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ACORD
del Govern pel qual s’aproven les directrius, les condicions bàsiques d’execució i les
tarifes màximes d’acord amb les quals l’Administració de la Generalitat de Catalunya
i el seu sector públic vinculat o dependent i els ens locals han de retribuir a l’Institut
Cartogràfic de Catalunya (ICC) pels encàrrecs que li efectuïn.

L’Institut Cartogràfic de Catalunya és una entitat de dret públic de la Generalitat, amb
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves
finalitats, que ajusta la seva activitat principalment al dret privat, que està adscrit al
Departament de Política Territorial i Obres Públiques i a qui correspon l’exercici de
les competències de la Generalitat sobre geodèsia i cartografia i sobre 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.
La Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives,
en el seu article 45 modifica la Llei 16/2005, de 27 de desembre, atorgantli la
condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya i dels ens, els organismes i les entitats que en depenen o
que hi estan vinculats, i que tenen la consideració de poders adjudicadors, i també
dels ens locals de Catalunya, als efectes del què estableix l’article 4.1.n de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i, en conseqüència, l’ICC
resta obligat a portar a terme, en l’àmbit de les seves funcions, els encàrrecs que li
formulin els Departaments de l’Administració de la Generalitat, els ens integrats en el
seu sector públic i els ens locals de Catalunya.
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Així mateix, la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i
administratives, també modifica la Llei 16/2005, de 27 de desembre, en el sentit
d’establir en l’article 26 bis.3 que el Govern ha d’aprovar anualment les directrius per
a la fixació individualitzada de les tarifes de referència que s’han d’aplicar per a les
diferents activitats de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i les condicions bàsiques
d’aquestes activitats, previ informe de la Comissió de Govern Local, pels encàrrecs
dels ens locals.
A la sessió de 23 de març de 2010, del Consell Rector de l’Institut Cartogràfic de
Catalunya, s’han aprovat les directrius i les tarifes que ha d’aplicar l’ICC com a mitjà
propi de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya.
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Per tot això, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, vist
l’informe preceptiu de la Comissió de Govern Local de Catalunya, el Govern

Acorda:
—1 Aprovar les directrius, les condicions bàsiques d’execució i les tarifes màximes
que es detallen als annexos, d’acord amb les quals els departaments de
l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic vinculat o dependent i els ens
locals de Catalunya han de retribuir l’Institut Cartogràfic de Catalunya, pel encàrrecs
que li efectuïn en la seva condició de mitjà propi i servei tècnic d’aquests poders
adjudicadors.

Bonet Rull, Laia
Secretària de Govern
23.09.2010 12:26:01

—2 Disposar la publicació d’aquest acord i de les directrius, condicions bàsiques
d’execució i tarifes que s’hi aproven, mitjançant la seva inserció al web de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya (http://www.icc.cat).

Relació d’annexos
Annex 1. Directrius per a la fixació individualitzada de tarifes de referència per a les
activitats de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i condicions bàsiques d’execució.
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Annex 2. Tarifes
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Annex1. Directrius per a la fixació individualitzada de tarifes de referència per les
activitats de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i condicions bàsiques d’execució.

1. L’ICC percebrà per la realització dels treballs, assistències tècniques, consultories,
subministraments i prestacions de serveis que se li encarreguin, l’import dels costos
en què hagi incorregut, mitjançant l’aplicació del sistema de tarifes regulat a
continuació. Aquest mateix sistema serà aplicable per pressupostar les actuacions
esmentades.
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2. Les tarifes es calcularan i aplicaran per unitats d’execució i de manera que
representin els costos reals i totals, tant directes com indirectes, de la seva
realització.
3. Per a determinar el cost de les actuacions encomanades a l’ICC, es calcularà el
corresponent a la seva realització material aplicant les tarifes respectives i
incorporant els costos indirectes d’estructura i, en el seu cas, els de control de
qualitat. Així mateix, s’inclouran les taxes i els impostos que l’ICC estigui obligat a
satisfer per l’esmentada actuació.
4. Quan per determinats encàrrecs no es pugui utilitzar el càlcul mitjançant tarifes, el
seu cost serà el que figuri en el pressupost aprovat per l’Administració que
encarregui els treballs, a proposta de l’ICC. Els costos així determinats tindran el
caràcter de tarifa, però amb validesa només per a l’actuació concreta a què es
refereixi l’encàrrec.
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5. L’aplicació de les tarifes a les unitats realitzades servirà de justificant de l’import
de l’actuació de què es tracti, no essent necessari aportarne cap altra.
6. Les tarifes s’aplicaran tant als nous encàrrecs que formuli l’Amdinistració, com a
les anualitats successives de les actuacions en curs, a partir de la seva aprovació o
de la data que en ella s’acordi.
7. El termini d’execució dels treballs i les especificacions tècniques corresponents
s’han d’especificar en cada encàrrec.
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Tarifes màximes pels treballs d’abast més general d’acord amb les quals els
Departaments de l’Administració de la Generalitat, i el seu sector públic vinculat o
dependent, i els ens locals de Catalunya han de retribuir a l’Institut Cartogràfic de
Catalunya, pels encàrrecs que li efectuïn en la seva condició de mitjà propi i servei
tècnic d’aquells poders adjudicadors.

Punt de recolzament: 77 euros/Unitat
Cartografia Urbana 1:1.000 actualització plec oficial 2.2: 97 euros/Ha. Per nuclis
determinats pot ser necessari ajustar aquest import mitjançant pressupost quan
condicions objectives així ho justifiquin.
Ortofoto píxel de 50 cm, color i infraroig color: 29 euros/Km²
Ortofoto píxel de 25 cm, color i infraroig color: 54 euros/Km²
Còpia en suport CD d’informació cartogràfica: 7,08 euros/Unitat
Còpia en suport DVD d’informació cartogràfica: 14,16 euros/Unitat
Contacte Digital: 14,16 euros/Unitat
Contacte en paper fotogràfic: 13,22 euros/Unitat
Sortida en paper per plotter 91*60 cm: 10 euros/Unitat
Impressió de cartografia en suport paper estucat de 115 grams a cinc tintes, per un
mapa estàndard i per 1.000 exemplars:
90*130 cm: 2.004 euros
120*160 cm: 3.150 euros
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