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DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES
Gruix màxim de terraplè, alçada de les esculleres (especificant la composició dels materials
a utilitzar), pendents màxims de la finca, pla
d’accions per minimitzar les erosions.
Estudi hídric:
Descripció del sistema hídric inicial de la finca: corrents d’aigua existents tant superficials
com subterranis, incidència de les aigües que
poden arribar a la zona modificada (zona fluvial,
zona hídrica i zona inundable, d’acord amb la
terminologia que utilitza l’Agència Catalana de
l’Aigua).
Descripció del sistema de drenatge previst de
la zona un cop s’hagi acabat la millora de finca.
Mesures de correcció i de protecció previstos
en l’actuació de millora.
Integració de les obres a l’entorn:
Estudi d’afectació al paisatge durant l’obra.
Estudi d’afectació al paisatge al final de la
millora.
Plantacions arbustives i d’arbres.
Condicionament final dels accessos.
Plànols:
Topografia de detall inicial de la finca que es
vol millorar i el seu entorn a escala 1:500 o 1:200.
Topografia de detall final, a la mateixa escala
que la inicial.
Seccions longitudinals i transversals (com a
mínim s’han de realitzar les de les línies de
màxim pendent).
Accessos actuals i projectats.
ANNEX 2
Criteris a complir en el projecte tècnic
1. El pendent màxim final dels camps no serà
superior al 9%.
2. El projecte tècnic ha de definir els paraments verticals de contenció en funció de la finalitat d’aprofitament agrícola, pastura o bosc.
Aquests paraments en cap dels costats superaran
els 3 m d’alçada total.
3. La capa superior final del sòl (50 cm) ha
d’estar formada per terra vegetal, amb menys
del 35% d’elements grossos, que no podran superar els 7,5 cm. Per sota la capa d’1 m es podran admetre terres amb pedres d’un diàmetre
màxim de 120 cm.
4. El Pla d’execució de l’obra ha de tenir com
a màxim una durada de dos anys. En cas que la
disponibilitat del volum de terres a aportar ho
exigeixi, s’acceptarà un pla d’execució en dues
fases independents de 2 anys cadascuna. Tres
mesos després d’iniciar la segona fase s’haurà
de garantir que la primera ja està integrada al
paisatge mitjançant la sembra de la coberta
vegetal.
(06.289.066)
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DECRET
398/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei 16/
2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya pel
que fa a l’oficialitat i l’ús dels serveis cartogràfics
i a les relacions interadministratives i la planificació.
La Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la
informació geogràfica i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, té per objecte, en el marc de
les competències de la Generalitat, establir el
règim jurídic de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i definir els supòsits, els mitjans i els requisits de la coordinació i la col·laboració interadministratives en l’àmbit de la cartografia i de
la informació geogràfica.
Aquesta norma, que respon a l’interès per
l’estudi del propi territori de Catalunya, adapta i reflecteix l’evolució, tant tecnològica com
organitzativa d’aquest sector d’activitat al llarg
dels darrers anys, tal i com es menciona en la
Llei.
Tot i això, malgrat que algunes de les figures ja es mencionen amb cert detall en l’articulat de la Llei, és convenient comptar amb un
reglament que desenvolupi les directrius generals establertes per la Llei, objectiu principal
d’aquesta norma.
Aquest reglament pretén revisar i modernitzar el sector de l’activitat cartogràfica i geogràfica realitzada a Catalunya. En aquest sentit es
regula el funcionament i organització dels instruments i òrgans que persegueixen donar un
impuls definitiu a aquestes activitats, per tal
d’aconseguir harmonitzar-los, en termes de
coordinació i cooperació, amb d’altres activitats
administratives de vital importància per al conjunt de la societat, tals com l’urbanisme i l’ordenació del territori, com a exemples més significatius.
El reglament es composa d’un títol preliminar
que en regula l’objecte i tres títols més: el primer
referent a l’oficialitat i ús dels serveis cartogràfics; el segon referent al Registre Cartogràfic de
Catalunya i el tercer referent a les relacions
interadministratives i la planificació, tot seguint
la divisió establerta per la llei. A través del seu
articulat, el reglament desenvolupa l’oficialitat i
ús dels serveis cartogràfics, la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya, el Pla Cartogràfic de Catalunya, el Registre Cartogràfic de
Catalunya, la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya, el Servei de Posicionament Geodèsic Integrat a Catalunya i la Cartoteca de
Catalunya.
El títol primer del reglament regula la cartografia elaborada per l’Institut Cartogràfic de
Catalunya. Es composa de tres capítols, relatius
a l’oficialitat, ús i efectes de la cartografia. El títol
segon regula el Registre Cartogràfic de Catalunya, i el títol tercer comprèn cinc capítols, el
primer regula la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya, el segon, el Pla Cartogràfic de Catalunya, el tercer, la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya, el quart,
el Servei de Posicionament Geodèsic integrat a
Catalunya, i el darrer, la Cartoteca de Catalunya.
L’habilitació del Govern per dictar el reglament s’empara en la disposició final segona de

la Llei que autoritza al Govern i el conseller o
consellera del Departament de Política Territorial i Obres Públiques perquè dictin les normes
necessàries per desplegar i executar la Llei 16/
2005.
Dels preceptes de la Llei d’obligat desenvolupament, cal fer esment a l’article 12.3 de la Llei,
emmarcat en l’oficialitat i ús dels serveis cartogràfics, que determina que s’han d’establir per
reglament les condicions d’accés, incloses les
econòmiques, a la cartografia oficial registrada
i a la informació geogràfica oficial.
La regulació de la Comissió de Coordinació
Cartogràfica de Catalunya exigeix, per mandat
de l’article 34.3, que la resta de normes de llur
funcionament s’estableixen per decret del Govern o, si s’escau, per acord de la mateixa Comissió.
Quant al Registre Cartogràfic de Catalunya,
l’article 41 de la Llei determina que la informació
cartogràfica i geogràfica que ha de contenir el
Registre, el procediment d’inscripció i els seus
efectes s’estableixen per reglament.
D’altra banda, l’article 42.3 regula que l’organització i el funcionament del Registre s’estableix per reglament; com també el règim d’accés i d’utilització de la informació continguda en
el Registre en l’article 43.2.
I respecte a l’organització i funcionament de
la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya, l’article 47.2 diu que s’han d’establir per
reglament els mecanismes adequats per tal que
la Comissió pugui supervisar el funcionament
i, si s’escau, actuar subsidiàriament per a la resolució de les qüestions que es poden derivar del
desenvolupament de la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya.
Per tot això, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, d’acord amb
el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,
i d’acord amb el Govern,
DECRETO:
Article únic
S’aprova el Reglament de desenvolupament
de la Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l’Institut Cartogràfic de
Catalunya, pel que fa a l’oficialitat i l’ús dels serveis cartogràfics i a les relacions interadministratives i la planificació, que consta a l’annex
d’aquest Decret.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
Correspon a l’Institut Cartogràfic de Catalunya l’establiment de les normes i estàndards
a què es refereix l’article 10.2.a) i c) de la Llei,
mentre aquests no siguin aprovats per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA
Procediment per sistema telemàtic
La iniciació, la tramitació i l’acabament del
procediment d’inscripció en el Registre Cartogràfic de Catalunya es pot realitzar per sistema
telemàtic, de conformitat amb les regles generals establertes al Decret 324/2001, de 4 de de-
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sembre, relatiu a les relacions entre els ciutadans
i l’Administració de la Generalitat de Catalunya
a través d’Internet, i les normes reguladores del
procediment que, a tal efecte, ha d’aprovar el
conseller del Departament de Política Territorial
i Obres Publiques.
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2.3 La cartografia de l’Institut Cartogràfic
de Catalunya ha de ser actualitzada d’acord amb
el que estableixi el Pla cartogràfic de Catalunya.
2.4 La cartografia elaborada per l’Institut
Cartogràfic de Catalunya pot tenir caràcter de
cartografia oficial a tot l’Estat, sempre que compleixi els requeriments establerts en la seva legislació.

DISPOSICIÓ FINAL
Els expedients administratius que utilitzin
cartografia al llarg de la seva tramitació i que s’hagin iniciat abans de l’entrada en vigor d’aquest
reglament, poden utilitzar cartografia no oficial
per a la seva tramitació. Els expedients iniciats
després de l’entrada en vigor d’aquest reglament
utilitzaran necessàriament cartografia oficial en
el cas que, en el moment del seu inici, el Registre Cartogràfic de Catalunya tingui registrada
cartografia oficial al respecte. En cas contrari,
podran utilitzar cartografia no oficial.
Barcelona, 24 d’octubre de 2006
PASQUAL MARAGALL I MIRA
President de la Generalitat de Catalunya
JOAQUIM NADAL I FARRERAS
Conseller de Política Territorial
i Obres Publiques
ANNEX
Reglament de desenvolupament de la Llei 16/
2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya,
pel que fa a l’oficialitat i l’ús dels serveis cartogràfics i a les relacions interadministratives i la
planificació
TÍTOL PRELIMINAR
Objecte del Decret
Article 1
Objecte del Decret
L’objecte d’aquest Decret és desenvolupar
la Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, pel que fa a l’oficialitat i ús
dels serveis cartogràfics; la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya; el Pla
cartogràfic de Catalunya; el Registre Cartogràfic de Catalunya; la Infraestructura de
Dades Espacials de Catalunya, el Servei de
Posicionament Geodèsic Integrat a Catalunya
i la Cartoteca de Catalunya.
TÍTOL I
Oficialitat i ús dels serveis cartogràfics
CAPÍTOL I
Oficialitat
Article 2
Cartografia elaborada per l’Institut Cartogràfic
de Catalunya
2.1 La cartografia elaborada per l’Institut
Cartogràfic de Catalunya en compliment de les
funcions que li atribueix la Llei 16/2005, gaudeix
del caràcter de cartografia oficial al territori de
Catalunya.
2.2 Aquesta cartografia s’inscriu en el Registre Cartogràfic de Catalunya.

Article 3
Cartografia elaborada per altres administracions
públiques o per altres subjectes, públics i privats
3.1 La cartografia de Catalunya elaborada
per altres administracions o per altres subjectes,
públics i privats, també gaudeix de caràcter oficial en aquest territori.
3.2 Per tal de gaudir de caràcter oficial,
aquesta cartografia ha de complir, conjuntament,
els requisits següents:
a) Que aquesta cartografia hagi estat elaborada d’acord amb les normes i estàndards establerts per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya i publicats a la seva pàgina web
i incorpori les metadades aprovades per aquest
òrgan. Així mateix, serà necessari que s’indiquin
clarament les condicions d’utilització d’aquesta cartografia.
b) Que hagi estat inscrita en el Registre
Cartogràfic de Catalunya i, si escau, en el Registre Central de Cartografia.
c) Que es mantingui en un estat suficient
d’actualització i disponibilitat per a les persones
usuàries potencials, d’acord amb les normes i els
estàndards mínims de qualitat i contingut establerts per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya, d’acord amb el que estableixi
el Pla Cartogràfic de Catalunya.
3.3 S’entendrà que la cartografia es manté
en un estat suficient de disponibilitat quan les
metadades que incorpora estiguin registrades a
la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya i existeixin mecanismes publicats per a
l’accés a la informació.
Article 4
Cartografia elaborada pels organismes competents de l’Administració de l’Estat
Té caràcter oficial a Catalunya la cartografia
elaborada pels organismes competents de l’Administració de l’Estat que tingui caràcter oficial
d’acord amb l’establert per la legislació estatal.
Article 5
Coordenades establertes mitjançant el SPGIC
5.1 Tenen caràcter oficial a Catalunya les
coordenades establertes mitjançant el Servei de
Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya,
a partir de les estacions i les xarxes que l’integren i les dades, la informació o els resultats
recollits o obtinguts per mitjà d’aquest servei,
sempre que se segueixin els procediments establerts pel SPGIC.
5.2 Tenen caràcter oficial els sistemes de
coordenades locals que s’ajustin al SPIGC i que,
en la seva elaboració, compleixin els estàndars
que determini la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.
Article 6
Impuls de l’oficialitat
Per tal d’aconseguir que el màxim de cartografia elaborada de Catalunya gaudeixi del
caràcter d’oficial, l’Institut Cartogràfic de
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Catalunya ha de cercar les vies més adequades per:
Impulsar la inscripció de tota la cartografia
oficial elaborada de Catalunya en el Registre
Central de Cartografia.
Posar a disposició de les administracions
públiques i resta de persones usuàries, la informació cartogràfica i geogràfica, mitjançant l’ús
progressiu de mitjans electrònics, informàtics i
telemàtics.
Article 7
Responsabilitat del contingut de la cartografia
7.1 La responsabilitat sobre el contingut de
la cartografia inscrita en el Registre amb el caràcter d’oficial es determina de conformitat amb
el que estableix la normativa de propietat intel·lectual vigent.
7.2 L’Institut Cartogràfic de Catalunya és
responsable dels treballs tècnics i de gestió que
s’hagin de realitzar per oficialitzar la cartografia.
Article 8
Pèrdua de la condició d’oficialitat
8.1 El no compliment de les condicions d’actualització de la cartografia i de la informació
geogràfica registrades d’acord amb el que s’estableixi en el Pla cartogràfic de Catalunya, suposarà la pèrdua de la condició d’oficialitat.
8.2 En el cas de revisions generals de les
normes i estàndards establerts per la Comissió
de Coordinació Cartogràfica de Catalunya, el
Departament de Política Territorial i Obres
Públiques establirà els mecanismes i períodes
transitoris per l’adequació de la cartografia oficial a les noves normatives. La no adequació a
la nova situació comportarà la pèrdua de la
condició d’oficialitat.
8.3 La declaració de pèrdua d’oficialitat de
la cartografia degudament inscrita precisa la tramitació prèvia d’un expedient. En aquest expedient, cal donar audiència a la persona pública
o privada autora de la cartografia i atorgar-li un
termini mínim de tres mesos per tal de poder
adequar la cartografia a les normes i estàndards
establerts per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya. La resolució declarant
la pèrdua d’oficialitat ha de ser notificada a la
persona pública o privada interessada i segueix
el règim de recursos establert a l’article 20.11
d’aquest Reglament.
8.4 La declaració de pèrdua d’oficialitat
implica la cancel·lació de la inscripció en la secció
oficial del registre i, si s’escau, pot comportar la
inscripció en la secció no oficial del registre.
CAPÍTOL II
Usos
Article 9
Ús obligatori
9.1 La cartografia oficial registrada i la informació geogràfica oficial són d’ús obligatori per a l’administració autonòmica i local de
Catalunya per a la formació de nova cartografia.
9.2 La cartografia oficial registrada i la informació geogràfica oficial són d’ús obligatori en l’exercici de les competències de la Generalitat i, en el marc d’aquestes, en l’exercici
de les competències atribuïdes als ens locals i
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a altres ens públics de Catalunya, quan aquest
exercici competencial hagi d’emprar informació cartogràfica o geogràfica o s’hi hagi de
basar.
9.3 En el cas de no existir cartografia oficial
registrada al Registre de Catalunya, caldrà fer
servir la cartografia oficial segons la legislació
estatal. Només en el cas de no existir cartografia oficial es podrà fer servir cartografia no oficial.
Article 10
Ús potestatiu
La cartografia oficial registrada a Catalunya
és d’ús potestatiu per l’Administració de l’Estat, sempre que no estigui registrada al Registre Central de Cartografia.
CAPÍTOL III
Efectes
Article 11
Informació i característiques bàsiques
11.1 L’Institut Cartogràfic de Catalunya ha
d’informar els ens i els òrgans competents sobre la cartografia i la informació geogràfica oficial existent, i també de llurs característiques
bàsiques.
11.2 La informació s’ha d’efectuar per mitjans telemàtics, prioritàriament, d’acord amb el
que estableixi la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.
11.3 Les característiques bàsiques a què es
refereix l’apartat 1 són, com a mínim, les següents:
Títol o nom de la cartografia o informació
geogràfica.
Persona pública o privada autora de la cartografia o de la informació geogràfica.
Àmbit geogràfic que correspon a la cartografia elaborada o a la informació geogràfica recollida.
Escala en què s’ha realitzat.
Caràcter oficial o no de la cartografia elaborada i la informació geogràfica registrada.
Any d’elaboració de la cartografia i informació geogràfica.
11.4 L’Institut Cartogràfic de Catalunya
posarà anualment en coneixement de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya
les actuacions i incidències i la seva resolució que
hagin tingut lloc en aquest àmbit.
Article 12
Condicions d’accés
Les condicions d’accés a la informació cartogràfica i geogràfica es basaran en les polítiques
de difusió i us de la informació que hagi aprovat la Comissió de Coordinació Cartogràfica de
Catalunya i que hagin estat adoptades per les
diferents administracions públiques.
Article 13
Condicions econòmiques d’accés
13.1 El Consell Rector de l’Institut Cartogràfic de Catalunya aprovarà el catàleg d’informació produïda per aquell, que tindrà el caràcter
de gratuïta.
13.2 Les persones propietàries de la informació que gaudeix de la condició d’oficial i s’ofereix amb caràcter gratuït, poden autoritzar l’Institut Cartogràfic de Catalunya perquè aquest
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gestioni l’accessibilitat a la mateixa a través dels
seus mitjans electrònics.
13.3 Pel cas que la informació geogràfica i
cartogràfica inscrita estigui sotmesa a algun tipus de condició econòmica d’ús, seran les persones propietàries d’aquesta informació les que
hauran de responsabilitzar-se de garantir aquest
accés per mitjà dels seus propis recursos i la seva
utilització haurà de respectar les condicions
econòmiques establertes per les mateixes.
13.4 En qualsevol cas, haurà de tenir-se en
compte la normativa en matèria de propietat
intel·lectual.
Article 14
Utilització de la informació
14.1 Les persones usuàries de la cartografia i informació geogràfica oficial només podran
utilitzar-la per les seves finalitats pròpies i no
poden difondre-la per mitjà de l’edició de productes cartogràfics o directament relacionats
amb aquests.
14.2 L’Institut Cartogràfic de Catalunya i els
titulars de la cartografia oficial i informació geogràfica podran establir condicions d’ús per a
la difusió digital, i l’edició de publicacions o
productes en suport digital elaborats o que es
puguin elaborar.
TÍTOL II
El Registre Cartogràfic de Catalunya
Article 15
Objecte, adscripció i caràcter públic
15.1 El Registre Cartogràfic de Catalunya
és l’òrgan bàsic d’informació cartogràfica i geogràfica relacionada de l’Administració de la
Generalitat i dels ens locals de Catalunya.
15.2 El Registre Cartogràfic de Catalunya
està adscrit al Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
15.3 La seu radica a l’Institut Cartogràfic de
Catalunya.
Article 16
Funcions
El Registre té les funcions següents:
a) La coordinació amb els òrgans competents
per a l’aplicació de la Llei 16/2005.
b) La inscripció de les resolucions d’atorgament i pèrdua de l’oficialitat.
c) Facilitar al públic l’accés a la informació
continguda en el registre, en els termes establerts
a la normativa aplicable.
d) Facilitar als òrgans competents l’assistència necessària per desenvolupar les funcions que,
en relació amb el registre, tinguin encarregades.
e) L’emissió de certificacions sobre la informació que consta en el Registre.
f) La custòdia i conservació de la documentació que se li presenta i que serveix de suport
als assentaments que s’hi duen a terme.
g) La manifestació de les dades generals per
fer investigacions i estudis referits a la cartografia
i geografia.
h) Promoure la comunicació amb altres registres cartogràfics i, en particular, amb els que
depenen dels organismes estatals competents.
Article 17
Organització i inscripció
17.1 El Registre s’organitzarà en dues sec-

cions separades per a la inscripció de cartografia
oficial i cartografia no oficial.
17.2 Per tal d’inscriure la cartografia en la
secció oficial del Registre, aquesta haurà de
complir amb les normes i els estàndards a què
es refereix l’article 3.2.a) d’aquest Reglament.
17.3 La cartografia que no compleixi amb
els requisits establerts en aquell article pot ser
inscrita, si s’escau, a la secció de cartografia no
oficial.
17.4 Totes aquestes cartografies quedaran
catalogades a l’Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya.
17.5 No es pot denegar la inscripció en la
secció d’oficial de cap cartografia que compleixi
els requisits establerts per l’article 3.2.a) d’aquest
Reglament.
Article 18
Gestió i direcció del registre
18.1 La gestió i direcció del Registre depèn
de l’Institut Cartogràfic de Catalunya
18.2 Correspon al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, mitjançant la
Secretaria competent en matèria de planificació territorial, dictar les normes i instruccions
necessàries per al correcte funcionament del
Registre.
18.3 El registre es gestiona per mitjans informàtics i les inscripcions es practicaran per
ordre de recepció de les sol·licituds.
Article 19
Contingut
19.1 El Registre ha de contenir tota la cartografia que tingui la consideració d’oficial.
19.2 El Registre ha de contenir tota la cartografia i informació geogràfica que l’Institut
Cartogràfic de Catalunya realitzi en l’exercici de
les seves funcions.
19.3 Dins cadascuna de les dues seccions de
què consta el Registre, els continguts es classificaran per mitjà de catàlegs, d’acord amb les
categories establertes a l’article 2 de la Llei. A
tal efecte es faran servir les metadades de la
informació d’acord amb les definicions de la
IDEC.
19.4 Als efectes del Registre Cartogràfic de
Catalunya, s’entén per documentació cartogràfica i geogràfica la documentació que estableix
l’article 2.4.b) de la Llei, sempre i quan estigui
georeferenciada.
Article 20
Procediment d’inscripció
20.1 La inscripció en el Registre Cartogràfic
de Catalunya s’iniciarà per mitjà de petició escrita per part de les persones físiques i jurídiques,
administracions i altres ens interessats.
20.2 La petició d’inscripció s’acompanyarà
de la documentació següent:
La documentació relativa a la personalitat
jurídica de la persona sol·licitant.
La fitxa amb les metadades IDEC.
Els documents d’especificacions tècniques,
incloent, com a mínim, una descripció general
i el catàleg de fenòmens.
Una còpia de totes les dades que es vulguin
registrar en format digital.
20.3 Als efectes del que estableix l’apartat
anterior, la Infraestructura de Dades Espacials
de Catalunya establirà la normativa adequada,
d’acord amb el que disposi la Comissió de Co-
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ordinació Cartogràfica de Catalunya, per a les
metadades i facilitarà eines per a la seva elaboració.
20.4 La petició d’inscripció i documentació
corresponents s’adreçaran al Registre Cartogràfic de Catalunya per qualsevol mitjà establert per
la normativa de règim jurídic i procediment administratiu comú sempre que es garanteixi la
seva recepció.
20.5 Els formats admesos de la cartografia
a trametre al Registre Cartogràfic de Catalunya
seran publicats per la Comissió de Coordinació
Cartogràfica de Catalunya. La tramesa de cartografia haurà de fer-se preferentment per mitjà
de l’ús de les tecnologies de la informació.
20.6 Rebuda la petició al Registre Cartogràfic de Catalunya, aquesta originarà un assentament de presentació que contindrà, com a mínim, les següents dades:
a) Número de registre provisional, que serà
el número d’identificació de les dades trameses.
b) Dades d’identificació de la persona interessada o l’organisme de procedència de la petició.
c) Data de presentació al Registre.
20.7 La totalitat de la informació presentada
al Registre Cartogràfic de Catalunya serà objecte d’un control de qualitat per part de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya que determinarà la
qualificació final de la mateixa, d’acord amb el
punt següent.
20.8 El director o directora de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya ha d’emetre l’informe
de qualificació en qualsevol dels sentits següents:
a) Negatiu: suposa que la petició no es pot
inscriure en cap de les seccions del Registre.
b) Amb defectes esmenables: suposa que la
petició es pot inscriure en la secció del Registre
Cartogràfic que correspongui amb l’esmena
prèvia dels defectes en un termini no inferior a
15 dies. A manca d’esmena en el termini atorgat, s’entén que la persona interessada desisteix
de la seva petició.
c) Positiu: suposa que la petició es pot inscriure a la secció del Registre Cartogràfic que correspongui.
20.9 Correspon al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, mitjançant la
Secretaria competent en matèria de planificació territorial, procedir a la inscripció o denegar
la inscripció en qualsevol de les dues seccions
del Registre, d’acord amb l’informe de qualificació de la direcció de l’Institut Cartogràfic de
Catalunya.
20.10 Si en el termini de sis mesos a comptar
des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre cartogràfic, no s’ha emès i
notificat resolució expressa, la petició d’inscripció s’ha d’entendre estimada per silenci.
20.11 Les resolucions referents a la inscripció en el Registre Cartogràfic de Catalunya són
recorribles en alçada davant el conseller o consellera de Política Territorial i Obres Publiques,
de conformitat amb la normativa de règim jurídic i procediment administratiu comú vigent.
El conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques ha d’emetre resolució previ
informe de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya. Les resolucions del conseller o consellera en aquest punt exhaureixen
la via administrativa.
20.12 Es podrà sol·licitar expressament la
inscripció de cartografia a la secció de cartografia
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no oficial seguint el mateix procediment que per
la cartografia oficial.
20.13 La inscripció en el Registre Cartogràfic de Catalunya serà de caràcter gratuït.
20.14 Sempre que sigui possible, les dades
referents a persones incloses en el Registre es
recolliran, compilaran, analitzaran i presentaran desagregades per sexes. Així mateix, les
dades esmentades podran facilitar-se i publicarse de manera genèrica a efectes estadístics sense
cap referència de caràcter individual, per a la
realització de procediments de valoració de
gènere.
Article 21
Efectes de la inscripció
D’acord amb l’article 11 de la Llei, la inscripció a la Secció de cartografia oficial determinarà
l’obligatorietat d’ús de la mateixa per a totes les
administracions catalanes per la formació de
nova cartografia. Per contra, la inscripció a la
Secció de cartografia no oficial, determinarà que
aquesta serà d’ús potestatiu.
Article 22
Accés i règim d’ús
22.1 L’accés al Registre Cartogràfic de Catalunya és gratuït.
22.2 De conformitat amb l’article 43 de la
Llei 16/2005 i l’article 37 de la LRJPAC, hi poden accedir totes les persones físiques o jurídiques en els termes que estableixen aquests articles.
22.3 L’accés s’ha d’articular per mitjà de
petició escrita o bé, directament, per mitjans
telemàtics, segons estableixi la Comissió de
Coordinació Cartogràfica de Catalunya.
22.4 L’accés al registre comporta rebre informació sobre les característiques bàsiques que
descriuen la informació cartogràfica i geogràfica
en els termes descrits a l’article 11.3 d’aquest Reglament.
TÍTOL III
De les relacions interadministratives i la planificació
CAPÍTOL I
La Comissió de Coordinació Cartogràfica de
Catalunya
Article 23
Naturalesa, adscripció i composició
23.1 La Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya és l’òrgan bàsic de trobada, col·laboració i coordinació entre l’Administració de la Generalitat i els ens locals
en l’àmbit de la cartografia i la informació geogràfica relacionada.
23.2 La Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya està adscrita al Departament
de Política Territorial i Obres Publiques i la seva
composició és la que estableix l’article 32 de la
Llei 16/2005, de 27 de desembre.
Article 24
Funcions
D’acord amb l’article 33 de la Llei, se li atribueixen les funcions següents:
a) Vetllar perquè les relacions entre les administracions públiques de Catalunya que duen
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a terme activitats cartogràfiques i d’informació
geogràfica relacionada s’ajustin als principis
establerts per la Llei i resoldre les incidències
que es puguin produir, a partir de la proposta que
l’Institut Cartogràfic de Catalunya emeti per
mitjà del corresponent informe.
b) Emetre un informe del projecte de Pla
Cartogràfic de Catalunya, i també de les seves
modificacions o revisions, després que ho hagi
aprovat el Consell Rector de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
c) Establir les normes i els estàndards que
s’han d’aplicar en l’elaboració de cartografia i
de la informació geogràfica, entesa aquesta
darrera com la georeferenciació de la documentació d’acord amb el que estableix l’article 2.4.d)
de la Llei.
d) Vetllar pel compliment dels objectius i les
prioritats de l’activitat cartogràfica a Catalunya,
d’acord amb el que estableixi el Pla Cartogràfic de Catalunya.
e) Proposar al Govern l’adopció d’altres
mesures de coordinació que consideri necessàries.
f) Emetre un informe en el procediment
d’elaboració de disposicions de la Generalitat
en l’àmbit de la cartografia i la informació geogràfica relacionada, en base a la proposta que
pugui elaborar l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
g) Vetllar per la difusió i el compliment de les
normes i els estàndards, l’actualització i la disponibilitat a què es refereix l’article 10 de la Llei
i ésser informada de la gestió del Registre Cartogràfic de Catalunya.
Als efectes de l’establert en aquest paràgraf
la difusió de les normes i estàndards es durà a
terme a través dels mitjans telemàtics de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.
h) Posar en coneixement de l’Institut Cartogràfic de Catalunya la posició dels ens locals
davant les incidències dels organismes estatals,
comunitaris o internacionals, adoptar, si escau,
posicions comunes per tal que aquest les plantegi davant els organismes en què participi i ésser
informada de les actuacions i les relacions amb
aquests organismes.
i) Emetre informe preceptiu sobre els recursos que es presentin davant del conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques
contra les resolucions relatives a la inscripció en
el Registre Cartogràfic de Catalunya.
Article 25
Estructura
25.1 La Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya funcionarà en Ple o en comissions tècniques per raó de la temàtica.
25.2 El Ple és l’òrgan superior integrat per
totes les persones que es relacionen a l’article
32.2 de la Llei.
25.3 El Ple determina la creació de les comissions tècniques i podran existir-ne tantes com
aquest determini convenients per al tractament
dels temes de què hagi de conèixer la Comissió
de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.
25.4 Les comissions tècniques estaran formades per persones membres de la Comissió de
Coordinació Cartogràfica de Catalunya i, si
escau, per persones externes de reconeguda
competència en la matèria objecte d’aquestes.
Correspon a la Comissió el nomenament de les
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persones que han de formar part de les comissions tècniques.
25.5 La Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya podrà encarregar a les comissions tècniques la fixació de pautes o objectius
en relació amb les matèries que siguin competència d’aquella. Les comissions tècniques elaboraran un informe tècnic amb les conclusions
dels seus treballs que s’elevarà al Ple per a la seva
aprovació.
25.6 Els membres de la Comissió tenen dret
a percebre drets d’assistència a les reunions,
d’acord amb el que estableix la normativa vigent.
Article 26
Funcionament
26.1 El Ple de la Comissió de Coordinació
Cartogràfica de Catalunya es reuneix dos cops
l’any en convocatòria ordinària i, en convocatòria extraordinària sempre que ho demani la
seva presidència o la meitat de les persones
membres.
26.2 La convocatòria s’ha de notificar amb
una antelació mínima de 48 hores, llevat dels
casos d’urgència apreciada per la persona que
ocupa la presidència, i s’acompanyarà amb l’ordre del dia.
26.3 Per tal que en sigui vàlida la constitució, s’exigeix, en primera convocatòria, l’assistència de la majoria simple dels membres i, en
segona convocatòria, l’assistència del president
o presidenta i un mínim de deu membres.
26.4 Els acords s’han d’adoptar per majoria simple dels membres del ple presents, llevat
que es tracti de la modificació de normes internes, en què caldrà el vot favorable de les dues
terceres parts dels membres.
26.5 En cas d’empat, el president o presidenta tindrà vot de qualitat.
26.6 No pot ser objecte d’acord cap assumpte que no figuri inclòs en l’ordre del dia, llevat
que hi siguin presents tots els membres.
26.7 En tot el que no preveu expressament
aquest Reglament, la Comissió es regeix per la
normativa aplicable als òrgans col·legiats de
Catalunya.
26.8 La resta de normes internes de funcionament de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya s’establiran per acord de
la mateixa Comissió.
26.9 L’Institut Cartogràfic de Catalunya
dóna suport permanent a la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.
CAPÍTOL II
Pla cartogràfic de Catalunya
Article 27
Objecte, caràcter i àmbit d’aplicació territorial
27.1 El Pla cartogràfic de Catalunya és l’instrument bàsic de la planificació cartogràfica i de
la informació geogràfica relacionada de la Generalitat, i té per objecte la determinació dels
objectius i la coordinació de les activitats cartogràfiques, la constitució i millora permanent de
la infraestructura d’informació geogràfica de
Catalunya i l’aprofitament i la coordinació
d’aquesta informació amb les polítiques públiques sectorials amb projecció territorial.
27.2 El Pla cartogràfic de Catalunya té el
caràcter i compleix les funcions dels plans sectorials de coordinació previstos per la legislació
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municipal i de règim local i s’ha d’ajustar a les
previsions específiques establertes per aquesta.
27.3 El Pla cartogràfic de Catalunya té com
a àmbit d’aplicació tot el territori de Catalunya.
Si no hi concorren criteris específics que ho
desaconsellin, les disposicions i el desenvolupament del Pla s’han d’ajustar als àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials establerts per
la normativa sobre política territorial.
Article 28
Contingut
28.1 El Pla cartogràfic de Catalunya, amb
caràcter general, ha de contenir:
a) L’anàlisi de la cartografia oficial disponible
i del seu nivell de qualitat i actualitat.
b) Les característiques bàsiques d’organització, funcionament i utilització de la infraestructura d’informació geogràfica de Catalunya, específicament de la IDEC.
c) La descripció de l’estat del Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya i
la determinació de les seves línies de millora.
d) Les mesures de foment i promoció dels
serveis cartogràfics públics i privats, i també de
la recerca, el desenvolupament tecnològic, la
formació i la divulgació en l’àmbit cartogràfic.
e) Qualssevol altres dades o estudis que es
considerin d’interès.
28.2 El Pla cartogràfic, per complir les seves funcions coordinadores, a més del que especifica l’apartat anterior, ha de contenir:
a) La relació d’ens locals i, si escau, d’altres
subjectes que duen a terme activitats cartogràfiques i d’informació geogràfica a Catalunya,
amb una estimació de la tipologia i el grau d’activitat i dels recursos que s’hi inverteixen.
b) La determinació dels objectius, de les
prioritats i dels nivells mínims de qualitat, actualització, disponibilitat i interoperabilitat de l’activitat cartogràfica i d’informació geogràfica relacionada a càrrec de les administracions de
Catalunya.
c) Les bases generals d’actuació per programar, finançar i executar les activitats coordinades.
Article 29
Redacció i aprovació
29.1 La redacció i formulació del Pla cartogràfic de Catalunya i de les seves modificacions o revisions correspon al Departament de
Política Territorial i Obres Públiques, sobre la
base de la proposta que li elevi l’Institut Cartogràfic de Catalunya i de l’informe emès per
la Comissió de Coordinació Cartogràfica de
Catalunya.
29.2 L’aprovació del Pla cartogràfic de
Catalunya i de les seves modificacions o revisions correspon al Govern, mitjançant decret.
L’aprovació exigeix l’obertura d’un període de
consulta institucional, per un termini màxim de
sis mesos, i d’informació pública, per un termini
d’un mes, improrrogable, en el qual cal sol·licitar
informes als departaments de l’Administració
de la Generalitat que resultin afectats, als ens
locals i a la resta d’administracions, corporacions i organismes públics competents.
29.3 El Departament de Política Territorial
i Obres Públiques ha de promoure la màxima
participació dels subjectes públics i privats que
duguin a terme activitats cartogràfiques en la formulació i la redacció del Pla. També ha de fa-

cilitar, abans i després de la seva aprovació, l’accés de les persones interessades al seu contingut. Aquesta participació s’ha de potenciar mitjançant la utilització de les tecnologies de la
informació i la comunicació, i resta subjecte a
la legislació aplicable a l’accés del públic a la informació administrativa i a l’ús de mitjans tècnics per l’Administració.
29.4 El Pla cartogràfic de Catalunya s’inclourà en la pàgina web de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.
Article 30
Vigència, modificació i revisió
30.1 El Pla Cartogràfic de Catalunya té vigència indefinida, sens perjudici que pugui ser
objecte de modificació o de revisió en els termes
establerts pel mateix Pla o si es modifiquen les
directrius formulades pel Pla territorial general
de Catalunya.
30.2 A tal efecte, es realitzarà una revisió
general del Pla cartogràfic de Catalunya cada 8
anys.
Article 31
Actualització
31.1 El Departament de Política Territorial
i Obres Públiques ha d’actualitzar els estudis i
les dades del Pla, mitjançant l’Institut Cartogràfic de Catalunya i la Comissió de Coordinació
Cartogràfica de Catalunya.
31.2 L’actualització a què es refereix l’apartat anterior no té la consideració de modificació o revisió del Pla.
CAPÍTOL III
La Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya
Article 32
Funcions del Centre de Suport per a la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya
Són funcions del Centre de Suport:
Promocionar i mantenir la IDEC.
Donar a conèixer, descriure i publicitar la
informació geogràfica existent i els serveis que
s’hi apliquen.
Difondre les bases tecnològiques per fer-los
accessibles, interoperables i compartibles.
Actuar com a estructura de coordinació per
a la implantació i manteniment de la IDEC, amb
la contribució dels productors, usuaris, proveïdors de serveis de valor afegit i organismes de
coordinació, entre altres.
Article 33
El servei de catàleg IDEC
33.1 Per tal de donar a conèixer, descriure
i difondre la informació geogràfica existent, les
seves característiques i els serveis, el Centre de
Suport mantindrà un servei de catàleg de metadades, públic i accessible per Internet, on els
productors de dades i serveis podran incorporar les seves metadades descriptives.
33.2 El servei de catàleg de metadades IDEC
serà obert a tots el productors de dades i serveis,
siguin públics o privats.
33.3 El manteniment de les metadades i el
seu contingut serà responsabilitat dels respectius productors, el que no impedeix que el Centre de Suport validi, i en el seu cas faci les propostes adients, als creadors de les metadades, per
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tal de garantir un nivell mínim de qualitat descriptiva i formal.
33.4 El servei de catàleg de metadades
IDEC actuarà com a node central en l’àmbit
territorial de Catalunya. Contindrà una base
de dades pròpia i, a més, connectarà amb altres catàlegs de metadades que altres ens i organitzacions puguin crear. Per fer-ho possible,
tots els catàlegs hauran de complir les especificacions i estàndards que siguin d’aplicació
en cada moment. Els ens que proveeixin els
esmentats catàlegs comunicaran al Centre de
Suport les seves adreces de connexió telemàtica i altres detalls que facin possible la interconnexió amb el servei de catàleg de metadades IDEC.
33.5 El servei de catàleg de metadades IDEC
serà també accessible des de catàlegs específics
que formin part de la xarxa de Catalunya. A la
seva vegada, el servei de catàleg de metadades
IDEC connectarà amb els catàlegs d’altres infraestructures de dades de l’Estat, europees o internacionals.
Article 34
Metadades
34.1 La normativa aplicable a les metadades serà aprovada per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.
34.2 La metadada inclourà la descripció de
la informació geogràfica i els serveis que se li
apliquen d’acord amb els estàndards internacionals i seguint, en el seu cas, les normes establertes per la normativa europea a l’efecte.
34.3 Les metadades de serveis s’adaptaran,
mentre no hi hagi una normativa aprovada internacionalment, a les normes que elabori la
IDEC.
34.4 El Centre de Suport facilitarà als productors que ho desitgin les eines per crear i editar
les metadades, i els assessorarà en tot el que sigui
precís.
Article 35
Obligacions dels ens públics
35.1 Tots els organismes de la Generalitat
i de les administracions locals realitzaran un
inventari de la informació geogràfica de la qual
tinguin la propietat intel·lectual, amb independència de l’ús i de les restriccions que vulguin
aplicar a dita informació.
Els conjunts de dades seran descrits amb
metadades conforme el punt anterior i publicats
en el servei de catàleg de metadades IDEC o en
altres catàlegs específics que compleixin amb
l’article anterior.
35.2 També podran optar per crear o publicar les metadades de serveis, de models de dades o d’altres aspectes que en el futur puguin
complementar la descripció de la informació
geogràfica.
35.3 En un termini no superior a 2 anys
hauran de ser publicades les metadades corresponents a tota l’Administració de la Generalitat, i en el termini de 4 anys, les corresponents
a les administracions locals.
35.4 El Centre de Suport ajudarà els organismes de la Generalitat i de les administracions locals en la publicació i difusió de les seves
metadades.
35.5 A criteri de la Comissió de Coordinació
Cartogràfica de Catalunya i a demanda de les
persones titulars de la informació podran exi-
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mir-se de les obligacions esmentades en l’apartat
35.1 les metadades la difusió de les quals pugui
comportar perjudicis per a la seguretat ciutadana
i per raons de caràcter policial.
Article 36
Política de difusió de dades
36.1 En el termini d’un any, el Centre de
Suport proposarà als organismes de la Generalitat i als ens locals una política de difusió i accessibilitat de les dades geogràfiques de què
disposin i en siguin titulars. Aquesta política serà
aprovada prèviament per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.
36.2 En l’establiment de les esmentades
polítiques s’haurà de tenir en compte les disposicions i normatives estatals, europees i internacionals aplicables. El Centre de Suport donarà
informació i publicitat al respecte.
36.3 Els organismes de la Generalitat definiran, en el termini màxim de 2 anys, la seva
política de difusió i accessibilitat de les dades
geogràfiques de què disposin i en siguin titulars,
que quedarà reflectida en les corresponents
metadades descriptives.
36.4 Els ens locals disposaran d’un termini
de 4 anys per definir les seves polítiques de difusió. Els òrgans de coordinació corresponents
impulsaran el procés, tot homogeneïtzant en allò
que sigui possible les diferents opcions.
Article 37
Accessibilitat i restriccions d’ús a la informació
geogràfica
37.1 El Centre de Suport realitzarà projectes de demostració tecnològica perquè cada organisme productors de dades pugui implantar
les seves polítiques pròpies d’accés a les dades
i serveis geogràfics. En cas que algun organisme encarregui al Centre de Suport la tasca de
servir dades i proveir serveis, es garantirà que
es puguin implementar les polítiques de dades
que estableixi l’esmentat organisme.
37.2 L’accés a la informació i als serveis de
dades espacials quedarà garantit per a totes les
autoritats públiques, per tal que puguin intercanviar i utilitzar aquestes dades i serveis per al
desenvolupament de les funcions públiques que
els hi són assignades.
37.3 Les condicions inicialment establertes
i les restriccions aplicades podran ser modificades pels productors comunicant-ho al Centre de
Suport, el qual procedirà a adoptar les mesures
adequades a l’efecte.
Article 38
Harmonització de dades
El Centre de Suport col·laborarà en l’harmonització de les dades que elaborin els diferents
productors a Catalunya. En aquest sentit, difondrà les normatives i els estàndards que aprovi
la Comissió de Coordinació Cartogràfica de
Catalunya.
Article 39
Node territorial de la Infraestructura de Dades
Espacials estatals i europees
El Centre de Suport actuarà davant altres
instàncies estatals, europees i internacionals
com a node central de la IDEC de Catalunya.
L’ICC subscriurà els acords i convenis adients,
quan sigui necessari, en aplicació d’aquesta
posició.
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Article 40
Informació i control de la IDEC per part de la
Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya
El Centre de Suport elaborarà un informe
detallat sobre les qüestions que es puguin derivar
en el desenvolupament de la IDEC. Aquest
informe s’elaborarà anualment amb la finalitat
que la Comissió de Coordinació Cartogràfica de
Catalunya pugui supervisar el funcionament de
la IDEC.
La Comissió de Coordinació Cartogràfica de
Catalunya actuarà subsidiàriament per a la resolució de les qüestions que es puguin derivar
del desenvolupament de la IDEC.
CAPÍTOL IV
Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de
Catalunya
Article 41
Objecte
El Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya (SPGIC) es composa d’un
conjunt d’estacions geodèsiques permanents,
xarxes instrumentals, procediments, dades, comunicacions, programari, maquinari i suport
tècnic, i té per objecte facilitar la determinació
de coordenades a Catalunya.
Article 42
Implementació del SPGIC
42.1 Per tal d’implementar el SPGIC, l’ICC
desplegarà les xarxes d’estacions permanents,
garantint l’accés públic a les infraestructures geodèsiques, densificant-les, mantenint-les i difonent-les d’acord amb les tecnologies i necessitats relatives al posicionament geodèsic.
42.2 Es mantindran i difondran públicament
les bases de dades amb la informació generada
en l’àmbit del SPGIC.
42.3 Es garantirà la coordinació del SPGIC
i dels seus resultats amb els estàndards estatals,
europeus i internacionals existents en aquest
àmbit.
42.4 S’establiran i es publicaran els procediments i els estàndards per determinar les coordenades oficials segons l’article 10.4 de la Llei
16/2005, així com per la compatibilitat amb el
sistema SPGIC.
42.5 S’avaluarà i s’assessorarà sobre l’impacte dels canvis dels sistemes geodèsics en la
cartografia.
42.6 S’integraran en el SPGIC les xarxes geodèsiques locals que compleixin les prescripcions tècniques de l’esmentat Servei, d’acord amb
les especificacions de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.
42.7 L’ICC, a través del seu legal representant o la persona que aquest designi, exercirà la representació de Catalunya davant els
organismes estatals, europeus i internacionals,
dins l’àmbit de la geodèsia i el posicionament.
Article 43
Serveis del SPGIC
Els serveis bàsics que s’oferiran a l’usuari per
part del SPGIC seran:
1. Serveis de correccions diferencials GNSS.
La xarxa d’estacions permanents geodèsiques que observen contínuament les constel·lacions de satèl·lits GNSS és la base d’una fa-
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mília de serveis de posicionament actius que
facilitarà a la persona usuària observacions i
correccions diferencials, ja sigui en temps real
o diferit. La utilització d’aquestes observacions
i correccions diferencials millorarà la integritat i la precisió del posicionament satel·lital a
Catalunya.
2. Infraestructures geodèsiques clàssiques.
A fi de facilitar l’accés de la persona usuària
a punts de coordenades conegudes, l’ICC proveirà aquest servei de densificació de les xarxes
geodèsiques clàssiques i facilitarà el seu ús mitjançant la publicació de les ressenyes d’aquests
punts a la seva web.
3. Elements de suport geodèsic.
Aquest servei proveirà a la persona usuària
de tots els elements geodèsics necessaris per a
una correcta utilització del SPGIC, com ara programari per transformació de coordenades, paràmetres de canvi de datum, valors del geoide
i d’altres components necessaris.
4. Servei de consultes.
A fi de resoldre els possibles dubtes que sorgeixin en referència a la utilització del SPGIC,
l’ICC implementarà un servei de consultes.

lliuraran dos exemplars de la producció impresa
que dugui a terme l’ICC i la producció digital
que realitzi, per tal que pugui ser catalogada i
custodiada.
3. Un exemplar de la cartografia i de la informació geogràfica georeferenciada que hagi estat
registrada com a oficial en el Registre Cartogràfic de Catalunya.
4. Un exemplar de la producció referida a
cartografia ingressada en l’oficina del dipòsit
legal.
5. Les donacions que es puguin dur a terme.
Per a la seva admissió es valorarà en cada cas
si les característiques de la donació s’avenen a
la tipologia dels fons de la Cartoteca de Catalunya.

Article 44
Accés i règim econòmic d’ús
Pel que respecta a les condicions econòmiques d’accés a aquests serveis, es tendirà a la
gratuïtat per la utilització dels mateixos. A
aquests efectes, el Consell Rector de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, aprovarà el catàleg de serveis que tindran el caràcter de
gratuïts.

Article 49
Serveis de la Cartoteca de Catalunya
Els serveis bàsics que ofereix la Cartoteca de
Catalunya en els termes que estableixin les seves normes internes, són:
1. Consulta dels fons de la Cartoteca de Catalunya.
La Cartoteca de Catalunya, mitjançant les
eines de cerca i recuperació de la informació que
s’escaiguin, facilitarà l’accés a tots els seus fons
documentals.
La Cartoteca de Catalunya establirà el llistat
de fons consultables per les persones usuàries
de la Cartoteca, ja sigui de forma presencial o
de forma telemàtica. Es faran públics els horaris
d’obertura de les instal·lacions.
2. Reproduccions.
La Cartoteca de Catalunya oferirà reproduccions dels materials dels seus fons a les persones usuàries atenent la reglamentació de drets
de reproducció vigents per llei i les característiques físiques del document. S’afavoriran i
s’aplicaran progressivament les tècniques de
reproducció que no malmeten el document (reproduccions a partir de còpies digitals) en front
de les més agressives com són les fotocòpies. La
Cartoteca de Catalunya valorarà quins materials
no es poden reproduir per raó de conservació.
La sol·licitud de reproduccions s’haurà de fer per
escrit i el sol·licitant haurà d’especificar si les vol
per a estudi o bé per a una publicació. En aquest
darrer cas s’hauran de formalitzar i pagar les
depeses que a tal efecte tingui establertes l’ICC.
Les reproduccions digitals descarregables per
internet seran de lliure accés. En cas de volerles publicar s’haurà de seguir el procediment
descrit en el punt anterior.
3. Servei de préstec.
La Cartoteca de Catalunya només ofereix
servei de préstec a les persones usuàries internes.
En cas de servei de sol·licitud de peces per a
exposicions, la Cartoteca de Catalunya valorarà
les condicions del préstec i, en cas d’aprovació,
definirà les característiques específiques que
poden derivar-se’n, com són, entre d’altres, les
assegurances i les condicions d’exposició.

CAPÍTOL V
La Cartoteca de Catalunya
Article 45
Objecte
La Cartoteca de Catalunya, com a unitat de
l’Institut Cartogràfic de Catalunya, té per objecte recollir, conservar, preservar i difondre documentació cartogràfica i geogràfica, especialment
la referida al territori de Catalunya.
Article 46
Funcions i abast de l’actuació de la Cartoteca de
Catalunya
Per complir les funcions descrites a l’article
48 de la Llei 16/2005, la Cartoteca de Catalunya
organitza, cataloga i custodia tota la documentació cartogràfica, geogràfica i afí, per fer-la
accessible a les persones usuàries.
L’àmbit geogràfic del seu fons és tot el món,
encara que amb una especial dedicació a Catalunya.
Constarà de tot de tipus de documents bibliogràfics, geogràfics i cartogràfics, així com d’arxius digitals relacionats amb aquestes matèries,
sense limitació temporal.
Article 47
El fons de la Cartoteca de Catalunya
Els fons de la Cartoteca de Catalunya es nodriran mitjançant:
1. Els fons existents en l’actualitat a la Cartoteca de Catalunya.
2. La producció de l’ICC en qualsevol format,
així com la documentació tècnica generada per
aquest que es consideri d’interès general. Es

Article 48
Condicions d’accés
48.1 Qualsevol persona pot ser usuària de
la Cartoteca de Catalunya.
48.2 Les persones usuàries podran fer consultes per via telemàtica o bé personar-se directament a les instal·lacions de la Cartoteca de
Catalunya a l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

Article 50
Coordinació, difusió i preservació
50.1 Coordinació.
La Cartoteca de Catalunya vetllarà per a l’establiment d’una coordinació entre la resta de cartoteques del territori de Catalunya de cara a
l’impuls de sistemes de catalogació cartogràfica, a l’intercanvi d’informació i a l’optimització
de recursos, amb la promoció de reunions, cursos específics i altres accions que cregui convenients.
50.2 Difusió.
Per tal de difondre el coneixement i l’estudi
de la història de la cartografia, la Cartoteca de
Catalunya promourà:
1. El desenvolupament d’un pla de digitalització dels seus fons per tal de fer-los accessibles
en línia.
2. La realització i publicació d’estudis en
aquestes àrees.
3. L’edició de facsímils i altres publicacions.
4. L’organització de cursos i seminaris sobre
aquestes temàtiques.
5. L’organització d’exposicions del propis
fons o fons d’altri tant a la seu de l’ICC com en
d’altres seus.
50.3 Preservació.
Per tal de preservar el patrimoni que representa la informació digital, la Cartoteca de Catalunya:
1. Promourà l’estudi de tècniques de preservació digital i en particular d’aquelles que siguin
d’aplicació a la preservació del fons digitals de
la pròpia Cartoteca.
2. Aconsellarà sobre l’estat de l’art de la
preservació digital.
(06.292.021)

EDICTE
de 5 d’octubre de 2006, sobre un acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
referent al municipi de Torroella de Montgrí.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona, en la sessió de 9 de febrer de 2006, va
adoptar, entre altres, l’acord següent:
Exp.: 2005/019113/G
Pla parcial del sector ASU-6 Camps de can Bataller, al terme municipal de Torroella de Montgrí
Vista la proposta de la Ponència Tècnica,
aquesta Comissió acorda:
—1 Aprovar definitivament el Pla parcial
urbanístic del sector ASU-6 Camps d’en Bataller, promogut per Inmobiliaria de Construcciones y Arriendos, SA, i tramès per l’Ajuntament
de Torroella de Montgrí.
—2 Condicionar l’eficàcia d’aquest acord a la
presentació davant l’Ajuntament dins del termini de tres mesos des de la notificació de l’acord
d’aprovació, de la garantia del 12% del total cost
d’implantació dels serveis i d’execució de l’obra
d’urbanització, tal com estableixen els articles
101.3 i 100.3 del Decret legislatiu 1/2005, de 26
de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, amb el benentès que, un cop exhaurit l’esmentat termini sense que s’hagi constituït la garantia, la tramitació del pla restarà
sense cap efecte.

