Descripció de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) va ser creat per l’article 152 de la
Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector
públic. L’esmentat article configura l’Institut com una entitat de dret públic que assumeix
les funcions, les facultats, els drets i les obligacions de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i
de l’Institut Geològic de Catalunya, tot subrogant-se en la posició jurídica d’aquestes
dues entitats pel que fa als béns, els drets i les obligacions de qualsevol tipus que siguin
titulars.
L'ICGC disposa de personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa, tècnica i
econòmica, i plena capacitat d'obrar en les seves funcions. Troba regulada la seva
organització i funcions, a demés de l’esmentada Llei 2/2014, en els seus Estatuts
publicats en el DOGC número 6857, de data 23 d’abril de 2015 a través del Decret
58/2015, de 21 d’abril.
Llurs funcions són les relacionades amb l'exercici de les competències sobre geodèsia i
cartografia i sobre la infraestructura de dades espacials de Catalunya. Alhora també té
les funcions d'impulsar i dur a terme les actuacions relatives al coneixement, la
prospecció i la informació sobre el sòl i el subsòl, en els termes establerts per la Llei
16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de
Catalunya, i per la Llei 19/2005, de 27 de desembre, de l'Institut Geològic de Catalunya.
Atenent a allò establert en el punt 6è de l’article pel que l’entitat va ser creada, s’ha
subscrit amb el Departament de Territori i Sostenibilitat el I contracte programa, que
estableix el finançament, els objectius i resultats a assolir així com els mecanismes de
control dels mateixos. La vigència d’aquest document és del any 2014 fins al 2017.
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