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Funcions que té atribuïdes l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

L’article 152 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic  establix en el seu punt cinquè que les funcions de l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya són les relacionades amb l’exercici de les 
competències sobre geodèsia i cartografia i sobre la infraestructura de dades espacials 
de Catalunya, i també les 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, del 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.  

En aquets sentit la Llei 16/2005 estableix que són funcions de l’Institut les següents: 

- Establir, gestionar, conservar i millorar la infraestructura física i els sistemes tecnològics 
necessaris per a construir i gestionar el Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de 
Catalunya i el manteniment de les bases de dades topogràfiques que hi donen suport. 
Dins l'àmbit de les competències 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. 

- 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 temàtiques produïdes per 
teledetecció aeroespacial. 

- 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. 

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

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

- Impulsar la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya i donar-hi suport 
permanent, i executar-ne els acords, si aquesta execució no correspon a cada un dels 
seus membres, dins l'àmbit de les competències respectives. 
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- Col·laborar amb els òrgans de l'Administració de l'Estat amb competències de caràcter 
cartogràfic i dur a terme la coordinació i la cooperació amb els ens locals de Catalunya en 
aquest àmbit. 

- Dirigir i gestionar el Registre Cartogràfic de Catalunya. 

- Dirigir i gestionar la Cartoteca de Catalunya. 

- 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'informació espacial, i també col·laborar amb altres ens i òrgans de la Generalitat 
per a dur a terme i millorar de manera permanent aquesta infraestructura. 

- 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'aquests òrgans o a iniciativa pròpia. 

- Publicar i difondre productes cartogràfics. 

- 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 especialitzades en serveis cartogràfics. L'exercici 
d'aquesta funció 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 investigadora, docent o de transferència de tecnologia i de coneixements. 

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

- Participar en la formació del personal al servei de les administracions públiques de 
Catalunya que hagi d'exercir tasques cartogràfiques. 

- Fomentar i promoure els serveis cartogràfics públics i privats, i també la recerca, la 
docència i el desenvolupament tecnològic en l'àmbit cartogràfic. 

- 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. 

- La representació de l'Administració de la Generalitat en el Consell Superior Geogràfic, 
de l'Estat, i les seves comissions. 

- La representació, en el àmbit de les seves competències,de l'Administració de la 
Generalitat, quan així se li encomani, en els organismes o els fòrums estatals, 
comunitaris i internacionals que admetin formes de representació diferents de les de 
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caràcter estatal, i en altres organismes tècnics i científics especialitzats en les disciplines 
geodèsiques, cartogràfiques i altres de relacionades. 

- Designació, si escau, de representants propis dins les delegacions de l'Estat en 
organismes i fòrums comunitaris i internacionals especialitzats en els àmbits que li 
corresponen. 

Al seu torn, la Llei 19/2005 estableix que les activitats de l’Institut poden abastar totes les 
branques de la geologia, la mineralogia, la petrologia, l'estratigrafia, la geoquímica, la 
sedimentologia, la paleontologia, la geomorfologia, la geodinàmica, la tectònica i la 
hidrogeologia, entre altres. i les disciplines que hi estan relacionades, com les ciències 
del sòl i l'edafologia, la geofísica, la sismologia, l'enginyeria geològica i la geotècnia. 

Per a dur a terme aquestes activitats, l'Institut exerceix les funcions següents:  

- Elaborar i fomentar estudis, treballs i avaluacions en el camp de la geologia i les 
disciplines que hi estan relacionades que contribueixin a millorar el coneixement del sòl i 
del subsòl de Catalunya, tant terrestre com marítim. 

- Assessorar i prestar assistència tècnica en el camp de la geologia i de les disciplines 
que hi estan relacionades al Departament de Política Territorial i Obres Públiques i altres 
departaments de la Generalitat, i també cooperar amb altres administracions en aquesta 
matèria. 

- Fer, amb caràcter preferent per als departaments de la Generalitat i les entitats i els 
organismes que hi són adscrits, i també per a altres administracions que ho sol·licitin, els 
estudis i els projectes sobre el sòl i el subsòl que necessitin com a suport per a les 
actuacions en el territori. 

- Supervisar, si s'estableix o si se sol·licita, l'estudi geotècnic dels terrenys que s'han 
d'incloure en els projectes de l'Administració de la Generalitat i de les entitats i els 
organismes que hi són adscrits, i en els d'altres administracions, i tot altre estudi geològic, 
geotècnic o hidrogeològic que se li encomani. 

- Fer estudis i projectes sobre el sòl i el subsòl per a les administracions públiques i per a 
persones físiques o jurídiques, si ho sol·liciten. 

- Elaborar els informes geològics que sol·licitin altres administracions o persones 
jurídiques per a assumptes que afectin llur territori, llur competència o llur interès. 

- Elaborar procediments i protocols a aplicar en els treballs referents a la geologia i les 
disciplines que hi estan relacionades. 

- Establir protocols a seguir en l'elaboració dels estudis geològics, geofísics i geotècnics 
per a fer projectes d'instal·lacions i obres públiques, que han de contenir les actuacions i 
les recomanacions davant riscs geològics potencials. 
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- Facilitar a les administracions públiques i a les entitats i els organismes que hi són 
adscrits la informació aplegada en les bases de dades que sigui necessària per a fer les 
obres que promoguin a Catalunya i, en general, per a exercir llurs competències. 

- Elaborar els informes preceptius sobre el sòl i el subsòl establerts per la normativa 
vigent. 

- Elaborar el Mapa geològic de Catalunya, a les escales pròpies de la planificació 
territorial i urbanística i a tota altra escala que calgui, en col·laboració i coordinació amb 
l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 

- Fer treballs de cartografia geològica, geofísica, geotècnica, geotemàtica i de riscs 
geològics o associats, inclòs el risc d'allaus, amb les bases cartogràfiques aportades per 
l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 

- Estudiar i avaluar els riscs geològics o associats, inclòs el risc d'allaus; la proposta de 
mesures per a fer-ne la previsió, la prevenció i la mitigació, i donar suport als organismes 
competents en la planificació i l'ordenació del territori, en l'urbanisme i en la gestió de les 
emergències. 

- Fer, en col·laboració, si escau, amb altres organismes, treballs d'edafologia, cartografies 
de sòls, estudis i avaluacions de risc d'erosió i altres treballs relacionats amb el sòl i la 
protecció d'aquest. 

- Desenvolupar i mantenir la xarxa sísmica i el servei d'informació sismològica i 
d'avaluació del risc sísmic de Catalunya. 

- Crear, desplegar i mantenir sistemes o xarxes d'observació i sistemes d'informació en 
matèria de geologia, geofísica, geotècnia, riscs geològics o matèries associades i, en 
general, que tinguin naturalesa geològica i es relacionin amb el medi físic. 

- Elaborar, actualitzar i mantenir bases de dades de patrimoni geològic i paleontològic, en 
col·laboració amb els organismes competents en la matèria. 

- Elaborar, actualitzar i mantenir bases de dades del subsòl que incloguin, si escau, les 
dades interpretatives i l'arxiu de mostres i testimonis de sondatges que en permetin 
l'estudi, la conservació i l'accessibilitat pública. 

- Col·laborar amb els organismes competents en l'elaboració de normatives, 
recomanacions, estàndards de qualitat i de mesures de prevenció de riscs relacionats 
amb el sòl i el subsòl. 

- Fer, en col·laboració amb els organismes competents en la matèria, els treballs i els 
estudis geològics que es considerin d'interès per a la prospecció i la gestió dels recursos 
naturals. 
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- Col·laborar amb els organismes de l'Administració de l'Estat que exerceixin funcions 
similars a les de l'Institut. 

- Representar l'Administració de la Generalitat, quan així se li encomani, en els 
organismes tècnics i científics especialitzats en els àmbits d'actuació de l'Institut, de 
caràcter estatal, europeu o internacional, en el cas, pel que fa a aquests darrers, que 
admetin fórmules de representació diferents de les de caràcter estatal o que l'Institut 
accepti de designar representants propis en les delegacions de l'Estat. Aquesta funció 
s'entén sens perjudici de la que pugui correspondre a altres òrgans o entitats de 
l'Administració de la Generalitat. 

- Organitzar, elaborar, dirigir, fer la tutoria i fer activitats i programes de recerca, 
d'innovació i de formació o divulgació científica i tècnica en l'àmbit propi de la seva 
actuació, sol o en col·laboració amb altres entitats i organismes i, sobretot, amb les 
universitats de Catalunya i altres organitzacions especialitzades en aquest àmbit. 

- Constituir centres, instituts i xarxes de recerca, o participar-hi, i participar en parcs 
científics i tecnològics i en qualsevol altra activitat investigadora, docent o de 
transferència de tecnologia i coneixements autoritzada per la normativa vigent. 

- Fomentar i promoure activitats en matèria de geologia i de les disciplines que hi són 
afins. 

- Publicar o divulgar les activitats, els treballs o els resultats que es considerin d'interès. 

- Constituir, mantenir i actualitzar un centre de documentació i arxiu geològic les 
condicions de consulta del qual s'han d'establir per reglament. Aquest centre ha 
d'aplegar: 

- Material bibliogràfic del camp de la geologia i les disciplines que hi estan 
relacionades. 

- Els informes i els estudis geològics que, en relació amb la investigació del subsòl 
del territori de Catalunya, a iniciativa privada o de l'Administració pública, hagin 
estat visats per qualsevol col·legi oficial. 

- Les mostres geològiques corresponents als estudis a què fa referència el punt 
segon. S'ha d'establir per reglament el procediment que garanteixi la tramesa 
d'aquestes mostres geològiques a l'arxiu. 

- Participar en la formació del personal al servei de les administracions públiques de 
Catalunya que hagi de complir tasques relacionades amb l'àmbit d'actuació de l'Institut. 

- Tota altra funció que li sigui atribuïda per l'ordenament jurídic. 
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Finalment l’article 3 del Decret 58/2015, de 21 d’abril, dels Estatuts de l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya i afegeix que també són funcions de l’Institut posar a 
disposició de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals, plataformes 
i visors a través d’Internet que permetin una millor utilització de la geoinformació i de les 
dades geològiques de Catalunya, i gestionar directament amb proveïdors especialitzats, 
en el marc de la legislació de contractes del sector públic, l’adquisició de maquinari i 
programari, així com la impressió dels treballs cartogràfics i geològics. 

 

 

 

 

Barcelona, a 30 de juny de 2015 


