
CONVENIS VIGENTS DE L'INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA PROVINENTS DE L'INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA (29/07/19)

NÚMERO ADDENDA INSTITUCIÓ/EMPRESA SIGNATURA DURADA/TERMINI OBJECTE
IMPORT en € (IVA no 

inclòs)
APORTACIÓ en € 
(IVA no inclòs)

OBSERVACIONS DRETS I OBLIGACIONS

61 0
Entitat Autònoma del Diari Oficial i 

Publicacions (EADOP)
12/12/1988 Indefinit.

Establir els canals de subministrament recíproc de publicacions i la liquidació de les respectives vendes 
de publicacions.

Liquidacions anyals 
segons vendes 

mútues.

297 0 Centre de Lectura de Reus 15/6/1995 Indefinida
L'ICC dipositarà un exemplar de la seva producció cartogràfica i bibliogràfica de les obres inventariables 

bibliogràficament ja editades i lliurarà al CLR les obres que l'ICC vagi intentant.

408 0 Patronat de la Vall de Núria 22/1/1998 Indefinida
L’ICC dipositarà un exemplar de la seva producció cartogràfica i bibliogràfica, de l’àmbit “Pirineus 

Catalans” definit segons Annex Tècnic, de les obres inventariables bibliogràficament ja editades i lliurarà 
al Patronat Vall de Núria les obres que l’ICC

Sense 
contraprestació 

econòmica

564 0 Editorial Marcombo, SA 19/10/2000 Cinc anys
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ per a la coedició de llibres i publicacions. Tots els llibres i 

publicacions que es realitzin en l’àmbit d’aquest conveni marc hauran de tenir el seu desenvolupament 
contractual en un acord específic per a cada obra.

Sense 
contraprestació 

econòmica
Els indicats a l'objecte

594 0
Conveni Marc amb el Instituto Nacional 

de Técnica Aeroespacial (INTA)
23/4/2001

Quatre (4) anys a 
partir de la data de 
la seva signatura.

Establir els principis bàsics de la relació entre l’INTA i l’ICC consistents en la col·laboració d’ambdues 
entitats en els Projectes i Programes d’interès mutu, d’acord amb les seves respectives competències.

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

628 0 Universitat de Girona 4/7/2001
Un (1) any a partir 

de la data de la seva 
signatura

1.- Pel que fa als mapes i llibres impresos (obres impreses), l'ICC cedirà la propietat a títol gratuït a la 
Cartoteca de la Universitat de Girona d’un exemplar de les obres impreses que es vagin publicant per 

part d’aquest Institut en el marc del Contrac

Sense 
contraprestació 

econòmica
Els indicats a l'objecte

648 0
Universitat Politècnica de Catalunya 

(UPC)
7/11/2001

Un (1) any a partir 
de la data de la seva 

signatura

1.- Pel que fa als mapes, llibres impresos, productes comercials publicats per l’ICC en suport digital (CD, 
DVD, altres), i en endavant obres impreses, l'ICC cedirà la propietat a títol gratuït al Servei de 

Biblioteques i Documentació de la UPC un exempla

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

648 1
Universitat Politècnica de Catalunya 

(UPC)
25/11/2003

Un (1) any a partir 
de la data de la seva 

signatura

Producció de cartografia en suport electrònic: El Servei de Biblioteques de l’UPC podrà adquirir una 
llicència d’ús de la producció cartogràfica en suport digital en les condicions establertes a la pàgina web 

de l’ICC. Pel que fa a les impressions per mit

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

651 0 Universitat Pompeu Fabra (UPF) 7/11/2001
Un (1) any a partir 

de la data de la seva 
signatura

1.- Pel que fa als mapes, llibres impresos, productes comercials publicats per l’ICC en suport digital (CD, 
DVD, altres), i en endavant obres impreses, l'ICC cedirà la propietat a títol gratuït a la Biblioteca de la 

UPF d’un exemplar de les obres impreses

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

652 0 Universitat Rovira i Virgili (URV) 7/11/2001
Un (1) any a partir 

de la data de la seva 
signatura

1.- Pel que fa als mapes, llibres impresos, productes comercials publicats per l’ICC en suport digital (CD, 
DVD, altres), i en endavant obres impreses, l'ICC cedirà la propietat a títol gratuït a la Biblioteca de la 

URV d’un exemplar de les obres impreses

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

654 0 Universitat de Lleida 7/11/2001
Un (1) any a partir 

de la data de la seva 
signatura

1.- Pel que fa als mapes, llibres impresos, productes comercials publicats per l’ICC en suport digital (CD, 
DVD, altres), i en endavant obres impreses, l'ICC cedirà la propietat a títol gratuït al Servei de Biblioteca 

i Documentació de la Universitat de L

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

657 1 Escola de Policia de Catalunya 25/11/2003
Producció de cartografia en suport electrònic: El Servei de Biblioteques de l’UPC podrà adquirir una 

llicència d’ús de la producció cartogràfica en suport digital en les condicions establertes a la pàgina web 
de l’ICC. Pel que fa a les impressions per mit

Sense 
contraprestació 

econòmica
Els indicats a l'objecte

657 0 Escola de Policia de Catalunya 7/11/2001
Un (1) any a partir 

de la data de la seva 
signatura

1.- Pel que fa als mapes, llibres impresos, productes comercials publicats per l’ICC en suport digital (CD, 
DVD, altres), i en endavant obres impreses, l'ICC cedirà la propietat a títol gratuït a la Biblioteca de 

l’Escola de Policia d’un exemplar de les o

Sense 
contraprestació 

econòmica
Els indicats a l'objecte

659 0
Universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB)
7/11/2001

Un (1) any a partir 
de la data de la seva 

signatura

1.- Pel que fa als mapes, llibres impresos, productes comercials publicats per l’ICC en suport digital (CD, 
DVD, altres), i en endavant obres impreses, l'ICC cedirà la propietat a títol gratuït al Servei de 

Biblioteques de la UAB d’un exemplar de les obre

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

662 0 Universitat de Barcelona (UB) 7/11/2001
Un (1) any a partir 

de la data de la seva 
signatura

1.- Pel que fa als mapes, llibres impresos, productes comercials publicats per l’ICC en suport digital (CD, 
DVD, altres), i en endavant obres impreses, l'ICC cedirà la propietat a títol gratuït al Servei de 

Biblioteques de la UB d’un exemplar de les obres

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

669 0 Universitat de Girona 7/11/2001
Un (1) any a partir 

de la data de la seva 
signatura

1.- Pel que fa als mapes, llibres impresos, productes comercials publicats per l’ICC en suport digital (CD, 
DVD, altres), i en endavant obres impreses, l'ICC cedirà la propietat a títol gratuït a la Cartoteca de la 

Universitat de Girona d’un exemplar de l

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

669 1 Universitat de Girona 25/11/2003
Producció de cartografia en suport electronic: La Universitat de Girona podrà adquirir un allicència d’ús 
de la producció cartogràfica en suport digital en les condicions establertes a la pàgina web de l’ICC. Pel 

que fa a les impressions per mitjà el

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

672 0

Departament de la Presidència, 
Departament de Política Territorial i 

Obres Públiques, Departament 
d’Interior, Direcció General de Difusió, 

27/11/2001 Indefinida
Promoure la creació, el desenvolupament i el manteniment d’un portal de mobilitat (mobilitat.org) que 

contingui tota la informació d’interès públic produïda pels organismes vinculats a la Generalitat de 
Catalunya.

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

708 0 Consell Comarcal del Pallars Jussà 12/8/2002

Tres (3) anys des de 
la data de signatura. 
Addenda:Un any des 

de la data de 

Difusió dels productes cartogràfics realitzats per l’ICC, destinats a una distribució comarcal i local. 
Addenda: Pròrroga termini.

Sense 
contraprestació 

econòmica.

OBSERVACIONS: El Consell 
Comarcal del Pallars Jussà 

adquirirà els productes impresos 
amb un descompte del 50%. 

La propietat de la 
informació resultant és de 

l'ICC

801 0 Reial Automòbil Club de Catalunya. 29/7/2003
Cinc (5) anys des de 
la data de signatura

Establir el marc de col·laboració per a la realització i l’execució de projectes cartogràfics, tecnològics i 
editorials, amb l’objectiu comú de disposar d’eines que facilitin la mobilitat.

Sense 
contraprestació 

econòmica, per a 
cada projecte se 

Els indicats a l'objecte

810 0
Institut de Recerca i Tecnologia 

Agroalimentàries (IRTA)
1/6/2003

Deu (10) anys des 
de la data de 

signatura

l’IRTA autoritza a l’ICC a realitzar els treballs necessaris per a instal·lar, explotar, mantenir, conservar, 
reparar i modificar una estació GNSS a les instal·lacions del Centre Mas Bové de l’IRTA. L’ICC facilitarà 

productes cartogràfics del catàleg de p

Sense 
contraprestació 

econòmica
Els indicats a l'objecte



822 0 Universitat de Vic (Uvic) 20/11/2003
Un (1) any des de la 
data de signatura.

1.- Pel que fa als mapes, llibres impresos, productes comercials publicats per l’ICC en suport digital (CD, 
DVD, altres), i en endavant obres impreses, l'ICC cedirà la propietat a títol gratuït a la biblioteca de la 

Uvic d’un exemplar de les obres imprese

Sense 
contraprestació 

econòmica
Els indicats a l'objecte

825 0
Escola Universitària Politècnica de 

Mataró
24/11/2003

Deu (10) anys des 
de la data de 

signatura

L’EUPMT atorga a l’ICC una autorització per a realitzar els treballs necessaris per a instal·lar, explotar, 
mantenir, conservar, reparar i modificar l’estació permanent GNSS.

Com a compensació 
per l’ús de recursos 
elèctrics i ocupació 

d’espai, l’ICC 

Els indicats a l'objecte

844 0
Caixa d’Estalvis i Pensions de 

Barcelona (la Caixa)
14/1/2004

Acord de confidencialitat i tractament de les dades que l’ICC transmeti a La Caixa per al 
desenvolupament de les seves activitats en compliment de la LOPD.

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

848 0 Sra. Pilar Grau i Lladó 2/1/2004
Trenta (30) anys des 

de la data de 
signatura

L’ICC lloga un espai de la finca de la Sra. Pilar Grau i Lladó per a la instal·lació d’una estació permanent 
GPS

L’ICC abonarà la 
quantitat de 

1.882,00 € (IVA no 
inclòs) anuals.

Els indicats a l'objecte

851 0
Tecnologia de sistemas y 

comunicaciones, S.A.
12/1/2004

Acord en matèria de protecció de dades de caràcter personal, propietat de l’ICC, a les que Tecnologia de 
sistemas y comunicaciones, S.A. té accés com a encarregat del manteniment del programa de gestió de 

nòmina, en compliment de la LOPD.

Sense 
contraprestació 

econòmica
Els indicats a l'objecte

852 0 Banco de Sabadell 11/3/2004
Acord en matèria de protecció de dades de caràcter personal a les que Banco de Sabadell té accés com 

a encarregat del pagament de la nòmina mensual del personal de l’ICC, així com d’altres serveis 
bancaris i financers, en compliment de la LOPD.

Sense 
contraprestació 

econòmica
Els indicats a l'objecte

853 0
New Brokers Correduría de Seguros, 

S.L.
15/1/2004

Acord en matèria de protecció de dades de caràcter personal a les que New Brokers Correduría de 
Seguros, S.L. té accés com encarregat de la gestió d’assegurances de vida i accidents del personal de 

l’ICC, en compliment de la LOPD.

Sense 
contraprestació 

econòmica
Els indicats a l'objecte

867 0
Consorci de Biblioteques Universitàries 

de Catalunya (CBUC)
1/6/2004

31 de desembre de 
2004

Regular les condicions de participació de l’ICC en la base de dades de sumaris electrònics del CBUC, la 
qual proporciona accés públic als sumaris electrònics de més d’11.000 revistes.

Sense 
contraprestació 

econòmica
Els indicats a l'objecte

908 0 Piscines Bernat Picornell 13/9/2004

Un (1) any des de la 
data de signatura, 

prorrogrble 
automàticament.

Piscines Bernat Picornell ofereix als treballadors de l’ICC un descompte del 10% en la quota 
d’abonament mensual.

Sense 
contraprestació 

econòmica
Els indicats a l'objecte

937 0 Sra. Ana Aldama i García 2/2/2005
Trenta (30) anys des 

de la data de 
signatura

La Sra. Ana Aldama i García cedeix, en arrendament, un espai en la seva finca del carrer Roger de 
Lluria, 5 del municipi de Roses, de 13x9 metres, per a la construcció, instal·lació, explotació, 

manteniment, conservació, reparació i modificació, en el mat

L’ICC aportarà 
2.000,00 € anuals 

(IVA no inclòs)
Els indicats a l'objecte

961 0

Le conseil General des Pyrenees-
Orientales, Le CNRS, l’Institut 

Geographique National France, La 
Chambre des Geometres-Experts des 

16/12/2004
Un (1) any des de la 

data de signatura
Protocol d’acord per a l’estudi d’instal·lació d’una estació permanent al Pirineu Oriental.

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

966 0 Editorial Planeta 6/7/2005
Vuit (8) anys des de 
la data de signatura.

Cessió, per part de l’ICC, dels drets d’explotació d’una llicència d’ús de les bases cartogràfiques del món 
que l’ICC cedeix a l’editor per tal que aquest pugui produir l’obra “Atlas Universal” en llengua espanyola i 

per a tot el món.

Editorial Planeta 
abonarà a l’ICC el 
nou per cent (9%) 
de la facturació de 

Els indicats a l'objecte

966 1 Editorial Planeta 30/9/2011
Addenda: no 

modifica.
Addenda: no modifica.

Editorial Planeta 
abonarà a l’ICC el 
quinze per cent 

(15%) de la 

Els indicats a l'objecte

999 0
Departament de Comerç, Turisme i 

Consum (DCTC)
29/11/2005 Vigència indefinida.

L’ICC autoritza al DCTC la connexió al seu servidor mitjançant especificacions OGC WMS (Web Map 
Services) per tal que pugui accedir directament a la cartografia digital i ortofotogràfica continguda en 

aquell.

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

1024 0 Departament de Treball i Indústria. 28/2/2006 Indefinida
L’ICC autoritza la connexió del servidor de mapes del DTI al seu servidor mitjançant especificacions OGC 

WMS, per tal que puguin accedir directament a la cartografia digital i ortofotogràfica obtinguda en 
aquell.

Sense 
contraprestació 

econòmica
Els indicats a l'objecte

1025 0 Sr. Jaume Mayol i Roca 12/5/2006 indefinit
Donació a l’ICC, per part del Sr. Jaume Mayol i Roca, d’un fons de mapes antics amb la finalitat 

d’enriquir i ampliar la informació documental de què disposa la Cartoteca.

Sense 
contraprestació 

econòmica
Els indicats a l'objecte

1028 0 Centre de Terminologia TERMCAT 7/12/2005
Regular la col·laboració entre el TERMCAT i l’ICC per a l’elaboració i la revisió de diversos diccionaris 
terminològics en català de l’àmbit cartogràfic per facilitar i impulsar la presència del català en aquest 

àmbit i contribuir al procés general de nor

Sense 
contraprestació 

econòmica
Els indicats a l'objecte

1041 0
Centre Tecnològic Forestal de 

Catalunya (CTFC)
23/5/2006 Vigència indefinida

L’ICC autoritza al CTFC la connexió al seu servidor mitjançant especificacions OGC WMS (Web Map 
Services) per tal que pugui accedir directament a la cartografia digital i ortofotogràfica continguda en 

aquell.

Sense 
contraprestació 

econòmica
Els indicats a l'objecte

1045 1 Rafael Carreras Patxot 12/5/2006
Donatiu a la Cartoteca de Catalunya, per part del Sr. Rafel Patxot Jubert, dels bens que integren el fons 

de l’antic Servei Meteorològic de Catalunya.

Sense 
contraprestació 

econòmica
1045 Bis Els indicats a l'objecte

1059 0
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials 

de Barcelona (CETIB)
16/5/2006

Un (1) any des de la 
data de signatura

Col·laboració entre el CETIB i l’ICC per a la promoció de la cartografia i dels geoserveis dins l’àmbit del 
col·legi. L’ICC participarà en una jornada tècnica per als col·legiats del CETIB.

Sense 
contraprestació 

econòmica
Els indicats a l'objecte

1060 0
Escuela de Administración de Empresas 

(EAE)
8/2/2006 Incloure l’ICC al grup “d’empreses i entitats col·laboradores” per a l’intercanvi de formació.

Sense 
contraprestació 

econòmica
Els indicats a l'objecte

1068 0
Servei de Sistemes d’Informació 
Geogràfica i Teledetecció de la 
Universitat de Girona (UdG)

2/5/2006 Indefinida
L’ICC autoritza a la UdG la connexió al seu servidor mitjançant especificacions OGC WMS (Web Map 

Services) per tal que pugui accedir directament a la cartografia digital i ortofotogràfica continguda en 
aquell.

Sense 
contraprestació 

econòmica
Els indicats a l'objecte

1104 0
Federació d’Entitats Excursionistes de 

Catalunya (FEEC)
5/1/2007

Dos (2) anys des de 
la data de signatura

Col·laboració en l’elaboració del mapa de la xarxa de senders i refugis de Catalunya. Autorització, per 
part de l’ICC, per a la connexió al Web Map Services i per a la reproducció de material cartogràfic a la 

revista Vèrtex.

Sense 
contraprestació 

econòmica

Copropietat de la 
informació resultant

1111 0 Consell Comarcal del Gironès 6/3/2007 Indefinit
L’ICC autoritza al Consell Comarcal del Gironès la connexió al seu servidor OGC WMS (Web Map 

Services) per tal que pugui accedir directament a la cartografia digital i ortofotogràfica continguda.

Sense 
contraprestació 

econòmica
Els indicats a l'objecte



1120 0
Centre Tecnològic Forestal de 

Catalunya (CTFC)
19/1/2007

Un (1) any des de la 
data de signatura

El CTFC atorga a l’ICC una autorització per a realitzar els treballs necessaris per a instal·lar, explotar, 
mantenir, conservar, reparar i modificar l’estació permanent GNSS del seu sistema SPGIC a les 

instal·lacions del CTFC a Solsona..

L’ICC aportarà la 
quantitat de 600 € 

anuals
Els indicats a l'objecte

1121 0 Sr. Ramon Pujades i Bataller 9/2/2007 Indefinit
Cessió en exclusiva i amb caràcter indefinit a l’ICC, per part del Sr. Ramon Pujades, dels drets 

d’explotació de l’obra “Les cartes Portolanes: la representació medieval d’una mar solcada”

L’ICC aportarà la 
quantitat de 

1.770,00 € i 20 
exemplars de l’obra 

Els indicats a l'objecte

1122 0
Consorci de Biblioteques Universitàries 

de Catalunya (CBUC)
7/5/2007

Dos (2) anys des de 
la data de signatura

Acord marc per incorporar documents gràfics a la Memòria Digital de Catalunya (MDC).
Sense 

contraprestació 
econòmica

Els indicats a l'objecte

1130 0 Google 12/2/2007
Acord de condicions per a la cessió, per part de l’ICC, de l’ortofoto color 1:5.000 amb cobertura de tota 

Catalunya.

Sense 
contraprestació 

econòmica
Els indicats a l'objecte

1135 0 Ordnance Survey 4/5/2007
Acord de confidencialitat. Constitueix l’objecte del present acord la regulació del tractament que 

Ordnance Survey i l’ICC han de donar a la informació que cadascuna de les parts rebi de l’altra en 
relació al projecte Euro-SDR Commission 4 (Core geospatia

Sense 
contraprestació 

econòmica

Copropietat de la 
informació resultant

1147 0
Fundació privada de l’Hospital de la 

Santa Creu i Sant Pau
3/10/2007

Dos (2) anys des de 
la data de signatura.

Acord per tal que l’ICC custodiï una còpia digital de la documentació escanejada dels Plànols signats per 
l’arquitecte Lluís Domenech i Montaner del projecte històric del conjunt arquitectònic del l’Hospital de la 

Santa Creu i Sant Pau.

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

1168 0
CBUC - Revistes Catalanes amb Accés 

Obert (RACO)
29/10/2007

Dos (2) anys des de 
la data de signatura

Incloure els sumaris i articles a text complet de les revistes editades per l’ICC al dipòsit RACO.
Sense 

contraprestació 
econòmica

Els indicats a l'objecte

1189 0 Transports Metropolitans de Barcelona 5/5/2008
Un any des de la 
data de signatura

Intercanvi d’informació cartogràfica entre ambdues Institucions.
Sense 

contraprestació 
econòmica.

Copropietat de la 
informació resultant

1203 0 Consell Comarcal del Ripollès (CCR) 17/9/2008

Prorrogable 
automàticament per 

mantenir la 
informació 

El CCR es compromet a facilitar a l’ICC la informació sobre la xarxa de camins i la seva caracterització.

L’ICC aportarà la 
quantitat de 

8.000,00 €, així 
mateix l’ICC lliurarà 

Utilitzar la informació 
facilitada

1213 0
Consell Comarcal de l’Alt Empordà 

(CCAE)
4/11/2008

Prorrogable 
automàticament per 

mantenir la 
informació 

El CCAE es compromet a facilitar a l’ICC la informació sobre la xarxa de camins i la seva caracterització.

L’ICC aportarà la 
quantitat de 

8.000,00 €, així 
mateix l’ICC lliurarà 

Utilitzar la informació 
facilitada

1218 0
Aerial Photogrammetry and Remote 
Sensing Bureau of China National 

Administration of Coal Geology (ARSC)
20/2/2009

Deu (10) anys des 
de la data de 

signatura.

Acord de confidencialitat. Constitueix l’objecte del present acord la regulació del tractament que ARSC i 
l’ICC han de donar a la informació que cadascuna de les parts rebi de l’altra.

Sense 
contraprestació 

econòmica

Copropietat de la 
informació resultant

1219 0 Biblioteca de Catalunya 9/2/2009
Quatre (4) anys des 

de la data de 
signatura.

Participació de l’ICC en el projecte PADICAT (Patrimoni Digital de Catalunya) impulsat per la Biblioteca 
de Catalunya per a la compilació, preservació i accés obert als document publicats digitalment que siguin 

representatius de la cultura i la societat c

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

1240 0 Conselh Generau d’Aran (CGA) 11/5/2009

Prorrogable 
automàticament per 

mantenir la 
informació 

El CGA es compromet a facilitar a l’ICC la informació sobre la xarxa de camins i la seva caracterització.

L’ICC aportarà la 
quantitat de 

8.000,00 €, així 
mateix l’ICC lliurarà 

Utilitzar la informació 
facilitada

1243 0
Consell Comarcal del Pallars Sobirà 

(CCPS)
15/10/2009

Prorrogable 
automàticament per 

mantenir la 
informació 

El CCPS es compromet a facilitar a l’ICC la informació sobre la xarxa de camins i la seva caracterització.

L’ICC aportarà la 
quantitat de 

8.000,00 € (IVA no 
inclòs), així mateix 

Utilitzar la informació 
facilitada

1244 0 Sol Melià 16/11/2009
Un (1) any des de la 
data de signatura, 

prorrogable.

Acord per l’aplicació de tarifes reduïdes al personal de l’ICC per als seus viatges , tant laborals com 
d’oci.

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

1250 0
Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça 

(CCAR)
15/10/2009

Prorrogable 
automàticament per 

mantenir la 
informació 

El CCAR es compromet a facilitar a l’ICC la informació sobre la xarxa de camins i la seva caracterització.

L’ICC aportarà la 
quantitat de 

8.000,00 € (IVA no 
inclòs), així mateix 

Utilitzar la informació 
facilitada

1270 0 Consell Comarcal del Solsonès (CCS) 16/2/2010

Prorrogable 
automàticament per 

mantenir la 
informació 

El CCS es compromet a facilitar a l’ICC la informació sobre la xarxa de camins i la seva caracterització.

L’ICC aportarà la 
quantitat de 

8.000,00 € (IVA no 
inclòs), així mateix 

Utilitzar la informació 
facilitada

1271 0 Consell Comarcal del Berguedà (CCB) 17/3/2010

Prorrogable 
automàticament per 

mantenir la 
informació 

El CCB es compromet a facilitar a l’ICC la informació sobre la xarxa de camins i la seva caracterització.

L’ICC aportarà la 
quantitat de 

8.000,00 € (IVA no 
inclòs), així mateix 

Utilitzar la informació 
facilitada

1273 0 Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) 17/3/2010

Prorrogable 
automàticament per 

mantenir la 
informació 

El CCAU es compromet a facilitar a l’ICC la informació sobre la xarxa de camins i la seva caracterització.

L’ICC aportarà la 
quantitat de 

8.000,00 € (IVA no 
inclòs), així mateix 

Utilitzar la informació 
facilitada

1277 0 TOPCON Europe Positioning B.V. 31/5/2010
Deu (10) anys des 

de la data de 
signatura.

Acord de confidencialitat. Constitueix l’objecte del present acord la regulació del tractament que TOPCON 
Europe Positioning B.V. i l’ICC han de donar a la informació que cadascuna de les parts rebi de l’altra.

Sense 
contraprestació 

econòmica.

Copropietat de la 
informació resultant

1290 0
Institut Català d’Arqueologia Clàssica 

(ICAC)
21/9/2010

Cinc (5) anys des de 
la data de signatura

Cessió, per part de l’ICC, d’informació geogràfica per a la seva utilització en un estudi pilot 
d’arqueomorfologia a la zona de l’Alt Empordà.

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

1292 0 Consell Comarcal del Bages (CCB) 7/7/2010

Prorrogable 
automàticament per 

mantenir la 
informació 

El CCB es compromet a facilitar a l’ICC la informació sobre la xarxa de camins i la seva caracterització.

L’ICC aportarà la 
quantitat de 

8.000,00 € (IVA no 
inclòs), així mateix 

Utilitzar la informació 
facilitada

1302 0
Centre Excursionista de Catalunya 

(CEC)
21/12/2010

Un (1) any des de la 
data de signatura.

L’ICC cedirà a títol gratuït a la cartoteca històrica del CEC un exemplar de les obres que es vagin 
publicant en el marc del Contracte Programa establert amb la Generalitat de Catalunya.

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

1322 0 Consell Comarcal de la Noguera (CCN) 28/4/2011

Prorrogable 
automàticament per 

mantenir la 
informació 

El CCN es compromet a facilitar a l’ICC la informació sobre la xarxa de camins i la seva caracterització.

L’ICC aportarà la 
quantitat de 

7.200,00 € (IVA no 
inclòs), així mateix 

Utilitzar la informació 
facilitada



1323 0 Consell Comarcal de la Cerdanya (CCC) 6/4/2011

Prorrogable 
automàticament per 

mantenir la 
informació 

El CCC es compromet a facilitar a l’ICC la informació sobre la xarxa de camins i la seva caracterització.

L’ICC aportarà la 
quantitat de 

6.300,00 € (IVA no 
inclòs), així mateix 

Utilitzar la informació 
facilitada

1333 0 Diputació de Girona 23/6/2011
Acord per a regular el règim de propietat de la cartografia 1:1.000 3D dels nuclis urbans dels municipis 

de les comarques de Girona.

Sense 
contraprestació 

econòmica.

Copropietat de la 
informació resultant

1348 0 Parc Natural Cadí – Moixeró (PNCM). 12/5/2011 El PNCM es compromet a facilitar a l’ICC la informació sobre la xarxa de camins i la seva caracterització.
Sense 

contraprestació 
econòmica.

Utilitzar la informació 
facilitada

1354 0 Diputació de Lleida 23/11/2011 Indefinida
Compartir informació relativa al carrerer dels municipis que conformen la Diputació de Lleida i procedir a 

l’intercanvi de la informació cartogràfica que genera cadascun dels organismes.

Sense 
contraprestació 

econòmica

Copropietat de la 
informació resultant

1362 0
Consell Comarcal del Baix Empordà 

(CCBE)
26/1/2012

Prorrogable 
automàticament per 

mantenir la 
informació 

El CCBE es compromet a facilitar a l’ICC la informació sobre la xarxa de camins i la seva caracterització.

L’ICC aportarà la 
quantitat de 

5.250,00 € (IVA no 
inclòs), així mateix 

Utilitzar la informació 
facilitada

1363 0 Consell Comarcal del Segrià (CCS) 16/12/2011

Prorrogable 
automàticament per 

mantenir la 
informació 

El CCS es compromet a facilitar a l’ICC la informació sobre la xarxa de camins i la seva caracterització.

L’ICC aportarà la 
quantitat de 

4.200,00 € (IVA no 
inclòs), així mateix 

Utilitzar la informació 
facilitada

1364 0 Consell Comarcal de l’Urgell (CCU) 16/12/2011

Prorrogable 
automàticament per 

mantenir la 
informació 

El CCU es compromet a facilitar a l’ICC la informació sobre la xarxa de camins i la seva caracterització.

L’ICC aportarà la 
quantitat de 

4.200,00 € (IVA no 
inclòs), així mateix 

Utilitzar la informació 
facilitada

1365 0
Parc Natural dels Aiguamolls de 

l’Empordà (PNAE)
31/1/2012 El PNAE es compromet a facilitar a l’ICC la informació sobre la xarxa de camins i la seva caracterització.

Sense 
contraprestació 

econòmica.

Utilitzar la informació 
facilitada

1366 0 Parc Natural del Cap de Creus (PNCC) 31/1/2012 El PNCC es compromet a facilitar a l’ICC la informació sobre la xarxa de camins i la seva caracterització.
Sense 

contraprestació 
econòmica.

Utilitzar la informació 
facilitada

1370 0 Europeana foundation 22/12/2011
Un (1) any 

prorrogable.
Cessió, per part de l’ICC, de les metadades dels mapes de la Cartoteca Digital.

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

1371 0
Consell Comarcal de la Conca de 

Barberà (CCCB)
1/3/2012 El CCCB es compromet a facilitar a l’ICC la informació sobre la xarxa de camins i la seva caracterització.

L’ICC aportarà la 
quantitat de 

4.200,00 € (IVA no 
inclòs)

Utilitzar la informació 
facilitada

1372 0 Consell Comarcal de la Segarra (CCS) 15/2/2012 El CCS es compromet a facilitar a l’ICC la informació sobre la xarxa de camins i la seva caracterització.

L’ICC aportarà la 
quantitat de 

4.200,00 € (IVA no 
inclòs)

Utilitzar la informació 
facilitada

1381 0
Consell Comarcal de la Terra Alta 

(CCTA)
23/4/2012 El CCTA es compromet a facilitar a l’ICC la informació sobre la xarxa de camins i la seva caracterització.

L’ICC aportarà la 
quantitat de 

3.690,00 € (IVA no 
inclòs)

Utilitzar la informació 
facilitada

1382 0 Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 19/3/2012 Indefinit
Nomenar l’ICC empresa associada UOC pel que els treballadors de l’ICC podran gaudir de condicions 

avantatjoses en la realització d’estudis, cursos, etc...

Sense 
contraprestació 

econòmica
Els indicats a l'objecte

1382 1 Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 19/3/2012 No modifica.
Característiques de l’Acord entre l’ICC i la UOC per a facilitar l’accés als programes de Formació 

Continuada de la UOC.
No modifica. Els indicats a l'objecte

1386 0
Consell Comarcal del Pla d’Urgell 

(CCPU)
8/5/2012 El CCPU es compromet a facilitar a l’ICC la informació sobre la xarxa de camins i la seva caracterització.

L’ICC aportarà la 
quantitat de 

3.150,00 € (IVA no 
inclòs)

Utilitzar la informació 
facilitada

1387 0
Parc Nacional de la Zona Volcànica de 

la Garrotxa (PNZVG)
16/5/2012

El PNZVG es compromet a facilitar a l’ICC la informació sobre la xarxa de camins i la seva 
caracterització.

Sense 
contraprestació 

econòmica.

Utilitzar la informació 
facilitada

1388 0
Consell Comarcal de les Garrigues 

(CCG)
15/12/2011 El CCG es compromet a facilitar a l’ICC la informació sobre la xarxa de camins i la seva caracterització.

L’ICC aportarà la 
quantitat de 

4.200,00 € (IVA no 
inclòs)

Utilitzar la informació 
facilitada

1389 0
Consell Comarcal del Pla de l’Estany 

(CCPE)
14/5/2012 El CCPE es compromet a facilitar a l’ICC la informació sobre la xarxa de camins i la seva caracterització.

L’ICC aportarà la 
quantitat de 

3.690,00 € (IVA no 
inclòs)

Utilitzar la informació 
facilitada

1390 0 Consell Comarcal de la Garrotxa (CCG) 16/5/2012 El CCG es compromet a facilitar a l’ICC la informació sobre la xarxa de camins i la seva caracterització.

L’ICC aportarà la 
quantitat de 

4.428,00 € (IVA no 
inclòs)

Utilitzar la informació 
facilitada

1391 0 Consell Comarcal del Montsià (CCM) 11/5/2012 El CCM es compromet a facilitar a l’ICC la informació sobre la xarxa de camins i la seva caracterització.

L’ICC aportarà la 
quantitat de 

4.200,00 € (IVA no 
inclòs)

Utilitzar la informació 
facilitada

1392 0 PHB intèrpret 2/7/2012 Vigència indefinida Acord de confidencialitat.
Sense 

contraprestació 
econòmica

Copropietat de la 
informació resultant

1393 0 Consell Comarcal del Gironès (CCG) 24/4/2012 El CCG es compromet a facilitar a l’ICC la informació sobre la xarxa de camins i la seva caracterització.

L’ICC aportarà la 
quantitat de 

3.690,00 € (IVA no 
inclòs)

Utilitzar la informació 
facilitada

1395 0
Ministeri d’Economia i Territori del 

Govern d’Andorra
7/7/2012

Quatre (4) anys des 
de la data de 

signatura.

Acord marc de col·laboració per realitzar actuacions d’interès comú en l’àmbit de les seves 
competències.

Sense 
contraprestació 

econòmica.

Copropietat de la 
informació resultant



1399 0
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre 

(CCRE)
22/2/2012 El CCRE es compromet a facilitar a l’ICC la informació sobre la xarxa de camins i la seva caracterització.

L’ICC aportarà la 
quantitat de 

3.690,00 € (IVA no 
inclòs)

Utilitzar la informació 
facilitada

1400 0 Consell Comarcal del Priorat (CCP) 22/2/2012 El CCP es compromet a facilitar a l’ICC la informació sobre la xarxa de camins i la seva caracterització.

L’ICC aportarà la 
quantitat de 

3.690,00 € (IVA no 
inclòs)

Utilitzar la informació 
facilitada

1401 0 Consell Comarcal de la Selva (CCS) 3/7/2012 El CCS es compromet a facilitar a l’ICC la informació sobre la xarxa de camins i la seva caracterització.

L’ICC aportarà la 
quantitat de 

4.428,00 € (IVA no 
inclòs)

Utilitzar la informació 
facilitada

1403 0 Consell Comarcal d’Osona (CCO). 12/7/2012 El CCO es compromet a facilitar a l’ICC la informació sobre la xarxa de camins i la seva caracterització.

L’ICC aportarà la 
quantitat de 

4.850,00 € (IVA no 
inclòs)

Utilitzar la informació 
facilitada

1406 0
Institut d’Estadística de Catalunya 

(IDESCAT)
2/10/2012

Un (1) any des de la 
data de signatura.

Autorització d’ús no exclusiu, per part de l’ICC, a l’IDESCAT dels Serveis Web de Geocodificació i 
Aplicació informàtica d’escriptori de geocodificació massiva.

Sense 
contraprestació 

econòmica.

La propietat de la 
informació és de l'ICC

1407 0 Barcelona Regional (BR) 19/9/2012
Un (1) any des de la 
data de signatura.

Regulació de les condicions d’accés i ús del Servei ICC_DataCloud, així com de la informació geogràfica 
disponible en el mateix a les que haurà de subjetar-se BR.

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

1408 0 Parc Natural de Ports (PNP) 29/2/2012 El PNP es compromet a facilitar a l’ICC la informació sobre la xarxa de camins i la seva caracterització.
Sense 

contraprestació 
econòmica.

Utilitzar la informació 
facilitada

1409 0 Parc Natural del Delta de l’Ebre (PNDE) 19/9/2012 El PNDE es compromet a facilitar a l’ICC la informació sobre la xarxa de camins i la seva caracterització.
Sense 

contraprestació 
econòmica.

Utilitzar la informació 
facilitada

1410 0 Forestal Catalana (FCSA) 3/9/2012
Un (1) any des de la 

data de signatura
Regulació de les condicions d’accés i ús del Servei ICC_DataCloud, així com de la informació geogràfica 

disponible en el mateix a les que haurà de subjetar-se FCSA.

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

1412 0
Fundació Centre de Recerca en 

Epidemiologia Ambiental (CREAL)
19/9/2012

Un (1) any des de la 
data de signatura

Autorització d’ús no exclusiu, per part de l’ICC, dels serveis de geocodificació que ha desenvolupat l’ICC.
Sense 

contraprestació 
econòmica.

La propietat de la 
informació és de l'ICC

1413 0
Autoritat del Transport Metropolita 

(ATM)
26/9/2012

Un (1) any des de la 
data de signatura

Regulació de les condicions d’accés i ús del Servei ICC_DataCloud, així com de la informació geogràfica 
disponible en el mateix a les que haurà de subjetar-se l’ATM.

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

1415 0 Parc Natural del Montgrí (PNM) 25/6/2012 El PNM es compromet a facilitar a l’ICC la informació sobre la xarxa de camins i la seva caracterització.
Sense 

contraprestació 
econòmica.

Utilitzar la informació 
facilitada

1416 0 Centre de Terminologia TERMCAT 15/10/2012
Vigent mentre duri 

l’explotació dels 
Diccionaris.

Autoritzar al TERMCAT a difondre i cedir les dades dels Diccionaris Terminològics a tercers.
Sense 

contraprestació 
econòmica.

Copropietat de la 
informació resultant

1420 0 Centre de la Propietat Forestal (CPF) 16/10/2012
Un (1) any des de la 

data de signatura
Regulació de les condicions d’accés i ús del Servei ICC_DataCloud, així com de la informació geogràfica 

disponible en el mateix a les que haurà de subjectar-se CPF.

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

1422 0
Sistema d’Emergències Mèdiques 

(SEM)
22/10/2012

Un (1) any des de la 
data de signatura

Regulació de les condicions d’accés i ús del Servei ICC_DataCloud, així com de la informació geogràfica 
disponible en el mateix a les que haurà de subjectar-se SEM.

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

1423 0
Sistema d’Emergències Mèdiques 

(SEM)
22/10/2012

Un (1) any des de la 
data de signatura

Autorització d’ús no exclusiu, per part de l’ICC, dels serveis de geocodificació que ha desenvolupat l’ICC.
Sense 

contraprestació 
econòmica.

La propietat de la 
informació és de l'ICC

1424 0
Centre Tecnològic Forestal de 

Catalunya (CTFC)
17/10/2012

Un (1) any des de la 
data de signatura

Regulació de les condicions d’accés i ús del Servei ICC_DataCloud, així com de la informació geogràfica 
disponible en el mateix a les que haurà de subjectar-se CTFC.

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

1427 0
Departament d’Agricultura, Pesca, 

Ramaderia, Alimentació i Medi Natural 
(DAAM)

7/11/2012
Un (1) any des de la 

data de signatura
Regulació de les condicions d’accés i ús del Servei ICC_DataCloud, així com de la informació geogràfica 

disponible en el mateix a les que haurà de subjectar-se el DAAM.

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

1428 0
Departament d’Agricultura, Pesca, 

Ramaderia, Alimentació i Medi Natural 
(DAAM)

7/11/2012
Un (1) any des de la 

data de signatura
Autorització d’ús no exclusiu, per part de l’ICC, dels serveis de geocodificació que ha desenvolupat l’ICC.

Sense 
contraprestació 

econòmica.

La propietat de la 
informació és de l'ICC

1429 0 Universitat de Girona (UdG) 2/10/2012
Un (1) any des de la 

data de signatura
Autorització d’ús no exclusiu, per part de l’ICC, dels serveis de geocodificació que ha desenvolupat l’ICC.

Sense 
contraprestació 

econòmica.

La propietat de la 
informació és de l'ICC

1431 0 Institut Català del Sòl (INCASÒL) 10/12/2012
Un (1) any des de la 

data de signatura
Regulació de les condicions d’accés i ús del Servei ICC_DataCloud, així com de la informació geogràfica 

disponible en el mateix a les que haurà de subjectar-se l’INCASÒL.

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

1440 0
Consorci del Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona (CMCNB)

3/12/2012
Un (1) any des de la 

data de signatura
Autorització d’ús no exclusiu, per part de l’ICC, dels serveis de geocodificació que ha desenvolupat l’ICC.

Sense 
contraprestació 

econòmica.

La propietat de la 
informació és de l'ICC

1441 0
Infraestructures de la Generalitat de 

Catalunya
4/2/2013

Un (1) any des de la 
data de signatura

Regulació de les condicions d’accés i ús del Servei ICC_DataCloud, així com de la informació geogràfica 
disponible en el mateix a les que haurà de subjectar-se Infraestructures de la Generalitat de Catalunya.

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

1443 0
Departament d’Empresa i Ocupació de 

la Generalitat de Catalunya
19/2/2013

Un (1) any des de la 
data de signatura

Regulació de les condicions d’accés i ús del Servei ICC_DataCloud, així com de la informació geogràfica 
disponible en el mateix a les que haurà de subjectar-se el Departament d’Empresa i Ocupació de la 

Generalitat de Catalunya.

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte



1446 0 Fundació Món Rural (FMR) 4/3/2013
Un (1) any des de la 

data de signatura
Regulació de les condicions d’accés i ús del Servei ICC_DataCloud, així com de la informació geogràfica 

disponible en el mateix a les que haurà de subjectar-se Fundació Món Rural.

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

1447 0
Parc Natural de la Serra de Montsant 

(PNSM)
26/2/2013 El PNSM es compromet a facilitar a l’ICC la informació sobre la xarxa de camins i la seva caracterització.

Sense 
contraprestació 

econòmica.

Utilitzar la informació 
facilitada

1451 0 Universitat de Girona. 20/2/2013
Un (1) any des de la 

data de signatura
Regulació de les condicions d’accés i ús del Servei ICC_DataCloud, així com de la informació geogràfica 

disponible en el mateix a les que haurà de subjectar-se la Universitat de Girona.

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

1453 0
Ferrocarrils de la Generalitat de 

Catalunya (FGC)
22/4/2013

Un (1) any des de la 
data de signatura

Regulació de les condicions d’accés i ús del Servei ICC_DataCloud, així com de la informació geogràfica 
disponible en el mateix a les que haurà de subjectar-se FGC.

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

1454 0
Secretaria d’Universitats i Recerca, 

Departament d’Economia i 
Coneixement (SUR)

9/4/2013
Un (1) any des de la 

data de signatura
Regulació de les condicions d’accés i ús del Servei ICC_DataCloud, així com de la informació geogràfica 

disponible en el mateix a les que haurà de subjectar-se SUR.

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

1458 0 Consorci de l’Observatori del Paisatge 9/5/2013
Un (1) any des de la 

data de signatura
Regulació de les condicions d’accés i ús del Servei ICC_DataCloud, així com de la informació geogràfica 

disponible en el mateix a les que haurà de subjectar-se el Consorci de l’Observatori del Paisatge.

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

1459 0 Consell Comarcal del Maresme (CCM) 16/7/2013 El CCM es compromet a facilitar a l’ICC la informació sobre la xarxa de camins i la seva caracterització.
Sense 

contraprestació 
econòmica.

Utilitzar la informació 
facilitada

1464 0
Institut Català d’Arqueologia Clàssica 

(ICAC)
5/6/2013

Un (1) any des de la 
data de signatura.

Regulació de les condicions d’accés i ús del Servei ICC_DataCloud, així com de la informació geogràfica 
disponible en el mateix a les que haurà de subjectar-se l’ICAC.

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

1465 0
Direcció General d’Arxius, Biblioteques, 
Museus i Patrimoni del Departament de 

Cultura (DGABMP)
10/6/2013

Un (1) any des de la 
data de signatura.

Regulació de les condicions d’accés i ús del Servei ICC_DataCloud, així com de la informació geogràfica 
disponible en el mateix a les que haurà de subjectar-se la DGABMP.

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

1466 0 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 15/5/2013
Un (1) any des de la 
data de signatura.

Regulació de les condicions d’accés i ús del Servei ICC_DataCloud, així com de la informació geogràfica 
disponible en el mateix a les que haurà de subjectar-se l’AMB.

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

1467 0
Transports de Barcelona, S.A. i 

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, 
S.A. (TMB)

2/5/2013
Un (1) any des de la 
data de signatura.

Regulació de les condicions d’accés i ús del Servei ICC_DataCloud, així com de la informació geogràfica 
disponible en el mateix a les que haurà de subjectar-se TMB.

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

1470 0 Diputació de Tarragona 2/5/2013
Un (1) any des de la 
data de signatura.

Regulació de les condicions d’accés i ús del Servei ICC_DataCloud, així com de la informació geogràfica 
disponible en el mateix a les que haurà de subjectar-se la Diputació de Tarragona.

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

1471 0 Consell Comarcal de l’Anoia (CCA) 3/7/2013 El CCA es compromet a facilitar a l’ICC la informació sobre la xarxa de camins i la seva caracterització.
Sense 

contraprestació 
econòmica.

Utilitzar la informació 
facilitada

1477 0 Sr. Manuel Portillo Viciana 17/9/2013 Indefinit.
Donació, per part del Sr. Manuel Portillo Viciana, del seu arxiu d’unes 15.000 fotografies monogràfiques 

de Catalunya.

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

1481 0 Ajuntament de Girona 2/10/2013
Un (1) any des de la 
data de signatura.

Autorització d’ús, per part de l’ICC, dels serveis de geocodificació que ha desenvolupat l’ICC i la cessió 
per part de l’Ajuntament de Girona del carrerer del municipi de Girona.

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

1485 0 Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 1/8/2013
Un (1) any des de la 

data de signatura
Regulació de les condicions d’accés i ús del Servei ICC_DataCloud, així com de la informació geogràfica 

disponible en el mateix a les que haurà de subjectar-se l’ACA.

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

1487 0 Diputació de Barcelona (DIBA) 6/9/2013
Un (1) any des de la 

data de signatura
Regulació de les condicions d’accés i ús del Servei ICC_DataCloud, així com de la informació geogràfica 

disponible en el mateix a les que haurà de subjectar-se la DIBA.

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

1489 0
Direcció General d’Administració Local 

(DGAL)
Un (1) any des de la 

data de signatura
Regulació de les condicions d’accés i ús del Servei ICC_DataCloud, així com de la informació geogràfica 

disponible en el mateix a les que haurà de subjectar-se la DGAL.

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

1495 0 Departament d’Interior. 18/11/2013
Un (1) any des de la 

data de signatura
Regulació de les condicions d’accés i ús del Servei ICC_DataCloud, així com de la informació geogràfica 

disponible en el mateix a les que haurà de subjectar-se el Departament d’Interior.

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

1498 0 Institut Català del Sòl (INCASÒL) 23/12/2013
Un (1) any des de la 

data de signatura
Regulació de les condicions d’accés i ús del Servei ICC_DataCloud, així com de la informació geogràfica 

disponible en el mateix a les que haurà de subjectar-se l’INCASÒL.

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte

1499 0 Diputació de Girona 16/12/2013
Un (1) any des de la 

data de signatura
Regulació de les condicions d’accés i ús del Servei ICC_DataCloud, així com de la informació geogràfica 

disponible en el mateix a les que haurà de subjectar-se la Diputació de Girona.

Sense 
contraprestació 

econòmica.
Els indicats a l'objecte


