
 

 

 

 

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ 
CARTOGRÀFICA DE CATALUNYA 

 Data: 23 de juliol de 2013                                                      
   Hora inici: 12:10 h                 
   Hora final: 14:00 h 
Lloc:  Barcelona (seu de l’ICC) 

 

ORDRE DEL DIA 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (núm. 15) 
2. Aprovació de noves normes i estàndards 
3. Informe anyal 2012 del CSIDEC 
4. Pla Cartogràfic de Catalunya: 

- estat del desplegament 
- termes i definicions 

5. INSPIRE: informe nacional 2012 (monitoring % reporting) 
6. Informe sobre les actuacions i relacions de l’ICC en organismes internacionals 
7. Informe anyal 2012 de l’RCC 
8. Planificació dels treballs de la Comissió i de les seves Comissions Tècniques CT1:PCC-INSPIRE, 

CT2:IG-ALC i CT3:COPERNICUS 
9. Torn obert de paraules 
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Excusen la seva absència: 
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Nombre total de membres de la Comissió.........  26 
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Assisteix també a la reunió: 
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  Sr. Víctor Pascual (ICC) 
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ICC: Institut Cartogràfic de Catalunya;  AJBCN: Ajuntament de Barcelona; TES: Departament de Territori i Sostenibilitat;  

DIBA: Diputació de Barcelona;  DINT: Departament d’Interior; ECO: Departament d’Economia i Coneixement; DGAL. GRI: 

Direcció General d’Administració Local. Departament de Governació i Relacions Institucionals; EMO: Departament 

d’Empresa i Ocupació; IDESCAT: Institut d’Estadística de Catalunya; FMC: Federació de Municipis de Catalunya; AAM: 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural; DDGI: Diputació de Girona; IGC: Institut 

Geològic de Catalunya; AMB: Àrea Metropolitana de Barcelona; DDLL: Diputació de Lleida; DIPTA: Diputació de Tarragona; 

ACMC: Associació Catalana de Municipis i Comarques;  

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (núm. 15) 

Conclusions / Acords 
 
- La Comissió aprova l’acta de la sessió anterior. 

 

 



 

 

2. Aprovació de noves normes i estàndards 

La Sra. Martínez presenta a aprovació de la Comissió les especificacions tècniques de la Base de 
dades municipal d’adreces de Catalunya v1.0, tant les especificacions tècniques com les del format 
shape. La documentació ha estat penjada a l’espai privat de la web de la C4. Aquestes 
especificacions s’han redactat en el si del Grup de Treball de la Base de Carrers, en el qual hi 
participen àmpliament les corporacions locals,  a més de l’IDESCAT i l’ICC 
 

Comentaris: 
El Sr. Udina pregunta si l’aprovació d’aquestes especificacions obliga als organismes que 
generen carrerers a utilitzar-la, quin és el grau d’obligació. 
La Sra. Martínez respon que aquesta oficialitat determina, precisament, que aquestes 
especificacions són les oficials a Catalunya i qui vulgui disposar d’un carrerer oficial haurà de 
seguir-les obligatòriament. 
 
El Sr. Rosell apunta si els topònims dels carrers es poden considerar oficials. 
El Sr. Sanz respon que la competència en aquest cas la tenen els ajuntaments , així doncs, la 
informació que contingui la base de cada municipi serà l’oficial. 
 
La Sra. Martínez exposa la importància que té que ens tots els àmbits de l’administració, es 
puguin homogeneïtzar les diferents bases de dades existents. 
La Sra. Monteagudo comenta que serà molt important per detectar errades. 
 
 

La Sra. Martínez presenta també a aprovació de la Comissió les especificacions tècniques de les 
Forests Públiques 2D a escala 1:10.000 v1.0. Aquestes especificacions han estat elaborades per la 
Direcció General del Medi Natural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural, amb el suport de l’ICC. La documentació ha estat penjada a l’espai privat de la web 
de la C4. 
 
La Sra. Martínez presenta la proposta d’acord per a que les especificacions tècniques, que a partir 
de la data d’avui es portin a aprovació de la C4, hagin de ser en el sistema geodèsic de referència 
ETRS89, atès que ja és el sistema de referència oficial i des de gener de 2013 ja no es pot registrar 
oficialment cap informació que no estigui en ETRS89. 
 
S’informa als assistents que la documentació relativa a aquest punt de l’ordre del dia està 
dipositada en l’espai privat de la web. 

 

Conclusions / Acords 
 
- La Comissió aprova les especificacions de la Base de dades municipal d’adreces de Catalunya 

v1.0, especificacions tècniques de producte i especificacions del format shape, i les 
especificacions de producte de les Forests Públiques 2D a escala 1:10.000 v1.0 . 

- La Comissió acorda que les especificacions tècniques, que a partir de la data d’avui es portin a 
aprovació de la C4, hagin de ser en el sistema geodèsic de referència ETRS89. 

 

 

 

 

 

 



 

3. Informe anyal 2012 del CSIDEC 

El Sr. Pascual presenta a la Comissió les activitats desenvolupades pel Centre Suport IDEC durant 
l’any 2012, que es corresponen amb els següents temes: 
 

- Geoportal IDEC: implementada la nova v3.5 amb millores; s’ha creat un nou portal (IDE.OT 
- Observació de la Terra); conté 7.212 capes d’informació i 524 serveis OGC. 
- Plataforma de Recursos de Geoinformació (PRG): implementades noves eines 
col·laboratives per generar geoinformació; es continuen els projectes corporatius (Protecció 
Civil, Gestor d’equipaments i Gestor de carrers). S’ha arribat als 238 usuaris del servei PRG-
Geolocal. 
- Catàleg IDEC v4.0: continuar les tasques de manteniment i millora: 38.877 metadades de 
dades i 546 metadades de serveis, amb un total de 169 proveïdors per a cada un d’ells. 
- Client visor IDEC v3.0: implementació de millores (inclusió de diferents widgets; connexió 
al registre de planejament urbanístic, als mapes antics de la Cartoteca, a l’Agència Española 
de Meteorología, a l’IDESCAT i a l’estat del trànsit). 
- Programari MetaD: publicada la v4 del programari i implementació del MetaD web. 
- Metadades: suport a la generació i actualització de metadades 
- Promoció i suport: a totes les administracions públiques. 
- Activitats: seguiment INSPIRE, participació en diferents grups i comissions, i diferents 
convenis de col·laboració amb entitats públiques. 
- 5 IDE’s sectorials: IDEC Local, IDEC Litoral, IDEC OT, IDEC Univers i IDEC Sensors 

 
A continuació presenta els resultats 2011 i 2012 de la taula d’indicadors (establerta per la període 
2010-2013) 
 

 
 
S’informa als assistents que la documentació relativa a aquest punt de l’ordre del dia està 
dipositada en l’espai privat de la web. 
 
 

Comentaris: 
El Sr. Rosell pregunta si es podria integrar el visor DTES Litoral a la IDEC Litoral. 
El Sr. Pascual respon que aquesta IDE posa a disposició dels usuaris l’existència de la 
informació disponible sobre el litoral, però que es podria fer una adaptació per tal de poder 
incloure la informació i les bases de dades d’aquest visor. 
El Sr. Miranda explicita que l’objectiu de la IDE és facilitar a l’usuari on hi ha la informació, 
no gestionar-la. 

 
 



 

 

Conclusions / Acords 
 
- La Comissió es dóna per assabentada de la informació presentada. 

 
 

4. Pla Cartogràfic de Catalunya: estat del desplegament i termes i definicions 

La Sra. Martínez exposa que durant aquest any 2013 s’està treballant amb la normalització de 38 
especificacions tècniques, pertanyents a 30 CIGs responsabilitat de diferents departaments i 
entitats: 
 
 
- Administració Generalitat Catalunya- Ens Locals (4 CIGs – 3 especificacions) 
 

Especificacions  Tasques realitzades  

Cartografia topogràfica 2D/3D a escala 1:500 
(ID 00101 Cartografia topogràfica urbana) 

En fase de redacció del document definitiu.  

Base de dades municipal d'adreces 
(ID 10501 Base de dades dels nomenclàtors 
municipals de carrers i vies; 10706 Sistema Viari 
integrat)  

Redactats els plecs definitius i portats a aprovació 
de la C4.  

Base de l'inventari de camins rurals i camins i pistes 
forestals de Catalunya 
(ID 10705 Xarxa de camins)  

Reunió de constitució del grup de treball per a la 
redacció de les especificacions. Recollint 
informació sobre els casos d’ús.  

 
- Institut Cartogràfic de Catalunya (4 CIGs – 4 especificacions) 
 

Especificacions  Tasques realitzades  

Mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000  
ID 00106 Base i mapa topogràfics 1:25.000 

En fase de revisió i redacció definitiva de les 
especificacions normalitzades de producte i 
format. 

Mapa topogràfic comarcal de Catalunya 1:50 000 
ID 00107 Base i mapa topogràfics 1:50.000 

Mapa topogràfic de Catalunya 1:100 000 
ID 00108 Mapa topogràfic 1:100.000 

Mapa topogràfic de Catalunya 1:250 000 
ID 00109 Base i mapa topogràfics 1:250.000 

 
- Agència Catalana de l’Aigua (7 CIGs – 8 Especificacions) 
 

Especificacions  Tasques realitzades  

Conques principals i xarxa hidrogràfica  
ID 10801 Conques principals i xarxa hidrogràfica 

Redactat esborrany especificacions tècniques 
normalitzades de producte i format (shape), en 
fase de revisió per part de l’ACA.  

Caracterització de les masses d'aigua 
ID 10802 Caracterització de les masses d’aigua 

Pla d'espais fluvials de Catalunya, PEFCAT 
ID 31206 Mapa per a la prevenció del risc 
d’inundació 

Sistemes de sanejament en alta 
ID 30604 Xarxa de sanejament 

Redactat esborrany especificacions tècniques 
normalitzades de producte i format (shape).  
Coordinar amb ALC xarxa de sanejament en baixa.  



 

 

Xarxes manuals de control de qualitat d’aigües  
ID 30703 Xarxes de control del medi hidrològic  

Redactat esborrany especificacions tècniques 
normalitzades de producte i format (shape, DXF i 
MMZ). En el cas d’aqüífers i zones vulnerable, 
l’ACA està preparant la tramesa de documentació 
a l’ICC per completar la redacció de les 
especificacions normalitzades. En el cas dels 
nitrats, cal coordinar ACA – DAAM.  

Punts de control de qualitat d’aigües subterrànies 
ID 30703 Xarxes de control del medi hidrològic  

Zones vulnerables per contaminació dels nitrats 
procedents de fonts agràries 
ID 31102 Zones vulnerables en relació a la 
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries 

Aqüífers protegits 
ID 31108 Aqüífers protegits 

 
 
- Departament de Territori i Sostenibilitat (5 CIGs – 7 especificacions) 
 

Especificacions  Tasques realitzades  

Graf de carreteres 
ID 10701 Xarxa de transport per carretera 

Redactat esborrany especificacions tècniques 
normalitzades de producte i format (shape i DGN). 

Xarxa de ferrocarrils 
ID 10702 Xarxa de transport ferroviari 

Recopilació d’informació dins del DTES i empreses 
associades. 6 reunions durant 2013.  

Xarxa Natura 2000 2D a escala 1:50 000 
ID 10902 Espais naturals protegits ENPE, PEIN, 
NATURA 2000 i plans de protecció especial 

Redactat esborrany especificacions tècniques 
normalitzades de producte i format (shape, DXF i 
MMZ). Pendent ampliar el model de dades .  

Espais Naturals de Protecció espacial 2D a 
escala1:50.000 
ID 10902 Espais naturals protegits ENPE, PEIN, 
NATURA 2000 i plans de protecció especial 

Redactat esborrany especificacions tècniques 
normalitzades de producte i format (shape, DXF i 
MMZ). En fase de revisió.  Pla d'Espais d'Interès Natural 2D a escala 1:50 000 

ID 10902 Espais naturals protegits ENPE, PEIN, 
NATURA 2000 i plans de protecció especial 

Mapa urbanístic de Catalunya sintètic  
ID 30404 Planejament urbanístic 

Redactada la v1.2 de les especificacions tècniques 
oficials. En fase de revisió i adequació a la darrera 
versió del model de plec. 

Mapa d’hàbitats de Catalunya v2 
ID 31802 Hàbitats i vegetació  

Primera reunió amb la Dir. Gral. Polítiques 
Ambientals i la UB per consensuar model de dades 

 
 

- Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (6 CIGs – 9 especif.) 
 

Especificacions  Tasques realitzades  

Forests publiques 2D a escala 1:10 000 
ID 30401 Forest públiques i privades 

Plec portat a aprovació de la C4.  

Cases forestals 2D a escala 1:5 000 
ID 30401 Forest públiques i privades 

Redactada versió definitiva, pendent de vist-i-plau 
la revisió final.  

SIGPAC 
ID 30905 Sistema d’informació geogràfica de 
parcel·les agrícoles de Catalunya 

Redactat esborrany especificacions tècniques 
normalitzades de producte i format (shape, DXF i 
MMZ). En fase de revisió per part del DAAM.  

Àrees de gestió cinegètica 1:50 000 
ID 31114 Àrees de gestió cinegètica i pesca 

Superfícies afectades per incendis forestals 
ID 31207 Mapa per a la prevenció del risc d’incendis 
forestals 



 

 

Zones de pesca controlada 
ID 31114 Àrees de gestió cinegètica i pesca 

Redactat esborrany especificacions tècniques 
normalitzades de producte i format (shape, DXF i 
MMZ). 

Arbres monumentals 
ID 10902 Espais naturals protegits ENPE, PEIN, 
NATURA 2000 i plans de protecció especial 

Zones humides 
ID 37803 Inventari d’espais d'interès geològic i 
inventari de zones humides  

Plans especials de protecció 
ID 10902 Espais naturals protegits ENPE, PEIN, 
NATURA 2000 i plans de protecció especial 

Primera reunió de coordinació DAAM-DIBA per a la 
redacció d’especificacions tècniques comunes.  

 
- Departament de Cultura (1 CIG – 4 especificacions) 
 

Especificacions  Tasques realitzades  

Jaciments arqueològics i paleontològics 
ID 10901 Zones de protecció del patrimoni cultural 

Primera reunió amb el Departament de Cultura per 
recopilar informació i poder elaborar el model de 
dades i el plec d’especificacions. 

Edificis i monuments 
ID 10901 Zones de protecció del patrimoni cultural 

Proteccions legals 
ID 10901 Zones de protecció del patrimoni cultural 

Actuacions al territori 
ID 10901 Zones de protecció del patrimoni cultural 

 
- Institut Geològic de Catalunya (2 CIGs – 2 especificacions) 
 

Especificacions  Tasques realitzades  

GT-IV Mapa de sòls de Catalunya 1:25.000  
ID 30301 Base-mapa de sòls 

Redactat esborrany especificacions tècniques 
normalitzades de format paper. Les especificacions 
de producte es faran sobre les dades digitals. En fase 
de revisió per part de l’IGC.  

GT-VI Mapa per a la prevenció de riscos geològics 
1:25.000 
ID 31203 Mapa per a la prevenció de riscos 
geològics 
   

 
- Observatori del Paisatge (1 CIG – 1 especificació) 
 

Especificacions  Tasques realitzades  

Catàlegs del Paisatge de les Terres de Lleida i Camp 
de Tarragona 
ID 10905 Catàlegs de paisatge 

Redactat esborrany especificacions tècniques 
normalitzades del  format  paper. Pendent unificar 
dades digitals.  

 
L’objectiu és que a la propera reunió de la C4 es puguin portar a aprovació el màxim 
d’especificacions de les que actualment estan en fase de treball (entre 15 i 20). 
 
La Sra. Martínez presenta el resum de l’estat actual del desplegament del PCC pel que fa a la fase de 
caracterització, la fase de normalització i la fase d’oficialització i publicació dels CIGs del PCC. 
Respecte de la darrera reunió s’ha normalitzat un nou CIG, passant a ser el total de 15 CIGs (13,3%) 
amb especificacions aprovades, a les quals caldrà afegir les aprovades en la sessió d’avui, en total 
seran 17 (15%). 



 

 

 
S’informa als assistents que la documentació relativa a aquest punt de l’ordre del dia està 
dipositada en l’espai privat de la web. 
 
La Sra. Martínez presenta la proposta de creació d’un repositori que reculli tots els termes i 
definicions dels Conjunts d’Informació Geogràfica (CIG) que integren el PCC, amb l’objectiu de 
recollir i dur a terme la seva normalització terminològica. 
 

Conclusions / Acords 
 
- La Comissió es dóna per assabentada de la informació presentada i de les tasques realitzades, i 

aprova la creació d’un repositori que reculli tots els termes i definicions dels Conjunts 
d’Informació Geogràfica (CIG) que integren el PCC. 

 

5. INSPIRE: informe nacional 2012 (monitoring % reporting) 

La Sra. Martínez exposa quins són els mecanismes d’avaluació de la implementació de la Directiva 
INSPIRE, i que són el Seguiment (monitoring), de caràcter quantitatiu i anual, i l’Informe (reporting) 
de tipus qualitatiu i triennal, tot i que, aquest darrer, per acord exprés d’aquesta C4 es fa per a 
Catalunya també cada any. 
El Consejo Superior Geográfico (CSG), a través de l’IGN, recull la informació per a Europa, i qui recull 
la informació a Catalunya és l’ICC, com a entitat de suport de la C4. 
 
Seguiment 2012 
Els criteris de la C4 per a la recollida de la informació són molt diferents als que marca el CSG/IGN, 
molt més restrictius. Així doncs, des de la C4 es voldria informar de totes els conjunts de dades del 
PCC, tinguin o no un servei associat, i de tots el serveis de dades, siguin o no conformes amb 
INSPIRE. El CSG/IGN vol que es mantinguin aquestes restriccions, i a més els Grups Tècnics de Treball 
(GTT) del CODIIGE, encarregats de validar-ho, tenen diferents criteris entre ells, cosa què fa que hi 
hagi molt poca homogeneïtat a l’hora d’informar a Europa. Davant d’aquesta situació, es va crear el 
Grup de Treball per a la coordinació amb els GTT del CODIIGE, adscrit a la CT1, que inclou tots els 
representants catalans en aquells GTT, amb l’objectiu principal de coordinar i recolzar la resposta a 
les demandes dels diferents GTT i aprofitar la tasca feta amb l’elaboració del PCC. Des d’aquest Grup 
es va impulsar la tramesa d’una carta al president del CODIIGE amb la llista consensuada, des de 
Catalunya, dels criteris a tenir en compte. 
 
La fase de recopilació la porta a terme l’ICC, el qual ho tramet a l’IGN, qui ho fa validar pels GTT. Des 
de l’ICC s’ha defensat al màxim els interessos d’informar segons els criteris de la C4, cosa què no s’ha 
pogut aconseguir en els conjunts de dades (s’han pogut reportar només els que tenen un servei 
associat), però sí en el cas dels serveis de dades, els quals s’han mantingut quasi en la seva totalitat. 
Els resultats han estat els següents: 
 
 

Indicador Resultats 

Existència metadades  Creixement ràpid i manteniment (69% el 2010, 90% el 2011 i 89% el 
2012). ESP: 95% 

Conformitat metadades  Gran creixement respecte a l’any anterior, passant del 13% el 2011 
al 83% el 2012. ESP: 51% 

Cobertura territorial  S’ha passat del 100% de 2011 al 97% pel 2012; s’han incorporat 4 
CIGs sense cobertura completa. ESP: 98% 



 

 

Conformitat dades i metadades 2 conjunts de dades reportats tenen les seves dades i metadades 
conformes. ESP: 1% 

Dades i serveis amb metadades 
localitzables 

La gran majoria (83%) dels conjunts i serveis de dades espacials 
tenen metadades accessibles mitjançant un servei de localització. 
ESP: 65% 

Conjunts de dades accessibles a 
través de serveis de visualització i 
descàrrega 

El valor de l’indicador es manté, un 47%,  respecte del valor de 2011 
que va ser del 49%. ESP: 34% 

Ús dels serveis de xarxa  El nombre total de peticions de servei ha estat superior als 216 
milions 

Conformitat dels serveis de xarxa  Només hi ha un servei de xarxa conforme 

 
Els conjunts de dades espacials reportats han tingut un lleuger augment respecte de l’any anterior 
(45 el 2011 i 51 el 2012). Els serveis de dades espacials continuen en la seva progressió, de 395 el 
2010, 529 el 2011 i 582 el 2012. 
 
Informe 2012 
Recull la informació sobre el procés d’implementació de la Directiva Inspire a Catalunya. 
 
Participació en Comissions i grups de treball: 

• Catalunya: 4 comissions i 3 grups de treball, amb un total de 17 reunions 

• Estat Espanyol: CSG, 6 comissions, 2 subcomissions, 1 Grup de Treball, 5 subgrups de treball i 
12 grups de treball tècnics, amb un total de 20 reunions 

• Europa: 6 grups de treball temàtics, 43 reunions 
 
Assegurament de la qualitat: 

• RCC: per a la inscripció en el registre es porta a terme un CQ previ de la informació. El total 
d’ítems inscrits a 31/12/2012 era de 26.332. 

• Aprovació oficial fins a 31/12/2012 de 15 especificacions tècniques. 

• Ratificació del calendari de transformació d’ED50 a ETRS89 a Catalunya, 1/1/2015 

• Eines de suport: programari MetaD, MetaD web, publicació guies transformació ED50-
ETRS89, servei de geocodificació oficial 

 
Acords d’ús compartit de dades 

• 51 acords entre organismes públics 
 
Ús de la IDEC 

• Continua l’augment del nombre de registres i d’usuaris, el nombre d’accessos als mòduls del 
catàleg ha estat de 27.570. 
 

Les principals conclusions de l’informe han estat les següents: 

• L’aplicació de la Directiva INSPIRE a Catalunya encara es troba en fase inicial, però les bases 
per a la seva implementació estan posades i s’ha de lligar amb el PCC. 

• El desplegament del PCC avança amb l’objectiu d’ordenar i caracteritzar cadascun dels seus 
113 CIGs, i procedir a la seva normalització amb la redacció d’especificacions tècniques. 

• La seva inscripció a l’RCC permetrà assegurar-ne la qualitat. 

• S’han d’establir els mecanismes adients per poder recollir el màxim d’informació possible de 
l’ús dels serveis de xarxa. 

• S’ha de continuar impulsant des de la C4 la política de difusió i compartició de dades, i si la 



 

naturalesa de les dades ho permet, la seva difusió gratuïta i universal.
 

S’informa als assistents que la documentació relativa a aquest punt de l’ordre del dia està dipositada 
en l’espai privat de la web. 
 

Comentaris: 
El Sr. Miranda comenta que en un futur es farà la comparació dels resultats amb altres 
països europeus, com ara Holanda, Alemanya, etc.
 

Conclusions / Acords 
 
- La Comissió es dóna per assabentada

 

6. Informe sobre les actuacions i relacions de l’ICC en organismes internacionals

El Sr. Colomer presenta als assistents l’informe sobre 
organismes internacionals. En total es participa en 23 grups diferents, diferenciant

 

• Cartografia i Bases cartogràfiques

• Cartoteca (3 grups) 

• Estàndards (1 grup) 

• Fotogrametria (2 grups) 

• Geodèsia (2 grups) 

• Bases, models de dades i geoinformació

• Infraestructura de dades espacials

• Teledetecció (3 grups) 

• Toponímia (2 grups) 
 
 

 
S’informa als assistents que la documentació relativa a aquest punt de l’ordre del dia està 
dipositada en l’espai privat de la web.
 

naturalesa de les dades ho permet, la seva difusió gratuïta i universal. 

que la documentació relativa a aquest punt de l’ordre del dia està dipositada 

El Sr. Miranda comenta que en un futur es farà la comparació dels resultats amb altres 
països europeus, com ara Holanda, Alemanya, etc. 

dóna per assabentada dels informes presentats. 

Informe sobre les actuacions i relacions de l’ICC en organismes internacionals 

presenta als assistents l’informe sobre les actuacions i relacions de 
organismes internacionals. En total es participa en 23 grups diferents, diferenciant-se en:

Cartografia i Bases cartogràfiques ( 5 grups) 

geoinformació (4 grups) 

Infraestructura de dades espacials (1 grup) 

S’informa als assistents que la documentació relativa a aquest punt de l’ordre del dia està 
dipositada en l’espai privat de la web. 

que la documentació relativa a aquest punt de l’ordre del dia està dipositada 

El Sr. Miranda comenta que en un futur es farà la comparació dels resultats amb altres 

les actuacions i relacions de l’ICC en 
se en: 

 

S’informa als assistents que la documentació relativa a aquest punt de l’ordre del dia està 



 

Conclusions / Acords 
 
- La Comissió es dóna per assabentada de l’informe presentat. 

 

7. Informe anyal 2012 de l’RCC 

El Sr. Sendra informa a la Comissió de l’estat del Registre Cartogràfic a data 31/12/2012. El nombre 
total de metadades inscrites l’any 2012 han estat 14.105 (275 noves metadades i 13.830 
actualitzacions). El nombre de metadades oficials a 31/12/2012 és de 26.332. Hi ha un total de 17 
sèries cartogràfiques inscrites. 
 

 
 
 
Pel que fa a l’estat concret del Mapa urbà de Catalunya (MUC) el nombre de municipis inscrits a 
31/12/2012 era de 934. En aquest moment estan en procés d’inscripció 12 municipis més , quedant 
només el municipi de Vilanova i la Geltrú, amb qui ja s’ha entrat en contacte. Durant l’any 2012 es 
van inscriure 308 municipis  (152 per primera vegada i la resta actualitzacions). 
 
S’informa als assistents que la documentació relativa a aquest punt de l’ordre del dia està 
dipositada en l’espai privat de la web. 
 

Conclusions / Acords 
 
- La Comissió es dóna per assabentada de la informació. 

 

8. Planificació dels treballs de la Comissió i de les seves Comissions Tècniques: CT1:PCC-INSPIRE, 

CT2:IG-ALC i CT3:COPERNICUS 

El Sr. Miranda informa a la Comissió sobre la planificació dels seus treballs, pel que fa la reunió 
prevista pel mes de desembre, i el de les Comissions Tècniques adscrites per a la resta de l’any 
2013. 
 
S’informa als assistents que la documentació relativa a aquest punt de l’ordre del dia està 
dipositada en l’espai privat de la web. 
 

Conclusions / Acords 
 
- La Comissió es dóna per assabentada de la planificació dels treballs. 



 

 

 

9. Torn obert de paraules 

Comentaris: 
El Sr. Miranda aprofita l’oportunitat per comentar l’informe CORA per a la reforma de les 
administracions que va presentar recentment el govern espanyol. 
En aquest informe es fa referència a dos temes que afecten directament l’ICC: 
- En la pàgina 114 de l’informe parla d’ampliar la xarxa geodèsica estatal assumint estacions de la 
xarxa geodèsica de les comunitats autònomes. En aquest cas, l’ICC, que té una llarga experiència en 
la implantació de la xarxa, fins i tot anterior a la seva, no està integrat en el Sistema Cartográfico 
Nacional, per tant, no aplica. 
- En la pàgina 115, parla d’eliminar els instituts cartogràfics autonòmics (n’hi ha 4 segons ells), 
assumint-ne les competències l’IGN. Des de Catalunya això es pot rebatre a partir 3 raons de pes, 
entre d’altres: 

• L’existència de l’ICC l’avala una sentència positiva de l’any 1983 del TC dictant que es podia 
crear un ens de generació d’informació de base. 

• El Govern de Catalunya no hi està d’acord. 

• Els productes que es generen són útils a la societat. 
 

 

Propera sessió: desembre de 2013 

 

 

 

El Secretari El President Suplent 
(per resolució del President, l’Honorable Conseller del DTES, de 29 de setembre de 2011) 

 


