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DECRET
GHGHPDLJSHOTXDOV¶DSURYDHO3ODFDUWRJUj¿FGH&DWDOXQ\D
La Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de lInstitut
&DUWRJUjILFGH&DWDOXQ\DHVWDEOHL[TXHHO3ODFDUWRJUjILFGH&DWDOXQ\DpVO¶LQVWUXPHQW
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 la millora permanent de la infraestructura
G¶LQIRUPDFLyJHRJUjILFDGH&DWDOXQ\DLO¶DSURILWDPHQWLODFRRUGLQDFLyG¶DTXHVWD
informació amb les polítiques públiques sectorials amb projecció territorial. El Pla
FDUWRJUjILFGH&DWDOXQ\DWpHOFDUjFWHULFRPSOHL[OHVIXQFLRQVGHOVSODQVVHFWRULDOV
de coordinació previstos per la legislació municipal i de règim local, i té com a àmbit
G¶DSOLFDFLyWRWHOWHUULWRULGH&DWDOXQ\D
/¶REMHFWLXSULQFLSDOG¶DTXHVW'HFUHWpVO¶DSURYDFLyGHO3ODFDUWRJUjILFGH&DWDOXQ\D
HQHOVWHUPHVSURSRVDWVSHUO¶,QVWLWXW&DUWRJUjILFGH&DWDOXQ\DDPEO¶LQIRUPHSUHYL
IDYRUDEOHGHOD&RPLVVLyGH&RRUGLQDFLy&DUWRJUjILFDGH&DWDOXQ\D
Aquest Pla defineix i identifica els conjunts dinformació geogràfica que lAdPLQLVWUDFLyGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DLO¶$GPLQLVWUDFLyORFDOGH&DWDOXQ\D
produeixen i utilitzen, així com en determina lestructura, la qualitat, la disponibilitat, la interoperabilitat, lactualització i les condicions daccés.
En lelaboració daquest Decret han emès informe el Consell de Treball, Econòmic
L6RFLDOGH&DWDOXQ\DLOD&RPLVVLyGH*RYHUQ/RFDO
Per tot això, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, i
dacord amb el Govern,
DECRETO:
Article 1
6¶DSURYDHO3ODFDUWRJUjILFGH&DWDOXQ\D
Article 2
(O3ODFDUWRJUjILFGH&DWDOXQ\DFRQWp
 /HVEDVHVJHQHUDOVG¶DFWXDFLySHUSURJUDPDUILQDQoDULH[HFXWDUOHVDFWLYLWDWV
coordinades (annex 1).
2. El Catàleg dels conjunts dinformació geogràfica amb els objectius, les prioritats i els nivells mínims de qualitat, actualització, disponibilitat i interoperabilitat
de lactivitat cartogràfica i dinformació geogràfica relacionada a càrrec de les
DGPLQLVWUDFLRQVGH&DWDOXQ\D DQQH[ 
3. Lanàlisi de la cartografia oficial disponible i del seu nivell de qualitat i actualitat (annex 3).
4. Les característiques bàsiques dorganització, funcionament i utilització de
OD,QIUDHVWUXFWXUDG¶,QIRUPDFLy*HRJUjILFDGH&DWDOXQ\DHVSHFtILFDPHQWGHOD
,QIUDHVWUXFWXUDGH'DGHV(VSDFLDOVGH&DWDOXQ\D DQQH[ 
5. La descripció de lestat del Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de
&DWDOXQ\DLODGHWHUPLQDFLyGHOHVVHYHVOtQLHVGHPLOORUD DQQH[ 
6. Les mesures de foment i promoció dels serveis cartogràfics públics i privats i
de la recerca, el desenvolupament tecnològic, la formació i la divulgació en làmbit
cartogràfic (annex 6).
7. La relació dens locals i daltres subjectes que duen a terme activitats cartoJUjILTXHVLG¶LQIRUPDFLyJHRJUjILFDD&DWDOXQ\D DQQH[ 
8. Altres dades i estudis dinterès (annex 8).
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Article 3
 (O3ODFDUWRJUjILFGH&DWDOXQ\DWpYLJqQFLDLQGHILQLGD
3.2 En funció de la tecnologia i de levolució de les necessitats dinformació,
OD&RPLVVLyGH&RRUGLQDFLy&DUWRJUjILFDGH&DWDOXQ\DDQXDOPHQWSRWDFWXDOLW]DU
els estudis i les dades dels annexos 2 a 8 del Pla.
Els annexos actualitzats shan de fer públics al web de la Comissió de Coordinació
&DUWRJUjILFDGH&DWDOXQ\DLHQHOFDVGHO¶DQQH[WDPEpV¶KDGHSXEOLFDUDODiari
2ILFLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D.
3.3 De conformitat amb larticle 30.2 del Decret 398/2006, de 24 doctubre, pel
qual saprova el Reglament de desplegament de la Llei 16/2005, de 27 de desembre,
HO3ODFDUWRJUjILFGH&DWDOXQ\DV¶KDGHUHYLVDUFDGDYXLWDQ\V
Article 4
4.1 Disposar la publicació daquest Decret daprovació del Pla, conjuntament
DPEOHVEDVHVJHQHUDOVG¶DFWXDFLySHUSURJUDPDUILQDQoDULH[HFXWDUOHVDFWLYLWDWV
coordinades i el Catàleg dels conjunts dinformació geogràfica (annexos 1 i 2,
respectivament), al 'LDUL2ILFLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D.
4.2 El contingut íntegre del Pla es pot consultar al web de la Comissió de CoRUGLQDFLy&DUWRJUjILFDGH&DWDOXQ\D ZZZFFFDUWRJUDILFDFDW 
Barcelona, 18 de maig de 2010
JOSÉ MONTILLA I AGUILERA
3UHVLGHQWGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D
JOAQUIM NADAL I FARRERAS
Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques
Relació dannexos
$QQH[%DVHVJHQHUDOVG¶DFWXDFLySHUSURJUDPDUILQDQoDULH[HFXWDUOHVDFWLvitats coordinades.
Annex 2. Catàleg dels conjunts dinformació geogràfica amb els objectius, les
prioritats i els nivells mínims de qualitat, actualització, disponibilitat i interoperabilitat de lactivitat cartogràfica i dinformació geogràfica relacionada a càrrec de
OHVDGPLQLVWUDFLRQVGH&DWDOXQ\D
Annex 3. Anàlisi de la cartografia oficial disponible i del seu nivell de qualitat
i actualitat.
Annex 4. Característiques bàsiques dorganització, funcionament i utilització
GHOD,QIUDHVWUXFWXUDG¶,QIRUPDFLy*HRJUjILFDGH&DWDOXQ\DHVSHFtILFDPHQWGHOD
,QIUDHVWUXFWXUDGH'DGHV(VSDFLDOVGH&DWDOXQ\D
Annex 5. Descripció de lestat del Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de
&DWDOXQ\DLODGHWHUPLQDFLyGHOHVVHYHVOtQLHVGHPLOORUD
Annex 6. Mesures de foment i promoció dels serveis cartogràfics públics i privats i de la recerca, el desenvolupament tecnològic, la formació i la divulgació en
làmbit cartogràfic.
Annex 7. Relació dens locals i daltres subjectes que duen a terme activitats
FDUWRJUjILTXHVLG¶LQIRUPDFLyJHRJUjILFDD&DWDOXQ\D
Annex 8. Altres dades i estudis dinterès.
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ANNEX 1
%DVHVJHQHUDOVG¶DFWXDFLySHUSURJUDPDU¿QDQoDULH[HFXWDUOHVDFWLYLWDWVFRordinades
1 Objecte del Pla
1.1 Lobjecte daquest Pla és la definició i identificació dels conjunts dinformaFLyJHRJUjILFDTXHO¶$GPLQLVWUDFLyGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DLO¶$GPLQLVWUDFLy
ORFDOGH&DWDOXQ\DSURGXHL[HQLXWLOLW]HQ$DTXHVWHIHFWHHO3ODHQGHWHUPLQD
lestructura, la qualitat, la disponibilitat, la interoperabilitat, lactualització i les
condicions daccés.
 (OVFRQMXQWVG¶LQIRUPDFLyJHRJUjILFDGH&DWDOXQ\DDTXqHVUHIHUHL[DTXHVW
Pla són els que conté lannex 2.
2 Definicions
En aquest Pla sentén per:
a) Dades geogràfiques: dades que descriuen la posició, la forma i els atributs
dels fenòmens o entitats reals. Les dades geogràfiques estan formades per dades
espacials i dades temàtiques (de vegades també temporals).
b) Informació geogràfica: informació sobre entitats o fenòmens que tenen localització, sovint també extensió significativa, sobre la superfície terrestre.
c) Conjunt dinformació geogràfica: col·lecció de dades, en qualsevol estructura de
dades espacials (a tall dexemple, vectorial o raster), que formen una unitat operativa
i demmagatzematge i que representen una o més classes dentitats geogràfiques,
relacionades o simplement reunides per afinitat temàtica, per coincidència geogràfica
o per conveniència. Segons lestructura de dades i el format pot ser, entre daltres,
un fitxer, una part dun fitxer o una col·lecció de fitxers. Sovint sanomena també
base cartogràfica digital.
d) Geoinformació: informació que conté informació geogràfica.
e) Metadada o geometadada: descripció normalitzada dels conjunts dinformació
geogràfica.
f) Model de dades: conjunt destructures i regles per mitjà de les quals sorganitzen i operen en un sistema dinformació les dades corresponents a la informació
que constitueix la representació dun univers determinat (per exemple, el model
de dades relacional o, en el context del Sistema dInformació Geogràfica, el model
de dades raster). Proporciona les estructures a partir de les quals es construeix el
SURJUDPDULLDOKRUDFRQVWLWXHL[HOSDWUyGHGLVVHQ\GHEDVHVGHGDGHVDOIDQXPqriques o espacials, per organitzar la informació.
g) Model de representació: sistema que defineix la representació gràfica destinada a la visualització. Suporta essencialment la definició i lemmagatzematge de
la geometria dun cert nombre de propietats gràfiques (entre daltres, color, gruix
o capa) dels elements.
h) Geoservei: servei web que proporciona funcionalitat de sistema dinformació geogràfica i que, com qualsevol servei web, ha estat publicat de manera que
SXJXLVHULQYRFDWPLWMDQoDQWSURWRFROVHVWjQGDUGGHVG¶DSOLFDFLRQVRSjJLQHVZHE
de tercers.
i) Actualització: modificació dunes dades per tal de reflectir els canvis esdevinguts en les entitats o fenòmens reals que aquestes representen des de la seva
creació o darrera actualització.
j) Arxivament: generació sistemàtica de còpies dels conjunts dinformació geogràfica, emmagatzemades de manera permanent, amb finalitats de conservació,
de seguretat o pel fet de no tenir un ús actual continuat.
k) Servei de transformació: servei destinat a la conversió de conjunts dinformació geogràfica.
l) Entitat responsable: ens jurídic que té responsabilitat en lobtenció i/o el manteniment dun conjunt de dades.
/D&RPLVVLyGH&RRUGLQDFLy&DUWRJUjILFDGH&DWDOXQ\DSRGUjSUHFLVDUSHULòdicament les definicions dels termes utilitzats en aquesta base i procedir a les
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DGDSWDFLRQVTXHHVIRQDPHQWLQHQHOVQRXVDYHQoRVWqFQLFVREpEDVDQWVHHQHOV
termes fruit de la normalització produïda pels organismes competents en les matèries
tractades, així com precisar la definició de nous termes quan el desplegament del
Pla cartogràfic ho requereixi.
3 Qualitat dels conjunts dinformació geogràfica
Les exigències mínimes de qualitat dels conjunts dinformació geogràfica i de les
seves metadades correspondran a normes generalment establertes per organismes
normalitzadors.
/¶,QVWLWXW&DUWRJUjILFGH&DWDOXQ\DGRQDUjVXSRUWDODQRUPDOLW]DFLyGHOVFRQjunts dinformació geogràfica i les seves metadades, en col·laboració amb lentitat
responsable competent en cada cas. En qualsevol cas, es tindrà en compte lestat
de la tècnica i de la normalització en làmbit internacional.
Aquestes normes seran proposades a la Comissió de Coordinació Cartogràfica
GH&DWDOXQ\DSHUDODVHYDDSURYDFLyLRILFLDOLW]DFLy
4 Harmonització
Les exigències qualitatives i tècniques aplicables als conjunts dinformació geogràfica i les seves metadades shauran de fixar de manera que facilitin un intercanvi
senzill i la utilització més gran.
Les prescripcions per a lexercici del dret daccés als conjunts dinformació geogràfica han de tenir en compte les normes reconegudes en làmbit internacional o
estatal en matèria dinformació geogràfica i metadades, de tal manera que siguin
tècnicament possibles i raonables.
5 Catàleg de conjunts dinformació geogràfica
Els conjunts dinformació geogràfica objecte daquest Pla es determinen mitjanoDQWHO&DWjOHJLQFOzVDO¶DQQH[(O&DWjOHJFRQWpOHVHVSHFLILFDFLRQVQRUPDWLYHV
següents:
a) Nom, identificador únic i grup de la classificació INSPIRE en què sinscriu
el conjunt dinformació geogràfica.
b) Administració, departament de la Generalitat (si escau) i entitat responsables.
c) Nivell dautorització daccés.
d) Periodicitat màxima aconsellable dactualització.
e) Descripció.
A mesura que es vagi desplegant aquest Pla, i per acord de la Comissió de CoorGLQDFLy&DUWRJUjILFDGH&DWDOXQ\DV¶DQLUDQLQFRUSRUDQWDO&DWjOHJQRYHVHVSHFLficacions normatives, referides als models de dades, als models de representació,
les metadades, els geoserveis, requeriments dexactitud espacial, requeriments
dexactitud temàtica, requeriments dactualització o daltres que es considerin
convenients. Les noves especificacions es faran públiques a través dels mitjans de
GLIXVLyKDELWXDOVGHOD&RPLVVLyGH&RRUGLQDFLy&DUWRJUjILFDGH&DWDOXQ\D
/¶HQWLWDWUHVSRQVDEOHFRRUGLQDGDPHQWDPEO¶,QVWLWXW&DUWRJUjILFGH&DWDOXQ\D
establirà en cada cas els continguts anteriors i els continguts futurs.
6 Metadades
Les metadades dels conjunts dinformació geogràfica seguiran les normes dicWDGHVSHUOD,QIUDHVWUXFWXUDGH'DGHV(VSDFLDOVGH&DWDOXQ\DG¶DFRUGDPEOD/OHL
16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de lInstitut Cartogràfic
GH&DWDOXQ\DLHO5HJODPHQWGHGHVSOHJDPHQWGHOD/OHLDSURYDWSHO'HFUHW
398/2006, de 24 doctubre, pel que fa a loficialitat i lús dels serveis cartogràfics i
a les relacions interadministratives i a la planificació.
Lactualització i larxivament de les metadades sefectuaran simultàniament als
conjunts dinformació geogràfica a què estiguin referides.
7 Noms geogràfics
Els criteris toponomàstics que cal traslladar als conjunts dinformació geogràfica
continguts en aquest Pla en termes doficialitat i unicitat són els establerts per la
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&RPLVVLyGH&RRUGLQDFLy&DUWRJUjILFDGH&DWDOXQ\DHQFRRUGLQDFLyDPEOD&RPLVVLy
GH7RSRQtPLDGH&DWDOXQ\D
8 Competència i determinació del mètode
Les entitats responsables de la implantació, actualització i gestió dels conjunts
dinformació geogràfica inclosos en el Catàleg són aquelles a les quals lordenament
jurídic atribueix les competències en cada matèria. En absència de les especificacions normatives corresponents, la responsabilitat recau en lentitat responsable que
ILJXUDDO¶DQQH[LOD&RPLVVLyGH&RRUGLQDFLy&DUWRJUjILFDGH&DWDOXQ\DSRGUj
actuar subsidiàriament si així ho determina.
Sevitaran, en tots els casos, les duplicacions en la implantació i actualització
dels conjunts dinformació geogràfica.
Lelecció dels mètodes dimplantació i actualització dels conjunts dinformació
geogràfica és competència de lentitat responsable de cada conjunt dinformació
geogràfica. En tot cas, shauran de complir les especificacions normatives establertes, dacord amb criteris deficàcia i eficiència.
9 Garantia de disponibilitat
Lentitat responsable encarregada de la implantació i actualització dels conjunts
dinformació geogràfica ha de garantir-ne la disponibilitat en el temps conservant
la informació de manera permanent, segura i durable. Lactualització dels conjunts
dinformació geogràfica comporta guardar els històrics.
Per als conjunts dinformació geogràfica continguts en aquest Pla, la Comissió de
&RRUGLQDFLy&DUWRJUjILFDGH&DWDOXQ\DGHWHUPLQDUjOHVPRGDOLWDWVG¶DU[LYDPHQWL
la modalitat i la periodicitat del seu registre històric. Daltra banda, la Comissió de
&RRUGLQDFLy&DUWRJUjILFDGH&DWDOXQ\DGHWHUPLQDUjSHULzGLFDPHQWHOVFULWHULVGH
caducitat dels conjunts dinformació geogràfica.
10 Principis dutilització i difusió
Els conjunts dinformació geogràfica són daccés públic per a qualsevol
persona física o jurídica, amb les limitacions pròpies de la legislació vigent i
segons el nivell dautorització daccés indicat al Catàleg de conjunts dinformació geogràfica.
Lentitat responsable atendrà les directrius que emanin de la Comissió de CoorGLQDFLy&DUWRJUjILFDGH&DWDOXQ\DHQPDWqULDGHGLIXVLyGHGDGHV
11 Nivells dautorització daccés
Per a cada informació geogràfica establerta en el Catàleg shan creat tres nivells
dautorització daccés: A, B i C.
La informació geogràfica continguda en els conjunts dinformació geogràfica
de nivell A és pública i té un dret daccés total.
La informació geogràfica continguda en els conjunts dinformació geogràfica
de nivell B és parcialment pública i amb un dret daccés parcial.
La informació geogràfica continguda en els conjunts dinformació geogràfica
de nivell C no és pública i no té cap dret daccés associat.
1RREVWDQWDL[zOD&RPLVVLyGH&RRUGLQDFLy&DUWRJUjILFDGH&DWDOXQ\DSRW
determinar casos particulars en els quals laccés públic, total o parcial, pot ser
excepcionalment restringit, ajornat o rebutjat.
Els canvis en les modalitats daccés als conjunts dinformació geogràfica es faran
públics a través de la pàgina web de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de
&DWDOXQ\D ZZZFFFDUWRJUDILFDFDW 
12 Protecció de les dades
Els conjunts dinformació geogràfica han de respectar allò que estableix la legislació de protecció de dades vigent en aquesta matèria.
13 Acords dús
Lentitat responsable de la implantació, actualització i gestió dels conjunts dinformació geogràfica pot subordinar-ne laccés, la utilització i la transmissió a una
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DXWRULW]DFLyPLWMDQoDQWXQFRQWUDFWHRTXDOVHYRODOWUHWLSXVGHFRQWUROTXHO¶HQWLWDW
responsable estableixi.
Quan no sespecifiqui cap subordinació, sentendrà que laccés no està supeditat
a cap autorització.
14 Geoserveis
/D&RPLVVLyGH&RRUGLQDFLy&DUWRJUjILFDGH&DWDOXQ\DHVWDEOLUjHOVJHRVHUYHLV
de caràcter general sobre la base dels conjunts dinformació geogràfica:
a) De cerca de metadades.
b) De cerca de geoserveis.
c) De servei de transformació de sistema geodèsic de referència.
d) Daccés als conjunts dinformació geogràfica.
/D&RPLVVLyGH&RRUGLQDFLy&DUWRJUjILFDGH&DWDOXQ\DDSURYDUjOHVFDUDFWHUtVtiques qualitatives i tècniques aplicables a aquests geoserveis.
Es determinaran els geoserveis que englobin altres dominis específics.
La implementació i lexplotació daquests geoserveis seran competència de lentitat
responsable del conjunt dinformació geogràfica de què es tracti. Aquesta entitat
responsable podrà delegar la gestió del geoservei a una altra entitat o a la Comissió
GH&RRUGLQDFLy&DUWRJUjILFDGH&DWDOXQ\D
15 Intercanvi dinformació interadministrativa
Les entitats responsables facilitaran i simplificaran laccés als conjunts dinformació geogràfica dacord amb els criteris que estableixi a aquest efecte la Comissió de
&RRUGLQDFLy&DUWRJUjILFDGH&DWDOXQ\DG¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[OD/OHL
de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.
Lintercanvi dinformació geogràfica serà gratuït.
Les entitats responsables podran refusar lintercanvi dinformació geogràfica
sobre la base dels motius següents:
a) Les dades corresponen a un nivell daccés B o C i lentitat sol·licitant no pot
invocar cap motiu dinterès públic per accedir-hi.
b) Lintercanvi pot suposar un perill per a la seguretat interior.
16 Cooperació
Les entitats responsables dels conjunts dinformació geogràfica poden establir,
PLWMDQoDQWODVLJQDWXUDGHFRQYHQLVLQWHUDGPLQLVWUDWLXVOHVFROÂODERUDFLRQVQHFHVVjULHV
per a la implementació, actualització i gestió de conjunts dinformació geogràfica
WUDQVYHUVDOV$TXHVWVFRQYHQLVGHOLPLWDUDQOHVUHVSRQVDELOLWDWVLHOILQDQoDPHQW
que pertoquin en cada cas i shan dadequar a allò que estableix la normativa sobre
contractes del sector públic.
17 )LQDQoDPHQW
&DGDHQWLWDWUHVSRQVDEOHILQDQoDUjODLPSODQWDFLyO¶DFWXDOLW]DFLyLODJHVWLyGHOV
FRQMXQWVG¶LQIRUPDFLyJHRJUjILFDSURSLVPLWMDQoDQWHOVHXSUHVVXSRVWRUGLQDUL
/D&RPLVVLyGH&RRUGLQDFLy&DUWRJUjILFDGH&DWDOXQ\DSRGUjUHFRPDQDUR
HVWDEOLUSROtWLTXHVGHILQDQoDPHQWWUDQVYHUVDODFWXDQWDPEFDUjFWHUVXEVLGLDULGH
lentitat responsable dun conjunt dinformació geogràfica.
18 Consolidació econòmica
/D&RPLVVLyGH&RRUGLQDFLy&DUWRJUjILFDGH&DWDOXQ\DHODERUDUjDQ\DOPHQWXQD
memòria econòmica de les despeses realitzades en matèria dinformació geogràfica
HQO¶jPELWGHO3ODFDUWRJUjILFGH&DWDOXQ\DDSDUWLUGHOHVLQIRUPDFLRQVUHEXGHVSHU
part de les entitats responsables. Es posarà a disposició de les entitats responsables
un model per informar daquestes dades de manera normalitzada.
19 Transformació de sistemes de referència
/¶,QVWLWXW&DUWRJUjILFGH&DWDOXQ\DHQO¶H[HUFLFLGHOHVVHYHVFRPSHWqQFLHV
elaborarà la normativa tècnica necessària per tal de portar a terme els canvis
dels sistemes geodèsics sobre els quals es fonamenten els conjunts dinformació
geogràfica.
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20 Principis
Els conjunts dinformació geogràfica daquest Pla estaran referenciats al Sistema
GH3RVLFLRQDPHQW*HRGqVLF,QWHJUDWGH&DWDOXQ\DTXHHVWjEDVDWHQXQFRQMXQW
destacions geodèsiques permanents, xarxes instrumentals, procediments, dades,
comunicacions, programari, maquinari i suport tècnic, i té per objecte la determiQDFLyG¶XQVLVWHPDGHUHIHUqQFLDHVSDFLDOKRPRJHQLD&DWDOXQ\D
Cada conjunt dinformació geogràfica tindrà un únic model de dades.
Els models de representació dels conjunts dinformació geogràfica estaran clarament definits, per tal doptimitzar la interpretabilitat de la informació.
21 Competència en matèria de modelització
Lentitat responsable de la implantació i actualització ho serà també de la definició
del model de dades i dels models de representació de cada conjunt dinformació
geogràfica. En absència daquesta definició, la Comissió de Coordinació CartoJUjILFDGH&DWDOXQ\DDFWXDUjVXEVLGLjULDPHQW
22 Llenguatges de descripció
El llenguatge de descripció de cada model de dades estarà basat en una norma
LQWHUQDFLRQDOUHFRQHJXGD/¶,QVWLWXW&DUWRJUjILFGH&DWDOXQ\DSURSRVDUjDOD
&RPLVVLyGH&RRUGLQDFLy&DUWRJUjILFDGH&DWDOXQ\DHOOOHQJXDWJHGHGHVFULSFLy
general dels conjunts dinformació geogràfica.
23 Característiques de lactualització
Lentitat responsable de cada conjunt dinformació geogràfica es responsabilitzarà
de complir o millorar els intervals dactualització indicats en el Catàleg i dexecutar
lactualització pertinent. En absència daquestes actuacions, la Comissió de CoordiQDFLy&DUWRJUjILFDGH&DWDOXQ\DSRGUjDFWXDUVXEVLGLjULDPHQWVLHVFDXVHQVHTXH
aquesta actuació suposi una transferència automàtica de la responsabilitat.
24 Obligació dinformar la Comissió de Coordinació Cartogràfica de CataOXQ\D
Les entitats responsables dun conjunt dinformació geogràfica remetran a la
&RPLVVLyGH&RRUGLQDFLy&DUWRJUjILFDGH&DWDOXQ\DDOOODUJGHOSULPHUWULPHVWUHGH
FDGDDQ\XQLQIRUPHGHOHVDFWXDFLRQVUHDOLW]DGHVVREUHFDGDFRQMXQWG¶LQIRUPDFLy
JHRJUjILFDGXUDQWO¶DQ\DQWHULRUDILGHSRGHUUHDOLW]DUXQVHJXLPHQWGHO¶HYROXFLyGHO
3ODFDUWRJUjILFGH&DWDOXQ\DHQHOVHXFRQMXQW(VSRVDUjDGLVSRVLFLyGHOHVHQWLWDWV
responsables un model per informar daquestes dades de manera normalitzada a
través de la pàgina web de la Comissió (www.cccartografica.cat).
25 Arxiu històric
Lentitat responsable de la implantació i actualització ho serà també de la implantació de larxiu històric de manera que tota situació pugui ser reconstruïda amb
prou seguretat per a cada conjunt dinformació geogràfica.
El mètode destabliment daquest arxiu històric estarà documentat de manera
normalitzada.
26 Competència de larxiu
Lentitat responsable de la implantació i actualització ho serà també de larxiu de
cada conjunt dinformació geogràfica.
27 Característiques de larxiu
Larxiu preveurà, com a mínim, els elements següents:
a) Data dalta a larxiu.
b) Ubicació de larxiu.
c) Modalitat de transferència de les dades a larxiu.
d) Durada de la conservació a larxiu.
e) Mètode de seguretat de les dades i la seva periodicitat.
f) Refresc periòdic de suports físics i formats.
g) Drets dutilització i dexplotació associats a les dades arxivades.
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h) Criteris i modalitats de supressió de dades.
Lentitat responsable dels conjunts dinformació geogràfica garantirà laccés a
larxiu.
28 Integritat de larxiu
Els processos de manteniment i seguretat de larxiu garantiran la recuperació
íntegra arxivada.
ANNEX 2
&DWjOHJGHOVFRQMXQWVG¶LQIRUPDFLyJHRJUj¿FDDPEHOVREMHFWLXVOHVSULRULWDWVL
els nivells mínims de qualitat, actualització, disponibilitat i interoperabilitat de
O¶DFWLYLWDWFDUWRJUj¿FDLG¶LQIRUPDFLyJHRJUj¿FDUHODFLRQDGDDFjUUHFGHOHV
DGPLQLVWUDFLRQVGH&DWDOXQ\D
Acrònims
Administració responsable: AGE = Administració General de lEstat; AGC =
$GPLQLVWUDFLyGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D$/& $GPLQLVWUDFLyORFDOGH
&DWDOXQ\D
Departaments: AAR = Departament dAgricultura, Alimentació i Acció Rural;
ASC = Departament dAcció Social i Ciutadania; CMC = Departament de Cultura
i Mitjans de Comunicació; EIF = Departament dEconomia i Finances; EDU =
Departament dEducació; GAP = Departament de Governació i Administracions
Públiques; IRP = Departament dInterior, Relacions Institucionals i Participació;
IUE = Departament dInnovació, Universitats i Empresa; JUS = Departament de
Justícia; MAH = Departament de Medi Ambient i Habitatge; PRE = Departament
de la Presidència; PTOP = Departament de Política Territorial i Obres Públiques;
SLT = Departament de Salut; VCP = Departament de la Vicepresidència.
Entitats responsables: ACA = Agència Catalana de lAigua; ARC = Agència de
5HVLGXVGH&DWDOXQ\D$7// $LJHV7HU/OREUHJDW&3) &HQWUHGHOD3URSLHWDW
Forestal; CREAF = Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals; CTTI =
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació; CH Ebre i Xúquer =
Confederacions Hidrogràfiques de lEbre i el Xúquer; Ens locals = ajuntaments,
diputacions, mancomunitats de municipis, consells comarcals; GISA = Gestió
G¶,QIUDHVWUXFWXUHV6$8,&& ,QVWLWXW&DUWRJUjILFGH&DWDOXQ\D,&$(1 ,QVWLWXW
&DWDOjGHO¶(QHUJLD,'(6&$7 ,QVWLWXWG¶(VWDGtVWLFDGH&DWDOXQ\D,*& ,QVWLWXW
*HROzJLFGH&DWDOXQ\D,1( ,QVWLWXW1DFLRQDOG¶(VWDGtVWLFD5(*6$ 5HJVGH
&DWDOXQ\D6$85(*6(*$ 5HJ6LVWHPD6HJDUUD*DUULJXHV6$860& 
6HUYHL0HWHRUROzJLFGH&DWDOXQ\D8$% 8QLYHUVLWDW$XWzQRPDGH%DUFHORQD
UB = Universitat de Barcelona.
Accés a les dades: A = públic; B = parcialment públic; C = no públic.
CLASSIFICACIÓ INSPIRE. GRUP 0 - 1. REFERENCIAL TOPOGRÀFIC:

&DUWRJUD¿DLEDVHVWRSRJUj¿TXHVTXHUHSUHVHQWHQODPRUIRORJLDGHOWHUUHQ\L
WDPEpHOVREMHFWHVQDWXUDOVRDUWL¿FLDOVDPEXQDSRVLFLyGHWHUPLQDGDVREUHOD
superfície terrestre. Serveixen com a base i referència per a lús generalitzat, com
DUHSUHVHQWDFLyJUj¿FDGHOWHUULWRULLHVSRGHQREWHQLUSHUSURFHVVRVGLUHFWHV
dobservació i mesurament de la superfície terrestre o per processos dedició o
JHQHUDOLW]DFLyGHODLQIRUPDFLyWRSRJUj¿FD
ID: 00101
Conjunt dinformació geogràfica: cartografia topogràfica urbana.
Administració responsable:$*&±$/&
Departament responsable: PTOP.
Entitat responsable: ICC - Ens locals.
Accés a les dades: A.

%JTQPTJDJPOT

