 anys, les corresponents a les
administracions locals.

35.4 El Centre de Suport ajudarà els organismes de la Generalitat
i de les administracions locals en la publicació i difusió de
les seves metadades.

35.5 A criteri de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de
Catalunya i a demanda de les persones titulars de la infor-
mació podran eximir-se de les obligacions esmentades en
l’apartat 35.1 les metadades la difusió de les quals pugui
comportar perjudicis per a la seguretat ciutadana i per raons
de caràcter policial.

Article 36
Política de difusió de dades
36.1 En el termini d’un any, el Centre de Suport proposarà als orga-

nismes de la Generalitat i als ens locals una política de difusió
i accessibilitat de les dades geogràfiques de què disposin i
en siguin titulars. Aquesta política serà aprovada prèviament
per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.

36.2 En l’establiment de les esmentades polítiques s’haurà de tenir
en compte les disposicions i normatives estatals, europees
i internacionals aplicables. El Centre de Suport donarà infor-
mació i publicitat al respecte.

36.3 Els organismes de la Generalitat definiran, en el termini màxim
de 2 anys, la seva política de difusió i accessibilitat de les dades
geogràfiques de què disposin i en siguin titulars, que quedarà
reflectida en les corresponents metadades descriptives.

36.4 Els ens locals disposaran d’un termini de 4 anys per definir
les seves polítiques de difusió. Els òrgans de coordinació
corresponents impulsaran el procés, tot homogeneïtzant en
allò que sigui possible les diferents opcions.

Article 37
Accessibilitat i restriccions d’ús a la informació geogràfica
37.1 El Centre de Suport realitzarà projectes de demostració tec-

nològica perquè cada organisme productor de dades pugui
implantar les seves polítiques pròpies d’accés a les dades i
serveis geogràfics. En cas que algun organisme encarregui
al Centre de Suport la tasca de servir dades i proveir serveis,
es garantirà que es puguin implementar les polítiques de
dades que estableixi l’esmentat organisme.

37.2 L’accés a la informació i als serveis de dades espacials que-
darà garantit per a totes les autoritats públiques, per tal que
puguin intercanviar i utilitzar aquestes dades i serveis per al
desenvolupament de les funcions públiques que els hi són
assignades.

37.3 Les condicions inicialment establertes i les restriccions apli-
cades podran ser modificades pels productors comunicant-
ho al Centre de Suport, el qual procedirà a adoptar les mesu-
res adequades a l’efecte.

Article 38
Harmonització de dades
El Centre de Suport col·laborarà en l’harmonització de les dades
que elaborin els diferents productors a Catalunya. En aquest sentit,
difondrà les normatives i els estàndards que aprovi la Comissió
de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.

Article 39
Node territorial de la Infraestructura de Dades Espacials estatals
i europees
El Centre de Suport actuarà davant altres instàncies estatals, euro-
pees i internacionals com a node central de la IDEC de Catalunya.
L’ICC subscriurà els acords i convenis adients, quan sigui neces-
sari, en aplicació d’aquesta posició.

Article 40
Informació i control de la IDEC per part de la Comissió de
Coordinació Cartogràfica de Catalunya

El Centre de Suport elaborarà un informe detallat sobre les qües-
tions que es puguin derivar en el desenvolupament de la IDEC.
Aquest informe s’elaborarà anualment amb la finalitat que la
Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya pugui super-
visar el funcionament de la IDEC.
La Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya actuarà
subsidiàriament per a la resolució de les qüestions que es puguin
derivar del de-senvolupament de la IDEC.

CAPÍTOL IV
Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya

Article 41
Objecte
El Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya
(SPGIC) es composa d’un conjunt d’estacions geodèsiques per-
manents, xarxes instrumentals, procediments, dades, comunica-
cions, programari, maquinari i suport tècnic, i té per objecte facilitar
la determinació de coordenades a Catalunya.

Article 42
Implementació del SPGIC
42.1 Per tal d’implementar el SPGIC, l’ICC desplegarà les xarxes

d’estacions permanents, garantint l’accés públic a les infraes-
tructures geodèsiques, densificant-les, mantenint-les i difo-
nent-les d’acord amb les tecnologies i necessitats relatives
al posicionament geodèsic.

42.2 Es mantindran i difondran públicament les bases de dades
amb la informació generada en l’àmbit del SPGIC. 

42.3 Es garantirà la coordinació del SPGIC i dels seus resultats
amb els estàndards estatals, europeus i internacionals exis-
tents en aquest àmbit.

42.4 S’establiran i es publicaran els procediments i els estàndards
per determinar les coordenades oficials segons l’article 10.4
de la Llei 16/2005, així com per la compatibilitat amb el sis-
tema SPGIC.

42.5 S’avaluarà i s’assessorarà sobre l’impacte dels canvis dels
sistemes geodèsics en la cartografia.

42.6 S’integraran en el SPGIC les xarxes geodèsiques locals que
compleixin les prescripcions tècniques de l’esmentat Servei,
d’acord amb les especificacions de la Comissió de
Coordinació Cartogràfica de Catalunya.

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

Article 43
Serveis del SPGIC
Els serveis bàsics que s’oferiran a l’usuari per part del SPGIC seran:
1. Serveis de correccions diferencials GNSS.

La xarxa d’estacions permanents geodèsiques que observen
contínuament les constel·lacions de satèl·lits GNSS és la base
d’una família de serveis de posicionament actius que facilitarà
a la persona usuària observacions i correccions diferencials,
ja sigui en temps real o diferit. La utilització d’aquestes obser-
vacions i correccions diferencials millorarà la integritat i la pre-
cisió del posicionament satel·lital a Catalunya.

2. Infraestructures geodèsiques clàssiques.
A fi de facilitar l’accés de la persona usuària a punts de coor-
denades conegudes, l’ICC proveirà aquest servei de densifi-
cació de les xarxes geodèsiques clàssiques i facilitarà el seu
ús mitjançant la publicació de les ressenyes d’aquests punts
a la seva web.

3. Elements de suport geodèsic.
Aquest servei proveirà a la persona usuària de tots els elements
geodèsics necessaris per a una correcta utilització del SPGIC,
com ara programari per transformació de coordenades, parà-
metres de canvi de datum, valors del geoide i d’altres compo-
nents necessaris.

4. Servei de consultes.
A fi de resoldre els possibles dubtes que sorgeixin en referència
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a la utilització del SPGIC, l’ICC implementarà un servei de con-
sultes.

Article 44
Accés i règim econòmic d’ús
Pel que respecta a les condicions econòmiques d’accés a aquests
serveis, es tendirà a la gratuïtat per la utilització dels mateixos. A
aquests efectes, el Consell Rector de l’Institut Cartogràfic de
Catalunya, aprovarà el catàleg de serveis que tindran el caràcter
de gratuïts.

CAPÍTOL V
La Cartoteca de Catalunya

Article 45
Objecte
La Cartoteca de Catalunya, com a unitat de l’Institut Cartogràfic
de Catalunya, té per objecte recollir, conservar, preservar i difondre
documentació cartogràfica i geogràfica, especialment la referida
al territori de Catalunya.

Article 46
Funcions i abast de l’actuació de la Cartoteca de Catalunya
Per complir les funcions descrites a l’article 48 de la Llei 16/2005,
la Cartoteca de Catalunya organitza, cataloga i custodia tota la
documentació cartogràfica, geogràfica i afí, per fer-la accessible
a les persones usuàries. 
L’àmbit geogràfic del seu fons és tot el món, encara que amb una
especial dedicació a Catalunya.
Constarà de tot de tipus de documents bibliogràfics, geogràfics i
cartogràfics, així com d’arxius digitals relacionats amb aquestes
matèries, sense limitació temporal.

Article 47
El fons de la Cartoteca de Catalunya
Els fons de la Cartoteca de Catalunya es nodriran mitjançant:
1. Els fons existents en l’actualitat a la Cartoteca de Catalunya.
2. La producció de l’ICC en qualsevol format, així com la docu-

mentació tècnica generada per aquest que es consideri d’in-
terès general. Es lliuraran dos exemplars de la producció impre-
sa que dugui a terme l’ICC i la producció digital que realitzi,
per tal que pugui ser catalogada i custodiada.

3. Un exemplar de la cartografia i de la informació geogràfica geo-
referenciada que hagi estat registrada com a oficial en el
Registre Cartogràfic de Catalunya.

4. Un exemplar de la producció referida a cartografia ingressada
en l’oficina del dipòsit legal.

5. Les donacions que es puguin dur a terme. Per a la seva admis-
sió es valorarà en cada cas si les característiques de la donació
s’avenen a la tipologia dels fons de la Cartoteca de Catalunya.

Article 48
Condicions d’accés
48.1 Qualsevol persona pot ser usuària de la Cartoteca de

Catalunya.
48.2 Les persones usuàries podran fer consultes per via telemàtica

o bé personar-se directament a les instal·lacions de la
Cartoteca de Catalunya a l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

Article 49
Serveis de la Cartoteca de Catalunya
Els serveis bàsics que ofereix la Cartoteca de Catalunya en els
termes que estableixin les seves normes internes, són:

1. Consulta dels fons de la Cartoteca de Catalunya.
La Cartoteca de Catalunya, mitjançant les eines de cerca i recu-
peració de la informació que s’escaiguin, facilitarà l’accés a
tots els seus fons documentals.
La Cartoteca de Catalunya establirà el llistat de fons consulta-
bles per les persones usuàries de la Cartoteca, ja sigui de forma
presencial o de forma telemàtica. Es faran públics els horaris
d’obertura de les instal·lacions.

2. Reproduccions.
La Cartoteca de Catalunya oferirà reproduccions dels materials
dels seus fons a les persones usuàries atenent la reglamentació
de drets de reproducció vigents per llei i les característiques
físiques del document. S’afavoriran i s’aplicaran progressiva-
ment les tècniques de reproducció que no malmeten el docu-
ment (reproduccions a partir de còpies digitals) en front de les
més agressives com són les fotocòpies. La Cartoteca de
Catalunya valorarà quins materials no es poden reproduir per
raó de conservació. La sol·licitud de reproduccions s’haurà de
fer per escrit i el sol·licitant haurà d’especificar si les vol per a
estudi o bé per a una publicació. En aquest darrer cas s’hauran
de formalitzar i pagar les depeses que a tal efecte tingui esta-
blertes l’ICC.
Les reproduccions digitals descarregables per internet seran
de lliure accés. En cas de voler-les publicar s’haurà de seguir
el procediment descrit en el punt anterior.

3. Servei de préstec.
La Cartoteca de Catalunya només ofereix servei de préstec a
les persones usuàries internes.
En cas de servei de sol·licitud de peces per a exposicions, la
Cartoteca de Catalunya valorarà les condicions del préstec i,
en cas d’aprovació, definirà les característiques específiques
que poden derivar-se’n, com són, entre d’altres, les assegu-
rances i les condicions d’exposició. 

Article 50
Coordinació, difusió i preservació
50.1 Coordinació.

La Cartoteca de Catalunya vetllarà per a l’establiment d’una
coordinació entre la resta de cartoteques del territori de
Catalunya de cara a l’impuls de sistemes de catalogació car-
togràfica, a l’intercanvi d’informació i a l’optimització de recursos,
amb la promoció de reunions, cursos específics i altres accions
que cregui convenients.

50.2 Difusió.
Per tal de difondre el coneixement i l’estudi de la història de la
cartografia, la Cartoteca de Catalunya promourà:
1. El desenvolupament d’un pla de digitalització dels seus fons

per tal de fer-los accessibles en línia.
2. La realització i publicació d’estudis en aquestes àrees.
3. L’edició de facsímils i altres publicacions.
4. L’organització de cursos i seminaris sobre aquestes temà-

tiques.
5. L’organització d’exposicions del propis fons o fons d’altri

tant a la seu de l’ICC com en d’altres seus.
50.3 Preservació.

Per tal de preservar el patrimoni que representa la informació
digital, la Cartoteca de Catalunya:
1. Promourà l’estudi de tècniques de preservació digital i en

particular d’aquelles que siguin d’aplicació a la preservació
de fons digitals de la pròpia Cartoteca.

2. Aconsellarà sobre l’estat de l’art de la preservació digital.

(06.292.021)
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La Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica
i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, estableix que el Pla carto-
gràfic de Catalunya és l’instrument bàsic de la planificació carto-
gràfica i de la informació geogràfica relacionada de la Generalitat,
i té per objecte la determinació dels objectius i la coordinació de
les activitats cartogràfiques, la constitució i la millora permanent
de la infraestructura d’informació geogràfica de Catalunya i l’apro-
fitament i la coordinació d’aquesta informació amb les polítiques
públiques sectorials amb projecció territorial. El Pla cartogràfic de
Catalunya té el caràcter i compleix les funcions dels plans sectorials
de coordinació previstos per la legislació municipal i de règim
local, i té com a àmbit d’aplicació tot el territori de Catalunya.

L’objectiu principal d’aquest Decret és l’aprovació del Pla carto-
gràfic de Catalunya en els termes proposats per l’Institut Cartogràfic
de Catalunya, amb l’informe previ favorable de la Comissió de
Coordinació Cartogràfica de Catalunya.

Aquest Pla defineix i identifica els conjunts d’informació geogràfica
que l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’Administració
local de Catalunya produeixen i utilitzen, així com en determina
l’estructura, la qualitat, la disponibilitat, la interoperabilitat, l’actua-
lització i les condicions d’accés.

En l’elaboració d’aquest Decret han emès informe el Consell de
Treball, Econòmic i Social de Catalunya i la Comissió de Govern
Local.

Per tot això, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article 1
S’aprova el Pla cartogràfic de Catalunya.

Article 2
El Pla cartogràfic de Catalunya conté:
1. Les bases generals d’actuació per programar, finançar i execu-

tar les activitats coordinades (annex 1).
2. El Catàleg dels conjunts d’informació geogràfica amb els objec-

tius, les prioritats i els nivells mínims de qualitat, actualització,
disponibilitat i interoperabilitat de l’activitat cartogràfica i d’in-
formació geogràfica relacionada a càrrec de les administracions
de Catalunya (annex 2).

3. L’anàlisi de la cartografia oficial disponible i del seu nivell de
qualitat i actualitat (annex 3).

4. Les característiques bàsiques d’organització, funcionament i
utilització de la Infraestructura d’Informació Geogràfica de
Catalunya, específicament de la Infraestructura de Dades
Espacials de Catalunya (annex 4).

5. La descripció de l’estat del Servei de Posicionament Geodèsic
Integrat de Catalunya i la determinació de les seves línies de
millora (annex 5).

6. Les mesures de foment i promoció dels serveis cartogràfics
públics i privats i de la recerca, el desenvolupament tecnològic,
la formació i la divulgació en l’àmbit cartogràfic (annex 6).

7. La relació d’ens locals i d’altres subjectes que duen a terme
activitats cartogràfiques i d’informació geogràfica a Catalunya
(annex 7).

8. Altres dades i estudis d’interès (annex 8).

Article 3
3.1 El Pla cartogràfic de Catalunya té vigència indefinida.
3.2 En funció de la tecnologia i de l’evolució de les necessitats

d’informació, la Comissió de Coordinació Cartogràfica de
Catalunya anualment pot actualitzar els estudis i les dades
dels annexos 2 a 8 del Pla.
Els annexos actualitzats s’han de fer públics al web de la
Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya i, en el

cas de l’annex 2, també s’ha de publicar al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

3.3 De conformitat amb l’article 30.2 del Decret 398/2006, de 24
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament
de la Llei 16/2005, de 27 de desembre, el Pla cartogràfic de
Catalunya s’ha de revisar cada vuit anys.

Article 4
4.1 Disposar la publicació d’aquest Decret d’aprovació del Pla,

conjuntament amb les bases generals d’actuació per progra-
mar, finançar i exe-cutar les activitats coordinades i el Catàleg
dels conjunts d’informació geogràfica (annexos 1 i 2, respec-
tivament), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

4.2 El contingut íntegre del Pla es pot consultar al web de la
Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya
(www.cccartografica.cat).

Barcelona, 18 de maig de 2010

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA
President de la Generalitat de Catalunya

JOAQUIM NADAL I FARRERAS
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Relació d’annexos
Annex 1. Bases generals d’actuació per programar, finançar i

executar les activitats coordinades.
Annex 2. Catàleg dels conjunts d’informació geogràfica amb els

objectius, les prioritats i els nivells mínims de qualitat,
actualització, disponibilitat i interoperabilitat de l’activitat
cartogràfica i d’informació geogràfica relacionada a càr-
rec de les administracions de Catalunya.

Annex 3. Anàlisi de la cartografia oficial disponible i del seu nivell
de qualitat i actualitat.

Annex 4. Característiques bàsiques d’organització, funcionament
i utilització de la Infraestructura d’Informació Geogràfica
de Catalunya, específicament de la Infraestructura de
Dades Espacials de Catalunya.

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

Annex 6. Mesures de foment i promoció dels serveis cartogràfics
públics i privats i de la recerca, el desenvolupament tec-
nològic, la formació i la divulgació en l’àmbit cartogrà-
fic.

Annex 7. Relació d’ens locals i d’altres subjectes que duen a terme
activitats cartogràfiques i d’informació geogràfica a
Catalunya.

Annex 8. Altres dades i estudis d’interès.

ANNEX 1
Bases generals d’actuació per programar, finançar i executar les
activitats coordinades

1 Objecte del Pla
1.1 L’objecte d’aquest Pla és la definició i identificació dels con-

junts d’informació geogràfica que l’Administració de la
Generalitat de Catalunya i l’Administració local de Catalunya
produeixen i utilitzen. A aquest efecte, el Pla en determina l’es-
tructura, la qualitat, la disponibilitat, la interoperabilitat, l’ac-
tualització i les condicions d’accés.

1.2 Els conjunts d’informació geogràfica de Catalunya a què es
refereix aquest Pla són els que conté l’annex 2.
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2 Definicions
En aquest Pla s’entén per:
a) Dades geogràfiques: dades que descriuen la posició, la forma

i els atributs dels fenòmens o entitats reals. Les dades geogrà-
fiques estan formades per dades espacials i dades temàtiques
(de vegades també temporals).

b) Informació geogràfica: informació sobre entitats o fenòmens
que tenen localització, sovint també extensió significativa, sobre
la superfície terrestre.

c) Conjunt d’informació geogràfica: col·lecció de dades, en qual-
sevol estructura de dades espacials (a tall d’exemple, vectorial
o raster), que formen una unitat operativa i d’emmagatzematge
i que representen una o més classes d’entitats geogràfiques,
relacionades o simplement reu-nides per afinitat temàtica, per
coincidència geogràfica o per conveniència. Segons l’estructura
de dades i el format pot ser, entre d’altres, un fitxer, una part
d’un fitxer o una col·lecció de fitxers. Sovint s’anomena també
base cartogràfica digital.

d) Geoinformació: informació que conté informació geogràfica.
e) Metadada o geometadada: descripció normalitzada dels con-
junts d’informació geogràfica.

f) Model de dades: conjunt d’estructures i regles per mitjà de les
quals s’organitzen i operen en un sistema d’informació les dades
corresponents a la informació que constitueix la representació
d’un univers determinat (per exemple, el model de dades rela-
cional o, en el context del Sistema d’Informació Geogràfica, el
model de dades raster). Proporciona les estructures a partir de
les quals es construeix el programari i, alhora, constitueix el
patró de disseny de bases de dades, alfanumèriques o espa-
cials, per organitzar la informació.

g) Model de representació: sistema que defineix la representació
gràfica destinada a la visualització. Suporta essencialment la
definició i l’emmagatzematge de la geometria d’un cert nombre
de propietats gràfiques (entre d’altres, color, gruix o capa) dels
elements.

h) Geoservei: servei web que proporciona funcionalitat de sistema
d’informació geogràfica i que, com qualsevol servei web, ha
estat publicat de manera que pugui ser invocat mitjançant pro-
tocols estàndard des d’aplicacions o pàgines web de tercers.

i) Actualització: modificació d’unes dades per tal de reflectir els
canvis esdevinguts en les entitats o fenòmens reals que aquestes
representen des de la seva creació o darrera actualització.

j) Arxivament: generació sistemàtica de còpies dels conjunts d’in-
formació geogràfica, emmagatzemades de manera permanent,
amb finalitats de conservació, de seguretat o pel fet de no tenir
un ús actual continuat.

k) Servei de transformació: servei destinat a la conversió de con-
junts d’informació geogràfica.

l) Entitat responsable: ens jurídic que té responsabilitat en l’ob-
tenció i/o el manteniment d’un conjunt de dades.

La Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya podrà pre-
cisar periòdicament les definicions dels termes utilitzats en aquesta
base i procedir a les adaptacions que es fonamentin en els nous
avenços tècnics, o bé basant-se en els termes fruit de la norma-
lització produïda pels organismes competents en les matèries trac-
tades, així com precisar la definició de nous termes quan el des-
plegament del Pla cartogràfic ho requereixi.

3 Qualitat dels conjunts d’informació geogràfica
Les exigències mínimes de qualitat dels conjunts d’informació geo-
gràfica i de les seves metadades correspondran a normes gene-
ralment establertes per organismes normalitzadors.
L’Institut Cartogràfic de Catalunya donarà suport a la normalització
dels conjunts d’informació geogràfica i les seves metadades, en
col·laboració amb l’entitat responsable competent en cada cas.
En qualsevol cas, es tindrà en compte l’estat de la tècnica i de la
normalització en l’àmbit internacional.
Aquestes normes seran proposades a la Comissió de Coordinació
Cartogràfica de Catalunya per a la seva aprovació i oficialització.

4 Harmonització
Les exigències qualitatives i tècniques aplicables als conjunts d’in-
formació geogràfica i les seves metadades s’hauran de fixar de

manera que facilitin un intercanvi senzill i la utilització més gran.
Les prescripcions per a l’exercici del dret d’accés als conjunts
d’informació geogràfica han de tenir en compte les normes reco-
negudes en l’àmbit internacional o estatal en matèria d’informació
geogràfica i metadades, de tal manera que siguin tècnicament
possibles i raonables.

5 Catàleg de conjunts d’informació geogràfica
Els conjunts d’informació geogràfica objecte d’aquest Pla es deter-
minen mitjançant el Catàleg inclòs a l’annex 2. El Catàleg conté
les especificacions normatives següents:
a) Nom, identificador únic i grup de la classificació INSPIRE en

què s’inscriu el conjunt d’informació geogràfica.
b) Administració, departament de la Generalitat (si escau) i entitat

responsables.
c) Nivell d’autorització d’accés.
d) Periodicitat màxima aconsellable d’actualització.
e) Descripció.

A mesura que es vagi desplegant aquest Pla, i per acord de la
Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya, s’aniran incor-
porant al Catàleg noves especificacions normatives, referides als
models de dades, als models de representació, les metadades,
els geoserveis, requeriments d’exactitud espacial, requeriments
d’exactitud temàtica, requeriments d’actualització o d’altres que
es considerin convenients. Les noves especificacions es faran
públiques a través dels mitjans de difusió habituals de la Comissió
de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.
L’entitat responsable, coordinadament amb l’Institut Cartogràfic
de Catalunya, establirà en cada cas els continguts anteriors i els
continguts futurs.

6 Metadades
Les metadades dels conjunts d’informació geogràfica seguiran
les normes dictades per la Infraestructura de Dades Espacials de
Catalunya d’acord amb la Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la
informació geogràfica i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, i el
Reglament de desplegament de la Llei 16/2005, aprovat pel Decret
398/2006, de 24 d’octubre, pel que fa a l’oficialitat i l’ús dels serveis
cartogràfics i a les relacions interadministratives i a la planificació.
L’actualització i l’arxivament de les metadades s’efectuaran simul-
tàniament als conjunts d’informació geogràfica a què estiguin refe-
rides.

7 Noms geogràfics
Els criteris toponomàstics que cal traslladar als conjunts d’infor-
mació geogràfica continguts en aquest Pla en termes d’oficialitat
i unicitat són els establerts per la Comissió de Coordinació
Cartogràfica de Catalunya en coordinació amb la Comissió de
Toponímia de Catalunya.

8 Competència i determinació del mètode
Les entitats responsables de la implantació, actualització i gestió
dels conjunts d’informació geogràfica inclosos en el Catàleg són
aquelles a les quals l’ordenament jurídic atribueix les competències
en cada matèria. En absència de les especificacions normatives
corresponents, la responsabilitat recau en l’entitat responsable
que figura a l’annex 2, i la Comissió de Coordinació Cartogràfica
de Catalunya podrà actuar subsidiàriament si així ho determina.
S’evitaran, en tots els casos, les duplicacions en la implantació i
actualització dels conjunts d’informació geogràfica.
L’elecció dels mètodes d’implantació i actualització dels conjunts
d’informació geogràfica és competència de l’entitat responsable
de cada conjunt d’informació geogràfica. En tot cas, s’hauran de
complir les especificacions normatives establertes, d’acord amb
criteris d’eficàcia i eficiència.

9 Garantia de disponibilitat
L’entitat responsable encarregada de la implantació i actualització
dels conjunts d’informació geogràfica ha de garantir-ne la dispo-
nibilitat en el temps conservant la informació de manera permanent,
segura i durable. L’actualització dels conjunts d’informació geo-
gràfica comporta guardar els històrics.
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Per als conjunts d’informació geogràfica continguts en aquest Pla,
la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya determinarà
les modalitats d’arxivament i la modalitat i la periodicitat del seu
registre històric. D’altra banda, la Comissió de Coordinació
Cartogràfica de Catalunya determinarà periòdicament els criteris
de caducitat dels conjunts d’informació geogràfica.

10 Principis d’utilització i difusió
Els conjunts d’informació geogràfica són d’accés públic per a qual-
sevol persona física o jurídica, amb les limitacions pròpies de la
legislació vigent i segons el nivell d’autorització d’accés indicat al
Catàleg de conjunts d’informació geogràfica.
L’entitat responsable atendrà les directrius que emanin de la
Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya en matèria
de difusió de dades.

11 Nivells d’autorització d’accés
Per a cada informació geogràfica establerta en el Catàleg s’han
creat tres nivells d’autorització d’accés: A, B i C.
La informació geogràfica continguda en els conjunts d’informació
geogràfica de nivell A és pública i té un dret d’accés total.
La informació geogràfica continguda en els conjunts d’informació
geogràfica de nivell B és parcialment pública i amb un dret d’accés
parcial.
La informació geogràfica continguda en els conjunts d’informació
geogràfica de nivell C no és pública i no té cap dret d’accés asso-
ciat.
No obstant això, la Comissió de Coordinació Cartogràfica de
Catalunya pot determinar casos particulars en els quals l’accés
públic, total o parcial, pot ser excepcionalment restringit, ajornat
o rebutjat.
Els canvis en les modalitats d’accés als conjunts d’informació geo-
gràfica es faran públics a través de la pàgina web de la Comissió
de Coordinació Cartogràfica de Catalunya (www.cccartografica.cat).

12 Protecció de les dades
Els conjunts d’informació geogràfica han de respectar allò que
estableix la legislació de protecció de dades vigent en aquesta
matèria.

13 Acords d’ús
L’entitat responsable de la implantació, actualització i gestió dels
conjunts d’informació geogràfica pot subordinar-ne l’accés, la uti-
lització i la transmissió a una autorització mitjançant un contracte
o qualsevol altre tipus de control que l’entitat responsable esta-
bleixi.
Quan no s’especifiqui cap subordinació, s’entendrà que l’accés
no està supeditat a cap autorització.

14 Geoserveis
La Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya establirà
els geoserveis de caràcter general sobre la base dels conjunts
d’informació geogràfica:
a) De cerca de metadades.
b) De cerca de geoserveis.
c) De servei de transformació de sistema geodèsic de referència.
d) D’accés als conjunts d’informació geogràfica.

La Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya aprovarà
les característiques qualitatives i tècniques aplicables a aquests
geoserveis.
Es determinaran els geoserveis que englobin altres dominis espe-
cífics.
La implementació i l’explotació d’aquests geoserveis seran com-
petència de l’entitat responsable del conjunt d’informació geogrà-
fica de què es tracti. Aquesta entitat responsable podrà delegar
la gestió del geoservei a una altra entitat o a la Comissió de
Coordinació Cartogràfica de Catalunya.

15 Intercanvi d’informació interadministrativa
Les entitats responsables facilitaran i simplificaran l’accés als con-
junts d’informació geogràfica d’acord amb els criteris que estableixi
a aquest efecte la Comissió de Coordinació Cartogràfica de
Catalunya, d’acord amb el que estableix la Llei 37/2007, de 16 de

novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.
L’intercanvi d’informació geogràfica serà gratuït.
Les entitats responsables podran refusar l’intercanvi d’informació
geogràfica sobre la base dels motius següents:
a) Les dades corresponen a un nivell d’accés B o C i l’entitat

sol·licitant no pot invocar cap motiu d’interès públic per acce-
dir-hi.

b) L’intercanvi pot suposar un perill per a la seguretat interior.

16 Cooperació
Les entitats responsables dels conjunts d’informació geogràfica
poden establir, mitjançant la signatura de convenis interadminis-
tratius, les col·laboracions necessàries per a la implementació,
actualització i gestió de conjunts d’informació geogràfica trans-
versals. Aquests convenis delimitaran les responsabilitats i el finan-
çament que pertoquin en cada cas i s’han d’adequar a allò que
estableix la normativa sobre contractes del sector públic.

17 Finançament
Cada entitat responsable finançarà la implantació, l’actualització
i la gestió dels conjunts d’informació geogràfica propis mitjançant
el seu pressupost ordinari.
La Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya podrà reco-
manar o establir polítiques de finançament transversal, actuant
amb caràcter subsidiari de l’entitat responsable d’un conjunt d’in-
formació geogràfica.

18 Consolidació econòmica
La Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya elaborarà
anyalment una memòria econòmica de les despeses realitzades
en matèria d’informació geogràfica en l’àmbit del Pla cartogràfic
de Catalunya a partir de les informacions rebudes per part de les
entitats responsables. Es posarà a disposició de les entitats res-
ponsables un model per informar d’aquestes dades de manera
normalitzada.

19 Transformació de sistemes de referència
L’Institut Cartogràfic de Catalunya, en l’exercici de les seves com-
petències, elaborarà la normativa tècnica necessària per tal de
portar a terme els canvis dels sistemes geodèsics sobre els quals
es fonamenten els conjunts d’informació geogràfica.

20 Principis
Els conjunts d’informació geogràfica d’aquest Pla estaran referen-
ciats al Sistema de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya,
que està basat en un conjunt d’estacions geodèsiques permanents,
xarxes instrumentals, procediments, dades, comunicacions, pro-
gramari, maquinari i suport tècnic, i té per objecte la determinació
d’un sistema de referència espacial homogeni a Catalunya.
Cada conjunt d’informació geogràfica tindrà un únic model de
dades.
Els models de representació dels conjunts d’informació geogràfica
estaran clarament definits, per tal d’optimitzar la interpretabilitat
de la informació.

21 Competència en matèria de modelització
L’entitat responsable de la implantació i actualització ho serà també
de la definició del model de dades i dels models de representació
de cada conjunt d’informació geogràfica. En absència d’aquesta
definició, la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya
actuarà subsidiàriament.

22 Llenguatges de descripció
El llenguatge de descripció de cada model de dades estarà basat
en una norma internacional reconeguda. L’Institut Cartogràfic de
Catalunya proposarà a la Comissió de Coordinació Cartogràfica
de Catalunya el llenguatge de descripció general dels conjunts
d’informació geogràfica.

23 Característiques de l’actualització
L’entitat responsable de cada conjunt d’informació geogràfica es
responsabilitzarà de complir o millorar els intervals d’actualització
indicats en el Catàleg i d’executar l’actualització pertinent. En
absència d’aquestes actuacions, la Comissió de Coordinació
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Cartogràfica de Catalunya podrà actuar subsidiàriament, si escau,
sense que aquesta actuació suposi una transferència automàtica
de la responsabilitat.

24 Obligació d’informar la Comissió de Coordinació Cartogràfica
de Catalunya

Les entitats responsables d’un conjunt d’informació geogràfica
remetran a la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya,
al llarg del primer trimestre de cada any, un informe de les actua-
cions realitzades sobre cada conjunt d’informació geogràfica durant
l’any anterior, a fi de poder realitzar un seguiment de l’evolució del
Pla cartogràfic de Catalunya en el seu conjunt. Es posarà a dis-
posició de les entitats responsables un model per informar d’a-
questes dades de manera normalitzada a través de la pàgina web
de la Comissió (www.cccartografica.cat).

25 Arxiu històric
L’entitat responsable de la implantació i actualització ho serà també
de la implantació de l’arxiu històric de manera que tota situació
pugui ser reconstruïda amb prou seguretat per a cada conjunt d’in-
formació geogràfica.
El mètode d’establiment d’aquest arxiu històric estarà documentat
de manera normalitzada.

26 Competència de l’arxiu
L’entitat responsable de la implantació i actualització ho serà també
de l’arxiu de cada conjunt d’informació geogràfica.

27 Característiques de l’arxiu
L’arxiu preveurà, com a mínim, els elements següents:

a) Data d’alta a l’arxiu.
b) Ubicació de l’arxiu.
c) Modalitat de transferència de les dades a l’arxiu.
d) Durada de la conservació a l’arxiu.
e) Mètode de seguretat de les dades i la seva periodicitat.
f) Refresc periòdic de suports físics i formats.
g) Drets d’utilització i d’explotació associats a les dades arxi-

vades.
h) Criteris i modalitats de supressió de dades.

L’entitat responsable dels conjunts d’informació geogràfica garan-
tirà l’accés a l’arxiu.

28 Integritat de l’arxiu
Els processos de manteniment i seguretat de l’arxiu garantiran la
recuperació íntegra dels conjunts d’informació geogràfica arxi-
vats.

ANNEX 2
Catàleg dels conjunts d’informació geogràfica amb els objectius,
les prioritats i els nivells mínims de qualitat, actualització, dispo-
nibilitat i interoperabilitat de l’activitat cartogràfica i d’informació
geogràfica relacionada a càrrec de les administracions de
Catalunya

Acrònims
Administració responsable: AGE = Administració General de l’Estat;
AGC = Administració de la Generalitat de Catalunya; ALC =
Administració local de Catalunya.

Departaments: AAR = Departament d’Agricultura, Alimentació i
Acció Rural; ASC = Departament d’Acció Social i Ciutadania; CMC
= Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació; EIF =
Departament d’Economia i Finances; EDU = Departament
d’Educació; GAP = Departament de Governació i Administracions
Públiques; IRP = Departament d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació; IUE = Departament d’Innovació, Universitats i
Empresa; JUS = Departament de Justícia; MAH = Departament
de Medi Ambient i Habitatge; PRE = Departament de la
Presidència; PTOP = Departament de Política Territorial i Obres
Públiques; SLT = Departament de Salut; VCP = Departament de
la Vicepresidència.

Entitats responsables: ACA = Agència Catalana de l’Aigua; ARC
= Agència de Residus de Catalunya; ATLL = Aigües Ter Llobregat;
CPF = Centre de la Propietat Forestal; CREAF = Centre de Recerca
Ecològica i Aplicacions Forestals; CTTI = Centre de Teleco -
municacions i Tecnologies de la Informació; CH Ebre i Xúquer =
Confederacions Hidrogràfiques de l’Ebre i el Xúquer; Ens locals =
ajuntaments, diputacions, mancomunitats de municipis, consells
comarcals; GISA = Gestió d’Infraestructures, SAU; ICC = Institut
Cartogràfic de Catalunya; ICAEN = Institut Català de l’Energia;
IDESCAT = Institut d’Estadística de Catalunya; IGC = Institut
Geològic de Catalunya; INE = Institut Nacional d’Estadística;
REGSA = Regs de Catalunya, SAU; REGSEGA = Reg Sistema
Segarra-Garrigues, SAU; SMC = Servei Meteorològic de Catalunya;
UAB = Universitat Autònoma de Barcelona; UB = Universitat de
Barcelona.

Accés a les dades: A = públic; B = parcialment públic; C = no
públic.

CLASSIFICACIÓ INSPIRE. GRUP 0 – 1. REFERENCIAL TOPOGRÀ-
FIC:
Cartografia i bases topogràfiques que representen la morfologia
del terreny, i també els objectes, naturals o artificials, amb una
posició determinada sobre la superfície terrestre. Serveixen com
a base i referència per a l’ús generalitzat, com a representació
gràfica del territori, i es poden obtenir per processos directes d’ob-
servació i mesurament de la superfície terrestre o per processos
d’edició o generalització de la informació topogràfica.

ID: 00101
Conjunt d’informació geogràfica: cartografia topogràfica urbana.
Administració responsable: AGC – ALC.
Departament responsable: PTOP.
Entitat responsable: ICC – Ens locals.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 3.
Descripció: mapa urbà de Catalunya (MUC). Aixecaments topo-
gràfics i cartografia topogràfica d’àmbits urbans i urbanitzables a
escala 1:1 000 o més gran.

ID: 00102
Conjunt d’informació geogràfica: cartografia topogràfica vial.
Administració responsable: AGC – ALC.
Departament responsable: PTOP.
Entitat responsable: ICC – GISA.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1.
Descripció: aixecaments topogràfics i cartografia topogràfica per
a projectes de vialitat a escala 1:1 000 o més gran.

ID: 00103
Conjunt d’informació geogràfica: cartografia topogràfica de la zona
costanera.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: PTOP.
Entitat responsable: ICC – DG de Ports, Aeroports i Costes.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 3.
Descripció: cartografia topogràfica d’una franja terrestre que
cobreix, com a mínim, l’àmbit del domini públic maritimoterrestre.
Escala 1:1 000 o més gran.

ID: 00104
Conjunt d’informació geogràfica: base i mapa topogràfics 1:5 000.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: PTOP.
Entitat responsable: ICC.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 4.
Descripció: base topogràfica digital que cobreix tot el territori de
Catalunya i de la qual es deriva el mapa topogràfic de Catalunya
1:5 000.
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ID: 00105
Conjunt d’informació geogràfica: mapa topogràfic 1:10 000.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: PTOP.
Entitat responsable: ICC.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 4.
Descripció: mapa topogràfic que cobreix tot el territori de Catalunya
i que s’obté aplicant processos de generalització automàtica i
manual de la base topogràfica 1:5 000 de Catalunya.

ID: 00106
Conjunt d’informació geogràfica: base i mapa topogràfics 1:25 000.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: PTOP.
Entitat responsable: ICC.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 2.
Descripció: base topogràfica digital que cobreix tot el territori de
Catalunya i de la qual es deriva el mapa topogràfic de Catalunya
1:25 000 d’unitats geogràfiques, espais naturals protegits i capitals
comarcals.

ID: 00107
Conjunt d’informació geogràfica: base i mapa topogràfics 1:50 000.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: PTOP.
Entitat responsable: ICC.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 2.
Descripció: mapa topogràfic comarcal que cobreix tot el territori
de Catalunya i del qual es deriva la base topogràfica 1:50 000 de
Catalunya.

ID: 00108
Conjunt d’informació geogràfica: mapa topogràfic 1:100 000.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: PTOP.
Entitat responsable: ICC.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1.
Descripció: mapa topogràfic de vegueries que cobreix tot el territori
de Catalunya i que s’obté aplicant processos de generalització
automàtica i manual del mapa topogràfic 1:50 000 de Catalunya.

ID: 00109
Conjunt d’informació geogràfica: base i mapa topogràfics 
1:250 000.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: PTOP.
Entitat responsable: ICC.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1.
Descripció: base i mapa topogràfics que cobreixen tot el territori
de Catalunya.

CLASSIFICACIÓ INSPIRE. GRUP I – 1. SISTEMES
DE COORDENADES DE REFREÈNCIA:
Sistemes per referenciar de manera unívoca la informació espacial
en l’espai com una sèrie de coordenades (x, y, z) i/o latitud i lon-
gitud i altura, basant-se en un punt de referència geodèsic horit-
zontal i vertical.

ID: 10101
Conjunt d’informació geogràfica: Servei de Posicionament
Geodèsic Integrat de Catalunya (SPGIC).
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: PTOP.
Entitat responsable: ICC.
Accés a les dades: A.

Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): contínua
per al Sistema de posicionament actiu.

Descripció: el Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de
Catalunya (SPGIC) es compon d’un conjunt d’estacions geodèsi-
ques permanents, xarxes instrumentals, procediments, dades,
comunicacions, programari, maquinari i suport tècnic, i té per
objecte facilitar la determinació de coordenades a Catalunya.
Inclou les xarxes locals que s’hagin establert seguint els procedi-
ments definits per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de
Catalunya i que hagin estat validades per l’ICC.

CLASSIFICACIÓ INSPIRE. GRUP I – 2. SISTEMA 
DE QUADRÍCULES GEOGRÀFIQUES:
Quadrícules harmonitzades multiresolució amb un punt d’origen
comú i amb ubicació i grandària de quadrícula normalitzats.

ID: 10201
Conjunt d’informació geogràfica: coordenades de cantonada de
fulls.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: PTOP.
Entitat responsable: ICC.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): segons
canvis oficials dels sistemes de referència.
Descripció: tall cartogràfic de fulls a escales més grans que
1:25 000, 1:10 000, 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500. Cobertura
total de Catalunya.

ID: 10202
Conjunt d’informació geogràfica: quadrícules del Sistema
d’Orientació Cartogràfica (SOC).
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: IRP.
Entitat responsable: DG de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): segons
canvis oficials dels sistemes de referència.
Descripció: xarxa integrada per quadrícules quilomètriques codi-
ficades per a la localització ràpida d’elements i per al posiciona-
ment ràpid en el territori. Definida i utilitzada per la DG de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. Cobertura total de
Catalunya.

ID: 10203
Conjunt d’informació geogràfica: quadrícula UTM de distribució
d’espècies.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: MAH.
Entitat responsable: DG del Medi Natural.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): segons
canvis oficials dels sistemes de referència.
Descripció: quadrícules UTM de diferent grandària, que serveixen
per localitzar les espècies (per exemple, quadrícula de 10 x 10
km en el cas dels invertebrats, o quadrícula d’1 x 1 km en el cas
de les espècies de flora). Cobertura total de Catalunya.

CLASSIFICACIÓ INSPIRE. GRUP I – 3. NOMS GEOGRÀFICS:
Noms de zones, regions, localitats, ciutats, perifèries, poblacions
o assentaments, o qualsevol tret geogràfic o topogràfic d’interès
públic o històric.

ID: 10301
Conjunt d’informació geogràfica: base de dades del Nomenclàtor
oficial de Catalunya.
Administració responsable: AGC – ALC.
Departament responsable: PRE – PTOP – GAP – EIF.
Entitat responsable: Comissió de Toponímia de Catalunya.
Accés a les dades: A.

Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): segons
acords de la Comissió de Toponímia de Catalunya.
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Descripció: recull de topònims oficialitzats i que, d’acord amb la
Resolució 563/V del Parlament de Catalunya, de 7 de maig de
1998, ha de ser una obra de referència per a l’edició de cartografia,
retolació, guies de viatge i altres productes informatius. Cobertura
total de Catalunya.

ID: 10302
Conjunt d’informació geogràfica: base de dades de toponímia
general.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: PTOP.
Entitat responsable: ICC.
Accés a les dades: B (accessible per a l’Administració pública).
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 4.
Descripció: base toponímica que cobreix tot Catalunya. Conté una
toponímia de tipologia variada referida a:
Divisions administratives: municipis, comarques, províncies, etc.
Poblament: indrets d’habitació permanent, implantacions indus-
trials, serveis de comunicacions i transports i serveis comunitaris.
Medi físic: orografia terrestre i marítima i hidrografia.

CLASSIFICACIÓ INSPIRE. GRUP I – 4. UNITATS 
ADMINISTRATIVES:
Unitats administratives en què es divideixin les àrees en les quals
els estats membres tenen i/o exerceixen drets jurisdiccionals, a
efectes d’administració local, regional i nacional, separades per
límits administratius.

ID: 10401
Conjunt d’informació geogràfica: delimitació municipal i territorial.
Administració responsable: AGC – ALC.
Departament responsable: GAP.
Entitat responsable: Ens locals – DG d’Administració local.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): segons
acords de la Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya.
Descripció: límits de les demarcacions territorials en què s’estruc-
tura l’Administració de la Generalitat de Catalunya: municipis,
comarques, províncies, entitats municipals descentralitzades, enti-
tats metropolitanes i mancomunitats de municipis. Inclou també
les demarcacions territorials de competència municipal: districtes
i barris.

ID: 10402
Conjunt d’informació geogràfica: termenal del domini públic mari-
timoterrestre i zones de servitud.*
Administració responsable: AGC – AGE.
Departament responsable: PTOP.
Entitat responsable: DG de Ports, Aeroports i Costes.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): segons
publicació de canvis al BOE.
Descripció: fitació i determinació de la línia límit del domini públic
maritimoterrestre i de la línia de la ribera de mar. Inclou les seves
zones de servitud: servitud de protecció, servitud de trànsit i ser-
vitud d’accés al mar.
* Conjunt d’informació que apareix a títol informatiu i que és com-
petència de l’Estat. Aquest Pla no té cap potestat normativa pel
que fa al cas.

CLASSIFICACIÓ INSPIRE. GRUP I – 5. ADRECES:
Localització de les propietats, basada en identificadors d’adreces,
per exemple, el nom de la via pública, el número de la finca o el
codi postal.

ID: 10501
Conjunt d’informació geogràfica: base de dades dels nomenclàtors
municipals de carrers i vies.
Administració responsable: ALC – AGE.
Departament responsable: -.
Entitat responsable: Ens locals.
Accés a les dades: B (accessible per a l’Administració pública).

Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): segons
acords dels plenaris municipals.
Descripció: base de dades que conté la informació necessària
per identificar una adreça (concepte que s’expressa en una loca-
lització i ruta d’accés a una casa, negoci o qualsevol altre tipus
d’edifici o parcel·la). Inclou: població, carrer, número de portal,
codi postal*, vies, pk i indrets. Cobreix els àmbits urbans i les edi-
ficacions aïllades.
* Conjunt d’informació que apareix a títol informatiu i que és com-
petència de l’Estat. Aquest Pla no té cap potestat normativa pel
que fa al cas.

CLASSIFICACIÓ INSPIRE. GRUP I – 6. PARCEL·LES 
CADASTRALS:
Àrees determinades per registres cadastrals o equivalents.

ID: 10601
Conjunt d’informació geogràfica: parcel·lari cadastral rústec i urbà.*
Administració responsable: AGE.
Departament responsable: -.
Entitat responsable: DG del Cadastre.
Accés a les dades: B.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): -.
Descripció: registre de parcel·les amb identificador únic corres-
ponent a una propietat. Les parcel·les cadastrals cobreixen tot el
territori sense discontinuïtats ni solapaments. Cobertura de la tota-
litat de Catalunya.
* Conjunt d’informació que apareix a títol informatiu i que és com-
petència de l’Estat. Aquest Pla no té cap potestat normativa pel
que fa al cas.

CLASSIFICACIÓ INSPIRE. GRUP I – 7. XARXES DE TRANSPORT:
Xarxes de carreteres, ferrocarril, transport aeri i vies navegables,
amb les seves corresponents infraestructures. S’inclouran les con-
nexions entre xarxes diferents. S’inclourà també la xarxa transeu-
ropea de transport, segons la definició de la Decisió núm.
1692/96/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol
de 1996, sobre les orientacions comunitàries per al desenvolupa-
ment de la xarxa transeuropea de transport i de les futures revisions
d’aquesta decisió.

ID: 10701
Conjunt d’informació geogràfica: xarxa de transport per carrete-
res.
Administració responsable: AGE – AGC – ALC.
Departament responsable: PTOP.
Entitat responsable: DG de Carreteres – DG de Transport Terrestre –
Ens locals.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 2.
Descripció: inventari de les infraestructures i serveis associats de
la xarxa de transport per carretera de béns i passatgers. Inclou la
localització, el traçat i les característiques dels elements que integren
la xarxa; els fluxos i rutes de transport de mercaderies i passatgers;
les infraestructures nodals bàsiques; els pk; la nomenclatura i la
classificació funcional; l’estat de la xarxa i la intensitat de trànsit.

ID: 10702
Conjunt d’informació geogràfica: xarxa de transport ferroviari.
Administració responsable: AGE – AGC.
Departament responsable: PTOP.
Entitat responsable: DG de Transport Terrestre.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 2.
Descripció: inventari de les infraestructures i serveis associats de
la xarxa de transport per ferrocarril de béns i passatgers. Inclou
la localització, el traçat i les característiques dels elements que
integren la xarxa; els fluxos i rutes de transport de mercaderies i
passatgers; les infraestructures nodals bàsiques; l’estat de la xarxa
i la intensitat de trànsit.
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ID: 10703
Conjunt d’informació geogràfica: xarxa de transport marítim.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: PTOP.
Entitat responsable: DG de Ports, Aeroports i Costes.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 2.
Descripció: inventari de les infraestructures portuàries: ports indus-
trials, comercials i esportius. Inclou la localització, les caracterís-
tiques físiques, les instal·lacions i els equipaments.

ID: 10704
Conjunt d’informació geogràfica: xarxa de transport aeri.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: PTOP.
Entitat responsable: DG de Ports, Aeroports i Costes.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 2.
Descripció: inventari de les infraestructures aeroportuàries: aero-
ports, aeròdroms, heliports i camps d’aviació per a aeronaus d’es-
tructura ultralleugera. Inclou la localització, les característiques
físiques, les instal·lacions i els equipaments.

ID: 10705
Conjunt d’informació geogràfica: xarxa de camins.
Administració responsable: AGC – ALC.
Departament responsable: PTOP – MAH – AAR – IRP.
Entitat responsable: ICC – Ens locals – DG de Carreteres – DG del
Medi Natural – DG de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.
Accés a les dades: A/B.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 4.
Descripció: inventari que recull el traçat, el tipus, la classificació
funcional, l’identificador, les característiques i l’estat dels camins.
Els camins ramaders constitueixen un subconjut d’aquest inventari
i s’actualitzen anualment.

ID: 10706
Conjunt d’informació geogràfica: sistema viari integrat.
Administració responsable: AGE – AGC – ALC.
Departament responsable: PTOP – MAH – AAR.
Entitat responsable: ICC – Ens locals – DG de Carreteres – DG del
Medi Natural.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 2.
Descripció: sistema viari integrat que connecta el graf de carrers,
el graf de carreteres i el graf de camins. Inclou el sentit i els girs
de circulació.

ID: 10707
Conjunt d’informació geogràfica: xarxa de monitorització del tràn-
sit.
Administració responsable: AGE – AGC – ALC.
Departament responsable: IRP.
Entitat responsable: Servei Català de Trànsit – Ens locals.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1.
Descripció: dades d’informació i seguretat viàries: xarxa de radars,
estat del trànsit i indicències viàries.

CLASSIFICACIÓ INSPIRE. GRUP I – 8. HIDROGRAFIA:
Elements hidrogràfics, incloses les zones marines i totes les altres
masses d’aigua i elements relacionats amb aquestes, així com les
conques i subconques hidrogràfiques. Quan sigui procedent,
segons el que defineix la Directiva 2000/60/CE del Parlament
Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, per la qual s’es-
tableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’ai-
gües i en forma de xarxes.

ID: 10801
Conjunt d’informació geogràfica: conques principals i xarxa hidro-
gràfica.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: MAH.

Entitat responsable: ACA.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 2.
Descripció: característiques estàtiques de la xarxa hidrogràfica i
divisió en conques i demarcacions hidrogràfiques.

ID: 10802
Conjunt d’informació geogràfica: caracterització de les masses
d’aigua.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: MAH.
Entitat responsable: ACA.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 2. Lligat
a normativa europea.
Descripció: identificació de les masses d’aigua per a cada demar-
cació hidrogràfica, categorització (rius, llacs, aigües de transició,
aigües costaneres i masses d’aigua superficials molt modificades
i artificials) i subdivisió per tipus.

CLASSIFICACIÓ INSPIRE. GRUP I – 9. LLOCS PROTEGITS:
Zones designades o gestionades dins d’un marc legislatiu inter-
nacional, comunitari o propi dels estats membres, per a la conse-
cució d’uns objectius de conservació específics.

ID: 10901
Conjunt d’informació geogràfica: zones de protecció del patrimoni
cultural.
Administració responsable: AGC – ALC.
Departament responsable: CMC.
Entitat responsable: DG del Patrimoni Cultural – Ens locals.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1.
Descripció: béns i espais del patrimoni cultural protegits per plans
de protecció, basats en acords o decisions legals o administratives.
Inclou: municipis d’interès historicoartístic, espais de protecció
arqueològica (terrestres o marítims), patrimoni arquitectònic, etc.

ID: 10902
Conjunt d’informació geogràfica: espais naturals protegits (ENPE,
PEIN, NATURA 2000 i plans de protecció especial).
Administració responsable: AGC – ALC.
Departament responsable: MAH.
Entitat responsable: DG del Medi Natural – Ens locals.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): segons
publicació de canvis al DOGC.
Descripció: espais naturals amb característiques biològiques o
paisatgístiques especials, protegits davant l’acció de l’home per
diferents figures legals.

ID: 10903
Conjunt d’informació geogràfica: zones de protecció i recuperació
d’espècies de fauna, flora i ecosistemes aquàtics continentals.
Administració responsable: AGC – ALC.
Departament responsable: MAH.
Entitat responsable: DG del Medi Natural – Ens locals.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1.
Descripció: àrees amb certs objectius de protecció basats en
acords o decisions legals o administratives. Inclou: àmbits d’apli-
cació dels plans de recuperació i conservació d’espècies.

ID: 10904
Conjunt d’informació geogràfica: zones de protecció i recuperació
dels ecosistemes aquàtics marins.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: AAR.
Entitat responsable: DG de Pesca i Acció Marítima.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1.
Descripció: àrees amb certs objectius de protecció basats en
acords o decisions legals o administratives. Inclou: zones de pro-
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tecció i millora de l’aqüicultura; fons mínims absoluts prohibits per
a la pesca de ròssec; zones prohibides, cables submarins i altres
zones de reserva de fanerògames marines; àrees de gestió cine-
gètica i de pesca continental.

ID: 10905
Conjunt d’informació geogràfica: catàlegs de paisatge.
Administració responsable: AGC – ALC.
Departament responsable: PTOP.
Entitat responsable: Observatori del Paisatge – Ens locals.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1.
Descripció: els catàlegs de paisatge són documents de caràcter
descriptiu i prospectiu que determinen la tipologia de paisatges
de cadascun dels set àmbits territorials de Catalunya, que expli-
citen els seus valors i estat, i que estableixen uns objectius de qua-
litat paisatgística per a cadascuna de les unitats de paisatge prè-
viament determinades.

ID: 10906
Conjunt d’informació geogràfica: zones de protecció especial de
l’aire.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: MAH.
Entitat responsable: DG de Qualitat Ambiental.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): segons
publicació de canvis al DOGC.
Descripció: zones de protecció especial. Inclou el Pla d’actuació
per a la millora de la qualitat de l’aire.

ID: 10907
Conjunt d’informació geogràfica: zones de qualitat de l’aire.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: MAH.
Entitat responsable: DG de Qualitat Ambiental.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 5.
Descripció: divisió del territori en zones en funció de les condicions
de dispersió i les emissions.

CLASSIFICACIÓ INSPIRE. GRUP II – 1. ELEVACIONS:
Models digitals d’elevacions per a les superfícies de terra, gel i
mar. S’inclourà l’altimetria, la batimetria i la línia de costa.

ID: 20101
Conjunt d’informació geogràfica: base d’elevacions.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: PTOP.
Entitat responsable: ICC.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 4.
Descripció: model digital del terreny i model digital de superfície
a diferent pas de malla (2 x 2 m i 15 x 15 m) i cobertura total de
Catalunya.

ID: 20102
Conjunt d’informació geogràfica: línia de costa.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: PTOP.
Entitat responsable: ICC – Servei de Costes.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 3.
Descripció: topografia de la línia de costa a diferents escales:
1:1 000, 1:5 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 i 1:250 000.

ID: 20103
Conjunt d’informació geogràfica: batimetria de la costa.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: PTOP.
Entitat responsable: ICC.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 4.

Descripció: model digital del fons marí a la plataforma continen-
tal.

CLASSIFICACIÓ INSPIRE. GRUP II – 2. COBERTA TERRESTRE:
Coberta física i biològica de la superfície de la terra, incloses les
superfícies artificials, les zones agràries, els boscos, les zones
naturals o seminaturals, les àrees humides i les làmines d’aigua.

ID: 20201
Conjunt d’informació geogràfica: mapa de cobertes del sòl.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: MAH – AAR – PTOP.
Entitat responsable: DG del Medi Natural – DG d’Agricultura i
Ramaderia – CREAF – ICC.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 4.
Descripció: classificació de la coberta terrestre basada en la des-
cripció física o biològica de la superfície de la terra. Informació
sobre l’àrea, el perímetre i el tipus de superfície. Generalitzant
aquest producte s’obté el Sistema d’Informació d’Ocupació del
Sòl a Espanya (SIOSE) a Catalunya.

CLASSIFICACIÓ INSPIRE. GRUP II – 3. ORTOIMATGES:
Imatges georeferenciades de la superfície de la terra, obtingudes
per satèl·lit o per sensors aerotransportats.

ID: 20301
Conjunt d’informació geogràfica: ortofoto urbana.
Administració responsable: AGC – ALC.
Departament responsable: PTOP.
Entitat responsable: ICC – Ens locals.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 3.
Descripció: imatge d’àmbits urbans o urbanitzables, que ha estat
obtinguda per un sensor aerotransportat o un satèl·lit i que ha estat
corregida geomètricament amb un model digital del terreny. Inclou
ortofoto històrica.

ID: 20302
Conjunt d’informació geogràfica: ortofoto territorial.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: PTOP.
Entitat responsable: ICC.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1.
Descripció: imatge d’àmbit territorial, que ha estat obtinguda per
un sensor aerotransportat o un satèl·lit i que ha estat corregida
geomètricament amb un model digital del terreny. Inclou ortofoto
històrica.

CLASSIFICACIÓ INSPIRE. GRUP II – 4. GEOLOGIA:
Característiques geològiques segons la composició i l’estructura.
S’inclourà la plataforma de roca ferma, els aqüífers i la geomor-
fologia.

ID: 20401
Conjunt d’informació geogràfica: base-mapa geològic 1:25 000.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: PTOP.
Entitat responsable: IGC.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 10.
Descripció: mapa geològic que abasta tota la superfície de
Catalunya i que proporciona informació sobre totes les formacions
geològiques, tant les antigues com les recents, així com les d’origen
antròpic.

ID: 20402
Conjunt d’informació geogràfica: base-mapa geològic 1:50 000.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: MAH – PTOP.
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Entitat responsable: IGC.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 10.
Descripció: base geològica que abasta tota la superfície de
Catalunya i que proporciona informació sobre totes les formacions
geològiques.

ID: 20403
Conjunt d’informació geogràfica: base-mapa geològic 1:250 000.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: PTOP.
Entitat responsable: IGC.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 10.
Descripció: base i mapa geològics que proporcionen una visió
global i sintètica de la constitució geològica de Catalunya.

ID: 20404
Conjunt d’informació geogràfica: base-mapa hidrogeològic
1:25 000.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: PTOP.
Entitat responsable: IGC.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 10.
Descripció: mapa de contingut geotemàtic de cobertura territorial.
Proporciona informació sobre els aqüífers i els seus nivells freà-
tics.

ID: 20405
Conjunt d’informació geogràfica: base-mapa hidrogeològic
1:250 000.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: PTOP.
Entitat responsable: IGC.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 10.
Descripció: base d’àrees hidrogeològiques de Catalunya.

ID: 20406
Conjunt d’informació geogràfica: base-mapa geoantròpic 1:25 000.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: PTOP.
Entitat responsable: IGC.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 10.
Descripció: mapa geològic de processos actius i recents i de l’ac-
tivitat antròpica. Aporta informació sobre les formacions geològiques
recents i actuals, i sobre les modificacions de la configuració i carac-
terístiques geològiques naturals del terreny (reblerts, dipòsits de
materials, excavacions, etc.) conseqüència de l’acció humana.

ID: 20407
Conjunt d’informació geogràfica: base-mapa geològic de les zones
urbanes 1:5 000.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: PTOP.
Entitat responsable: IGC.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 10.
Descripció: mapa de contingut geològic que cobreix les zones
residencials i industrials. Incorpora informació sobre l’estructura
geològica del subsòl urbà, reblerts, sediments i substrats, que
facilitarà la identificació d’àrees geològicament sensibles o de risc.

CLASSIFICACIÓ INSPIRE. GRUP III – 1. UNITATS ESTADÍSTIQUES:
Unitats per a la difusió o l’ús d’informació estadística.

ID: 30101
Conjunt d’informació geogràfica: seccions censals.*
Administració responsable: AGE – AGC.
Departament responsable: EIF.
Entitat responsable: INE – IDESCAT.

Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1.
Descripció: subdivisió dels districtes municipals amb diverses fina-
litats: electorals, estadístiques, padronals i de gestió. Es recomana
que la secció censal tingui entre 1.500 i 2.500 habitants. Els casos
de població menor són els municipis de secció censal única.
* Conjunt d’informació que apareix a títol informatiu i que és com-
petència de l’Estat. Aquest Pla no té cap potestat normativa pel
que fa al cas.

CLASSIFICACIÓ INSPIRE. GRUP III – 2. EDIFICIS:
Localització geogràfica dels edificis.

ID: 30201
Conjunt d’informació geogràfica: inventari de masies.
Administració responsable: AGC – ALC.
Departament responsable: PTOP.
Entitat responsable: DG d’Urbanisme – ICC – Ens locals.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 4.
Descripció: base de dades que recull la localització i les caracte-
rístiques d’aquest subconjunt d’edificacions aïllades del cadastre,
que per la seva particularitat mereixen un tractament diferenciat.

CLASSIFICACIÓ INSPIRE. GRUP III – 3. SÒL:
Sòl i subsòl, caracteritzats segons la seva profunditat, textura,
estructura i contingut de partícules i material orgànic, pedregositat,
erosió i, quan sigui procedent, pendent mitjà i capacitat estimada
d’emmagatzematge d’aigua.

ID: 30301
Conjunt d’informació geogràfica: base-mapa de sòls.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: PTOP – AAR.
Entitat responsable: IGC – DG d’Agricultura i Ramaderia.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 10.
Descripció: mapa de tipus edafològic que abasta tota la superfície
de Catalunya i que proporciona informació sobre la constitució físi-
ca i química dels sòls.

CLASSIFICACIÓ INSPIRE. GRUP III – 4. ÚS DEL SÒL:
Caracterització del territori, d’acord amb la seva dimensió funcional
o la seva dedicació socioeconòmica actual o futura planificades
(per exemple, residencial, industrial, comercial, agrari, forestal,
recreatiu).

ID: 30401
Conjunt d’informació geogràfica: forests públiques i privades.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: MAH.
Entitat responsable: DG del Medi Natural – CPF.
Accés a les dades: B.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1/2.
Descripció: inclou:
Plans de desenvolupament forestal: Pla general de política forestal
de Catalunya (qualificació dels terrenys forestals i usos); plans de
producció forestal, projectes d’ordenació, plans tècnics de gestió
i millora forestal (PTGMF).
Inventari forestal de Catalunya.
Catàleg de forests d’utilitat pública (arxiu cartogràfic i fotogràfic i
llibre de registre).

ID: 30402
Conjunt d’informació geogràfica: base de dades d’urbanitzacions.
Administració responsable: AGC – ALC.
Departament responsable: PTOP – MAH.
Entitat responsable: Secretaria de Planificació Territorial – DG del
Medi Natural – Ens locals.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 3.
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Descripció: base temàtica que recull la localització, els límits i les
característiques de les urbanitzacions. Inclou:
Urbanitzacions de baixa densitat.
Urbanitzacions que estan situades a menys de 500 metres de ter-
renys forestals, sense continuïtat immediata amb la trama urbana
(Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis
forestals en les urbanitzacions).

ID: 30403
Conjunt d’informació geogràfica: plans territorials.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: PTOP – Altres dep.
Entitat responsable: Prog. Planejament Territorial.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1.
Descripció: els plans territorials són instruments del planejament
destinats a obtenir una distribució més adequada dels usos sobre
el territori: pla territorial general, plans territorials parcials, plans
directors territorials i plans territorials sectorials (s’han d’elaborar
pel departament competent amb la col·laboració del de PTOP).

ID: 30404
Conjunt d’informació geogràfica: planejament urbanístic.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: PTOP.
Entitat responsable: Comissió d’Urbanisme – Ens locals.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1.
Descripció: plans directors urbanístics, normes de planejament
urbanístic, plans d’ordenació urbanística municipal, programes
d’actuació urbanística municipal, plans parcials urbanístics, plans
parcials urbanístics de delimitació, plans de millora urbana i plans
especials urbanístics.

CLASSIFICACIÓ INSPIRE. GRUP III – 5. SALUT I SEGURETAT
HUMANES:
Distribució geogràfica de la dominància de patologies (al·lèrgies,
càncer, malalties respiratòries, etc.), de la informació que indiqui
l’efecte sobre la salut (marcadors biològics, davallada de la fertilitat,
epidèmies) o el benestar humans (cansament, estrès, etc.), direc-
tament vinculada amb la qualitat del medi ambient (contaminació
de l’aire, productes químics, enrariment de la capa d’ozó, soroll,
etc.) o indirectament vinculada amb aquesta qualitat (aliments,
organismes modificats genèticament, etc.).

ID: 30501
Conjunt d’informació geogràfica: estadístiques mèdiques.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: SLT.
Entitat responsable: DG de Salut Pública.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1.
Descripció: inclou:
Estadístiques generals sobre salut (mortalitat, esperança de vida,
morbidesa).
Estadístiques i distribució geogràfica i per grups de població de
patologies.
Dades per avaluar la qualitat dels serveis sanitaris: distribució
espacial i indicadors de qualitat dels serveis de salut.

ID: 30502
Conjunt d’informació geogràfica: epidemiologia ambiental.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: SLT.
Entitat responsable: DG de Salut Pública.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1.
Descripció: anàlisi i distribució territorial de patologies lligades a
les condicions ambientals: afectacions lligades a onades de calor,
contaminació atmosfèrica, etc.

CLASSIFICACIÓ INSPIRE. GRUP III – 6. SERVEIS D’UTILITAT
PÚBLICA I ESTATALS:
Inclou instal·lacions d’utilitat pública de clavegueram, gestió de
residus, subministrament d’energia i subministrament d’aigua, així
com serveis estatals administratius i socials tals com administra-
cions públiques, llocs de protecció civil, escoles i hospitals.

ID: 30601
Conjunt d’informació geogràfica: xarxa de telecomunicacions.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: GAP.
Entitat responsable: CTTI.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 2.
Descripció: localització i característiques de la xarxa de teleco-
municacions. Inclou:
Cobertura del servei de banda ampla rural.
Cobertura del servei d’FM.
Cobertura del servei de TDT (televisió digital terrestre).
Centres emissors de TV (televisió analògica).
Inventari xarxa de fibra òptica.

ID: 30602
Conjunt d’informació geogràfica: xarxa d’abastament d’aigua.
Administració responsable: AGC – ALC.
Departament responsable: MAH.
Entitat responsable: ACA - ATLL – Ens locals.
Accés a les dades: C.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1.
Descripció: localització i característiques de la xarxa d’abastament
d’aigua. Inclou:
Infraestructura de la xarxa d’abastament en alta. Els sistemes d’a-
bastament inclouen les cobertures de captacions subterrànies i
superficials, bombaments, dipòsits, desinfeccions, estacions de
tractament d’aigua potable i conduccions.
Instal·lacions d’utilitat pública de subministrament d’aigua de la
xarxa d’ATLL.
Xarxes locals.

ID: 30603
Conjunt d’informació geogràfica: xarxa d’oleoductes i gasoduc-
tes.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: EIF.
Entitat responsable: DG d’Energia i Mines.
Accés a les dades: C.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 2.
Descripció: localització i característiques de la xarxa d’oleoductes
i gasoductes. Inclou:
Xarxa de distribució.
Àrees extractives i d’emmagatzematge.
Infraestructures energètiques.

ID: 30604
Conjunt d’informació geogràfica: xarxa de sanejament.
Administració responsable: AGC – ALC.
Departament responsable: MAH.
Entitat responsable: ACA – Ens locals.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 3.
Descripció: localització i característiques de la xarxa de saneja-
ment. Inclou:
El sistema públic de sanejament en alta: conjunt de béns de domini
públic constituït per l’estació depuradora d’aigües residuals, les
estacions de bombament, els emissaris submarins i els col·lectors
en alta associats.
El sistema públic de sanejament en baixa: conjunt de béns de
domini públic constituït per la xarxa de clavegueram municipal i
les altres instal·lacions que, de conformitat amb la normativa de
règim local, són de competència del municipi.

ID: 30605
Conjunt d’informació geogràfica: xarxa de línies elèctriques.
Administració responsable: AGC – ALC.
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Departament responsable: EIF.
Entitat responsable: DG d’Energia i Mines – Ens locals.
Accés a les dades: B.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 3.
Descripció: localització i característiques de la xarxa d’alta tensió.
Inclou les instal·lacions destinades a la producció, el transport i la
distribució de l’energia.

ID: 30606
Conjunt d’informació geogràfica: xarxa de recollida d’escombraries
i residus.
Administració responsable: AGC – ALC.
Departament responsable: MAH.
Entitat responsable: ARC – Ens locals.
Accés a les dades: B.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 2.
Descripció: localització i característiques de la xarxa de recollida
d’escombraries i residus. Inclou:
Instal·lacions per al tractament i emmagatzematge de residus.
Àrees de descàrrega de residus.
Àrees de residus no controlats.
Àrees de recollides de residus minerals.
Distribució de contenidors.

ID: 30607
Conjunt d’informació geogràfica: base de dades d’organismes i
equipaments.
Administració responsable: AGC – ALC.
Departament responsable: PRE.
Entitat responsable: DG d’Atenció Ciutadana – Ens locals.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1.
Descripció: localització i característiques dels equipaments i serveis
d’utilitat pública de l’administració. Inclou:
1. Base de dades d’organismes de l’AGC, AGE i ALC.
2. Base de dades d’equipaments i associacions culturals.
3. Base de dades de centres docents.
4. Base de dades de centres sanitaris.
5. Base de dades de centres esportius.
6. Base de dades d’equipaments de turisme i lleure.
7. Equipaments d’ús públic dels parcs naturals.
8. Equipaments d’educació ambiental.
9. Cases forestals.
10. Centres de recollida d’animals abandonats.
11. Equipaments municipals.
12. Telecentres.

ID: 30608
Conjunt d’informació geogràfica: inventari del mobiliari urbà d’utilitat
pública.
Administració responsable: ALC.
Departament responsable: -.
Entitat responsable: Ens locals.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 2.
Descripció: base de dades que recull la situació i les caracterís-
tiques dels elements prefabricats o d’obra situats a l’espai públic
i que tenen com a objectiu donar suport funcional a algun dels ser-
veis d’utilitat pública (embornals, fonts públiques, bancs, papereres,
fanals, etc.).

ID: 30609
Conjunt d’informació geogràfica: base de dades d’equipaments
comercials.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: IUE.
Entitat responsable: DG de Comerç.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 2.
Descripció: base de dades que inclou un cens de tots els establi-
ments comercials de Catalunya (sense restricció de superfície),
mercats municipals i fires, amb l’objectiu de gestionar i regular el
sector. Inclou la delimitació de les trames urbanes consolidades.

CLASSIFICACIÓ INSPIRE. GRUP III – 7. INSTAL·LACIONS
D’OBSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT:
Ubicació i funcionament d’instal·lacions d’observació del medi
ambient, encarregades d’observar i mesurar emissions, l’estat del
medi ambient i altres paràmetres de l’ecosistema (biodiversitat,
condicions ecològiques de la vegetació, etc.) per part de les auto-
ritats públiques o en nom d’aquestes.

ID: 30701
Conjunt d’informació geogràfica: xarxa d’estacions i registre de
dades meteorològiques.
Administració responsable: AGC – AGE.
Departament responsable: MAH.
Entitat responsable: Servei Meteorològic de Catalunya.
Accés a les dades: B.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1.
Descripció: inclou:
Dades de l’estació de radiosondatges 08190.
Dades del satèl·lit meteorològic Meteosat.
Dades de la Xarxa de Detectors de Descàrregues Elèctriques
(XDDE).
Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA).
Dades de la Xarxa de Radars Meteorològics (XRAD).
Xarxa d’Instruments Oceanogràfics i Meteorològics (XIOM).
Xarxa d’Estacions Nivometeorològiques (XANIC).

ID: 30702
Conjunt d’informació geogràfica: xarxa d’estacions i registres de
control de la contaminació atmosfèrica (emissions i immissions).
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: MAH.
Entitat responsable: DG de Qualitat Ambiental.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): XVPCA:
1; XEAC: contínua segons modificacions.
Descripció: la xarxa d’estacions de control de la qualitat de l’aire
de Catalunya, Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació
Atmosfèrica (XVPCA), disposa d’una sèrie d’estacions que enre-
gistren valors d’immisió, que permeten conèixer la qualitat de l’aire
en determinades zones puntuals del territori. La Xarxa d’Emissions
Atmosfèriques de Catalunya (XEAC) monitoritza els contaminants
emesos per focus concrets.

ID: 30703
Conjunt d’informació geogràfica: xarxes de control del medi hidro-
lògic.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: MAH.
Entitat responsable: ACA.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1.
Descripció: dades de qualitat i quantitat de l’aigua de les diferents
xarxes de control de l’Agència Catalana de l’Aigua: embassaments,
aforaments, pluviòmetres, piezòmetres, qualitat de les aigües super-
ficials, qualitat de les aigües subterrànies i qualitat de les aigües
litorals.

CLASSIFICACIÓ INSPIRE. GRUP III – 8. INSTAL·LACIONS 
DE PRODUCCIÓ I INDUSTRIALS:
Centres de producció industrial, incloses les instal·lacions que
preveu la Directiva 96/61/CE del Consell, de 24 de setembre de
1996, sobre la prevenció i el control integrat de la contaminació,
i instal·lacions d’extracció d’aigua, instal·lacions mineres i centres
d’emmagatzematge.

ID: 30801
Conjunt d’informació geogràfica: Registre miner.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: EIF.
Entitat responsable: DG d’Energia i Mines.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): contínua.
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Descripció: registre de drets d’explotació minera. Cadastre que
descriu i quantifica, en quadrícules mineres de 20” de costat i amb
una superfície aproximada de 30 ha, les explotacions mineres rela-
cionades amb la mineria tradicional (potassa, ferro, etc.) i amb els
recursos energètics (carbó i urani). També inclou les aigües mine-
rals, estructures subterrànies i runams.

ID: 30802
Conjunt d’informació geogràfica: infraestructures energètiques de
Catalunya.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: EIF.
Entitat responsable: ICAEN.
Accés a les dades: B.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 2.
Descripció: localització, distribució i característiques de les infraes-
tructures energètiques següents: centrals hidroelèctriques de >250
MW, centrals elèctriques de >50 MW, molins de vent i benzineres.

ID: 30803
Conjunt d’informació geogràfica: Registre d’establiments industrials
de Catalunya (REIC).
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: IUE.
Entitat responsable: Secretaria d’Indústria i Empresa.
Accés a les dades: B.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1.
Descripció: el REIC és el Registre d’establiments industrials de
Catalunya, creat pel Decret 324/1996, d’1 d’octubre, i recull les
dades dels establiments en què es porta a terme una activitat
industrial, les empreses de serveis i les entitats directament rela-
cionades amb les indústries.

ID: 30804
Conjunt d’informació geogràfica: base de dades de polígons indus-
trials.
Administració responsable: AGC – ALC.
Departament responsable: IUE – PTOP – MAH.
Entitat responsable: Secretaria d’Indústria i Empresa – ICC – DG
de Qualitat Ambiental – Ens locals.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 4.
Descripció: base de dades que recull la localització i les caracte-
rístiques dels polígons d’activitat econòmica de Catalunya.

CLASSIFICACIÓ INSPIRE. GRUP III – 9. INSTAL·LACIONS 
AGRÍCOLES I D’AQÜICULTURA:
Equipaments i instal·lacions de producció agrària (inclosos siste-
mes de regadiu, hivernacles i estables).

ID: 30901
Conjunt d’informació geogràfica: Registres d’activitats agràries i
ramaderes.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: AAR.
Entitat responsable: DG d’Agricultura i Ramaderia.
Accés a les dades: C.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): contínua.
Descripció: inclou:
Registre vitivinícola.
Registre de plantacions de fruita dolça.
Establiments d’alimentació animal (SIRAA).
Operadors del sector lleter (SIRLLET).
Registre de comercials i dispensadors de medicaments animals
(SIRMA).
Explotacions ramaderes (RER).
Registre de gestors de subproductes animals no destinats a con-
sum humà (SANDACH).

ID: 30902
Conjunt d’informació geogràfica: georeferenciació d’explotacions
ramaderes i emergències de salut pública.
Administració responsable: AGC.

Departament responsable: AAR.
Entitat responsable: DG d’Agricultura i Ramaderia.
Accés a les dades: C.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1.
Descripció: anàlisi i distribució territorial d’epidèmies.

ID: 30903
Conjunt d’informació geogràfica: Registre d’indústries agràries i
alimentàries de Catalunya (RIAAC).
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: AAR.
Entitat responsable: DG d’Alimentació, Qualitat i Indústries
Agroalimentàries.
Accés a les dades: B.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1.
Descripció: Registre dels establiments industrials ubicats a
Catalunya que duguin a terme alguna de les activitats agràries,
alimentàries, forestals i de pesca.

ID: 30904
Conjunt d’informació geogràfica: xarxa de canals de reg.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: AAR.
Entitat responsable: REGSA – REGSEGA.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 2.
Descripció: localització i característiques de les infraestructures
que integren la xarxa de regs destinada al subministrament d’aigua
per a l’activitat agrícola. Inclou la delimitació dels àmbits regats.

ID: 30905
Conjunt d’informació geogràfica: Sistema d’informació geogràfica
de parcel·les agrícoles de Catalunya (SIGPAC).
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: AAR.
Entitat responsable: DG de Desenvolupament Rural.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1.
Descripció: registre públic de caràcter administratiu que conté
informació de les parcel·les susceptibles de beneficiar-se de les
ajudes comunitàries relacionades amb la superfície. El SIGPAC es
configura com una base de dades composta per ortoimatges
aèries i per informació sobre cadascuna de les parcel·les, com
ara la seva referència individualitzada i els atributs corresponents
a la seva geometria i ús agrari.

ID: 30906
Conjunt d’informació geogràfica: Sistema d’informació geogràfica
de la DG de Pesca i Acció Marítima (SIGPESCA).
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: AAR.
Entitat responsable: DG de Pesca i Acció Marítima.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 2.
Descripció: informació disponible sobre la mar i el litoral català.
Inclou mapes digitals i bases de dades associades referents a:
Cartografia ambiental: mapa de fanerògames marines, cartografia
de fons marins, esculls artificials.
Cartografia pesquera: localització de les infraestructures marines
dedicades a la indústria de l’aqüicultura, zones de producció de
mol·luscs i altres invertebrats marins, xarxa de punts de la DGPAM
de seguiment de la qualitat de les aigües marines destinades a la
producció de mol·luscs, equinoderms i tunicats.
Cartografia legal: confraries de pescadors.

CLASSIFICACIÓ INSPIRE. GRUP III – 10. DISTRIBUCIÓ 
DE LA POBLACIÓ – DEMOGRAFIA:
Distribució geogràfica de la població referida a una quadrícula,
regió, unitat administrativa o un altre tipus d’unitat analítica, incloent-
hi les característiques de la població i els seus nivells d’activitat.

ID: 31001
Conjunt d’informació geogràfica: distribució de la població per
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seccions censals, municipis o comarques.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: EIF.
Entitat responsable: IDESCAT.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1.
Descripció: distribució de la població per edat, sexe, lloc de nai-
xement i nacionalitat a partir de les dades anuals del padró continu
de l’INE.

ID: 31002
Conjunt d’informació geogràfica: distribució de la població per
entitats de població.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: EIF.
Entitat responsable: IDESCAT.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1.
Descripció: distribució de la població per entitats de població
(qualsevol àrea habitable del terme municipal, habitada o excep-
cionalment deshabitada, clarament diferenciada dins del mateix
terme municipal, i que és coneguda per una denominació espe-
cífica que la identifica sense possibilitat de confusió).

CLASSIFICACIÓ INSPIRE. GRUP III – 11. ZONES SUBJECTES 
A ORDENACIÓ, A RESTRICCIONS O REGLAMENTACIONS 
I UNITATS DE NOTIFICACIÓ:
Zones gestionades, reglamentades o utilitzades per a l’elaboració
d’informes per a organismes internacionals, europeus, nacionals,
regionals i locals. S’inclouran abocadors, zones restringides al
voltant de llocs d’extracció d’aigua potable, zones sensibles als
nitrats, rutes marítimes o per grans vies navegables reglamentades,
zones d’abocament, zones de restricció de soroll, zones de pros-
pecció o extracció minera, demarcacions hidrogràfiques, les cor-
responents unitats de notificació i plans d’ordenació de zones cos-
taneres.

ID: 31101
Conjunt d’informació geogràfica: plans de gestió de les dejeccions
ramaderes i fertilització nitrogenada.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: AAR.
Entitat responsable: DG d’Agricultura i Ramaderia.
Accés a les dades: –.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1.
Descripció: plans que recullen la informació necessària per asse-
gurar una correcta gestió de les dejeccions ramaderes (purins,
fems, gallinasses, etc.) i, en general, dels fertilitzants nitrogenats
(dejeccions ramaderes, composts, fertilitzants amb nitrogen mine-
ral, etc.) per tal d’evitar la contaminació de les aigües per nitrats
procedents de fonts agràries. Inclou dades sobre el volum, el trac-
tament i la destinació de les dejeccions.

ID: 31102
Conjunt d’informació geogràfica: zones vulnerables en relació amb
la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: AAR – MAH.
Entitat responsable: DG d’Agricultura i Ramaderia – ACA.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): segons
publicació de canvis al DOGC.
Descripció: superfícies territorials on l’escolament i la infiltració
que es produeix provoca o pot provocar la contaminació per nitrats
d’origen agrari de les aigües continentals i litorals.

ID: 31103
Conjunt d’informació geogràfica: mapes de capacitat i vulnerabilitat
del territori.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: MAH.
Entitat responsable: DG de Qualitat Ambiental.
Accés a les dades: A.

Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 5.
Descripció: els mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori
(MVCT) són una eina que permet avaluar la incidència dels con-
taminants emesos a l’atmosfera en una zona determinada.

ID: 31104
Conjunt d’informació geogràfica: mapes de capacitat acústica
(MCA). Mapes estratègics de soroll (MES).
Administració responsable: AGC – ALC.
Departament responsable: MAH.
Entitat responsable: DG de Qualitat Ambiental – Ens locals.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): MCA: 10;
MES: 5.
Descripció: d’acord amb la Llei 16/2002, de protecció contra la
contaminació acústica, els ajuntaments han d’elaborar un mapa
de capacitat acústica que estableixi els nivells d’immissió a les
zones urbanes, els nuclis de població i, si s’escau, a les zones del
medi natural, mitjançant l’establiment de les zones de sensibilitat
acústica que determinen els objectius de qualitat.

ID: 31105
Conjunt d’informació geogràfica: mapa de la protecció envers la
contaminació lluminosa.
Administració responsable: AGC – ALC.
Departament responsable: MAH.
Entitat responsable: DG de Qualitat Ambiental – Ens locals.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 2.
Descripció: elaborat seguint els criteris que estableixen la Llei
6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament
per a protecció del medi nocturn, i el Decret 82/2005, de 3 de maig,
pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei.
El mapa preveu quatre zones de protecció atenent, d’una banda,
la necessitat de mantenir una correcta il·luminació en aquelles
àrees en què es de senvolupa l’activitat humana i, de l’altra, la pro-
tecció, tant com sigui possible, dels espais naturals i la visió del
cel a la nit.

ID: 31106
Conjunt d’informació geogràfica: perímetres dels dipòsits controlats
de residus.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: MAH.
Entitat responsable: ARC.
Accés a les dades: C.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 2.
Descripció: límit del recinte que ocupa el dipòsit controlat de resi-
dus municipals, industrials o de runes.

ID: 31107
Conjunt d’informació geogràfica: denominacions d’origen.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: AAR.
Entitat responsable: DG d’Alimentació, Qualitat i Indústries
Agroalimentàries.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1.
Descripció: informació relacionada amb els diversos distintius d’o-
rigen i qualitat agroalimentària: denominacions d’origen de vins,
denominacions geogràfiques (DG), denominacions d’origen pro-
tegides (DOP) i indicacions geogràfiques protegides (IGP).

ID: 31108
Conjunt d’informació geogràfica: aqüífers protegits.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: MAH.
Entitat responsable: ACA.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): segons
publicació de canvis al DOGC.
Descripció: Decret 328/1988, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen
normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en
relació amb diversos aqüífers de Catalunya.
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ID: 31109
Conjunt d’informació geogràfica: plans de restauració ambiental.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: MAH.
Entitat responsable: DG de Qualitat Ambiental.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1.
Descripció: plans de restauració i protecció del medi afectat per
activitats extractives. Inclou també: activitats extractives, actives,
abandonades, d’àrids en domini públic hidràulic i denúncies.

ID: 31110
Conjunt d’informació geogràfica: inventari de sòls contaminats.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: MAH.
Entitat responsable: ARC.
Accés a les dades: B.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1.
Descripció: inventari del sòl, subsòl o les restes d’edificació que,
a causa d’activitats humanes, contenen contaminants en concen-
tracions superiors a les que els són pròpies i comporten un risc
real o potencial per a la salut pública o per als sistemes naturals.
L’inventari és l’instrument necessari per a l’establiment de prioritats
d’actuació segons el risc associat a cada cas.

ID: 31111
Conjunt d’informació geogràfica: partits judicials.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: JUS.
Entitat responsable: JUS.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1.
Descripció: cadascuna de les divisions territorials que estableix
l’Administració de justícia, habitualment integrades per un o més
d’un municipi d’una mateixa província, on té la seu el cap de partit
o capital amb un o més d’un jutjat de primera instància i instrucció,
amb jurisdicció sobre tota la divisió territorial esmentada.

ID: 31112
Conjunt d’informació geogràfica: àrees bàsiques de salut.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: SLT.
Entitat responsable: SLT.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1.
Descripció: és la unitat territorial elemental a través de la qual s’or-
ganitzen els serveis d’atenció primària de salut. Formades per bar-
ris o districtes a les àrees urbanes, o per un o més municipis en
l’àmbit rural.
La seva delimitació es determina en funció de factors geogràfics,
socioeconòmics, demogràfics, laborals, epidemiològics, culturals,
climàtics, de vies de comunicació homogènies, així com d’ins -
tal·lacions sanitàries existents, tot tenint en compte l’ordenació ter-
ritorial de Catalunya i en funció de l’accessibilitat de la població als
serveis i de l’eficiència en l’organització dels recursos sanitaris.

ID: 31113
Conjunt d’informació geogràfica: àmbits d’escolarització.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: EDU.
Entitat responsable: EDU.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1.
Descripció: àrea d’adscripció a un centre educatiu d’un domicili
determinat. Àrea de proximitat al centre, àrea territorial de proximitat
(Consorci BCN).

ID: 31114
Conjunt d’informació geogràfica: àrees de gestió cinegètica i
pesca.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: MAH.
Entitat responsable: DG del Medi Natural.
Accés a les dades: B.

Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): segons
publicació de canvis al DOGC.
Descripció: límits de les diferents figures territorials que es deriven
de la Llei 1/1970, de 4 d’abril, de caça, i que es classifiquen com
de règim especial (v.6). Límits de refugis de pesca i de zones de
pesca controlada.

ID: 31115
Conjunt d’informació geogràfica: àrees bàsiques policials.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: IRP.
Entitat responsable: DG de la Policia.
Accés a les dades: C.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1.
Descripció: unitats territorials de serveis policials bàsics, formades
per una o més comissaries.

CLASSIFICACIÓ INSPIRE. GRUP III – 12. ZONES DE RISCOS
NATURALS:
Zones vulnerables caracteritzades per l’existència de riscos de
caràcter natural (qualsevol fenomen atmosfèric, hidrològic, sísmic,
volcànic o incendi natural que, atesa la seva localització, gravetat
o freqüència, pugui afectar negativament la població), per exem-
ple, inundacions, esllavissades de terres i col·lapses, allaus, incen-
dis forestals, terratrèmols o erupcions volcàniques.

ID: 31201
Conjunt d’informació geogràfica: riscos naturals i socials del mapa
de protecció civil de Catalunya.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: IRP.
Entitat responsable: DG de Protecció Civil.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1.
Descripció: dades de riscos associades als plans d’emergència
especials:
Incendis forestals (INFOCAT), inundacions (INUNCAT), sismicitat
(SISMICAT), nevades (NEUCAT), riscos geològics.
Indústries (PLASEQTA, PLASEQTOR), transport de mercaderies
perilloses (TRANSCAT), contaminació d’aigües marines (CAMCAT).

ID: 31202
Conjunt d’informació geogràfica: vulnerabilitat davant riscos natu-
rals i socials del mapa de protecció civil de Catalunya.
Administració responsable: AGC – Ens locals.
Departament responsable: IRP.
Entitat responsable: DG de Protecció Civil – Ens locals.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1.
Descripció: dades de vulnerabilitat associades als plans d’emer-
gència especials:
Elements i zones vulnerables que poden patir danys per a cada
tipus de risc.
Municipis amb pla d’emergència per vulnerabilitat.

ID: 31203
Conjunt d’informació geogràfica: mapa per a la prevenció de riscos
geològics.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: PTOP.
Entitat responsable: IGC.
Accés a les dades: B.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1.
Descripció: identificació, delimitació i quantificació de zones espe-
cífiques de risc, especialment pel que fa a subsidències o col·lap-
ses i estabilitat de vessants, amb l’objectiu de donar suport a la
planificació territorial i establir les mesures preventives o correctores
més oportunes per evitar i/o minimitzar el risc.

ID: 31204
Conjunt d’informació geogràfica: mapa per a la prevenció del risc
d’allaus.
Administració responsable: AGC.
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Departament responsable: PTOP.
Entitat responsable: IGC.
Accés a les dades: B.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1.
Descripció: delimitació i quantificació de zones específiques de
risc d’allaus de neu. Inclou l’elaboració de cartografies de zones
d’allaus, la presa de dades nivometeorològiques d’alta muntanya
i la predicció del perill d’allaus.

ID: 31205
Conjunt d’informació geogràfica: mapa per a la prevenció del risc
sísmic.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: PTOP.
Entitat responsable: IGC.
Accés a les dades: B.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1.
Descripció: delimitació i quantificació de zones específiques de
risc de terratrèmol. La xarxa sísmica de Catalunya dóna informació
ràpida a Protecció Civil i als mitjans de comunicació quan es pro-
dueix un terratrèmol, permet fer el control i el seguiment de l’activitat
sísmica a Catalunya i proporciona dades sísmiques de qualitat per
a la comunitat científica. Associat al Pla d’emergència especial
SISMICAT.

ID: 31206
Conjunt d’informació geogràfica: mapa per a la prevenció del risc
d’inundació.*
Administració responsable: AGE – AGC.
Departament responsable: MAH.
Entitat responsable: CH Ebre i Xúquer – ACA.
Accés a les dades: B.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1.
Descripció: mapa bàsic de perill de risc d’inundació. Associat al
Pla d’emergència especial INUNCAT.
* Conjunt d’informació que apareix a títol informatiu i que, parcial-
ment, és competència de l’Estat. Aquest Pla no té cap potestat
normativa pel que fa al cas.

ID: 31207
Conjunt d’informació geogràfica: mapa per a la prevenció del risc
d’incendis forestals.
Administració responsable: AGC – ALC.
Departament responsable: MAH.
Entitat responsable: DG del Medi Natural – Ens locals.
Accés a les dades: B.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1.
Descripció: inclou: delimitacions de zones incendiades, punts d’ig-
nició, perímetres de protecció prioritaris, àrees recreatives, punts
d’aigua, municipis d’alt risc d’incendis, associacions de defensa
forestal, mapes diaris de risc d’incendi, franges de protecció d’ur-
banitzacions, mapes de combustibilitat i inflamabilitat, mapa de
perill bàsic d’incendis forestals i senyals de tancament de massis-
sos. Associat al Pla d’emergència especial INFOCAT.

CLASSIFICACIÓ INSPIRE. GRUP III – 13. CONDICIONS 
ATMOSFÈRIQUES:
Condicions físiques de l’atmosfera. S’inclouran dades espacials
basades en mesures, models o en una combinació d’ambdós,
així com els llocs de mesura.

ID: 31301
Conjunt d’informació geogràfica: Atles Climàtic de Catalunya (ACC)
i Atles Climàtic Digital de Catalunya (ACDC).
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: MAH.
Entitat responsable: SMC – UAB.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 2.
Descripció: representacions cartogràfiques de variables meteo-
rològiques obtingudes a partir de dades d’estacions i interpol·lació
manual (ACC) i a partir de dades d’estacions, regressions esta-
dístiques i interpol·lacions automàtiques (ACDC).

CLASSIFICACIÓ INSPIRE. GRUP III – 14. ASPECTES 
GEOGRÀFICS DE CARÀCTER METEOROLÒGIC:
Condicions meteorològiques i les seves mesures: precipitacions,
temperatures, evapotranspiració, velocitat i direcció del vent.

ID: 31401
Conjunt d’informació geogràfica: dades de models numèrics de
pronòstic del temps i de l’estat de la mar.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: MAH.
Entitat responsable: SMC.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1.
Descripció: formulació matemàtica d’alguns processos físics que
permet determinar la variació amb el temps de determinades varia-
bles meteorològiques i predir-ne així el comportament.

CLASSIFICACIÓ INSPIRE. GRUP III – 17. REGIONS 
BIOGEOGRÀFIQUES:
Zones dotades de condicions ecològiques relativament homogè-
nies amb unes característiques comunes.

ID: 31701
Conjunt d’informació geogràfica: mapes de vegetació.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: MAH.
Entitat responsable: DG del Medi Natural.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 4.
Descripció: determinació de l’estructura i composició de la vege-
tació.

CLASSIFICACIÓ INSPIRE. GRUP III – 18. HÀBITATS I BIÒTOPS:
Zones geogràfiques caracteritzades per unes condicions ecolò-
giques específiques, processos, estructures i funcions de recol-
zament vital que siguin suport físic dels organismes que hi viuen.
S’inclouran zones terrestres i aquàtiques diferenciades per les
seves característiques geogràfiques, abiòtiques i biòtiques, tant
si són enterament naturals com seminaturals.

ID: 31801
Conjunt d’informació geogràfica: mapes de qualitat de l’hàbitat
d’espècies de fauna amenaçada.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: MAH.
Entitat responsable: DG del Medi Natural.
Accés a les dades: B.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 2.
Descripció: càlcul de zones potencials de presència de determi-
nades espècies.

ID: 31802
Conjunt d’informació geogràfica: hàbitats i vegetació (cartografia
dels hàbitats a Catalunya, cartografia dels hàbitats d’interès comu-
nitari i cartografia de vegetació).
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: MAH.
Entitat responsable: DG del Medi Natural – UB.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 4.
Descripció: cartografia dels hàbitats en el territori català basada
en la interpretació i adaptació de la classificació d’hàbitats de la
Unió Europea que proposa el document “CORINE biotopes manu-
al”, editat per la Comissió Europea.

ID: 31803
Conjunt d’informació geogràfica: inventari d’espais d’interès geo-
lògic i inventari de zones humides.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: MAH.
Entitat responsable: DG del Medi Natural.
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Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 4.
Descripció: delimitacions de l’inventari d’espais d’interès geològic
i delimitacions de l’inventari de zones humides.

CLASSIFICACIÓ INSPIRE. GRUP III – 19. DISTRIBUCIÓ 
DE LES ESPÈCIES:
Distribució geogràfica de les especies animals i vegetals referides
a una quadrícula, regió, unitat administrativa o un altre tipus d’unitat
analítica.

ID: 31901
Conjunt d’informació geogràfica: cobertures de distribució de les
espècies de fauna i flora.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: MAH – AAR.
Entitat responsable: DG del Medi Natural – DG de Pesca i Acció
Marítima.
Accés a les dades: B.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1.
Descripció: delimitació de la distribució real d’espècies de fauna
i flora. Inclou la fauna i flora amenaçades.

ID: 31902
Conjunt d’informació geogràfica: banc de dades de biodiversitat.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: MAH.
Entitat responsable: DG del Medi Natural – UB.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 1.
Descripció: base de dades de la informació sobre la biodiversitat
de Catalunya en malles d’1 x 1 o de 10 x 10 km, mitjançant l’em-
magatzematge informatitzat de totes les citacions d’espècies en
el territori català, a més d’altres dades taxonòmiques, biològiques,
ecològiques, bibliogràfiques, etc.

CLASSIFICACIÓ INSPIRE. GRUP III – 20. RECURSOS 
ENERGÈTICS:
Recursos energètics: hidrocarburs, energia hidroelèctrica, bio-
energia, energia solar i eòlica, etc., incloent-hi, quan sigui proce-
dent, la informació de profunditat i altura del volum dels recursos.

ID: 32001
Conjunt d’informació geogràfica: recursos energètics.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: EIF.
Entitat responsable: ICAEN.
Accés a les dades: B.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 2.
Descripció: localització, extensió i distribució dels recursos ener-
gètics, tant pel que fa a les energies renovables (hidroelèctrica,
bioenergia, eòlica, termal, solar, etc.) com a les no renovables
(petroli, gas natural, carbó i urani).

CLASSIFICACIÓ INSPIRE. GRUP III – 21. RECURSOS MINERALS:
Recursos minerals: minerals metal·lífers, minerals industrials, etc.,
incloent-hi, quan sigui procedent, la informació de la profunditat
i altura del volum dels recursos.

ID: 32101
Conjunt d’informació geogràfica: inventari dels recursos miners.
Administració responsable: AGC.
Departament responsable: EIF.
Entitat responsable: DG d’Energia i Mines.
Accés a les dades: A.
Periodicitat màxima aconsellable d’actualització (anys): 2.
Descripció: naturalesa, gènesi, localització, extensió i distribució
de concentracions naturals de minerals d’interès econòmic poten-
cial o provat.

(10.133.111)
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