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Article 165. Règim sancionador.

Al que disposa aquest llibre no li és aplicable el règim 
d’infraccions i sancions que preveu el llibre primer, títol IV, 
capítol II, i li és aplicable la legislació específica sobre la 
matèria dictada per les administracions públiques compe-
tents en matèria de turisme.

Disposició transitòria primera. Garantia comercial.

1. El que disposa aquesta norma respecte de la 
garantia comercial addicional no és aplicable als pro-
ductes posats en circulació abans de l’11 de setembre 
de 2003.

2. No obstant el que preveu l’apartat anterior, en 
relació amb els béns de naturalesa duradora posats en 
circulació abans de la data esmentada, el productor o, si 
no, el venedor ha de lliurar al consumidor i usuari una 
garantia, formalitzada per escrit, en què, com a mínim, 
s’asseguri al titular de la garantia:

a) La reparació totalment gratuïta dels vicis o defec-
tes originaris i dels danys i perjudicis ocasionats per 
aquests.

b) En els casos en què la reparació efectuada no 
sigui satisfactòria i l’objecte no revesteixi les condicions 
òptimes per complir l’ús a què estigui destinat, el titular 
de la garantia té dret a la substitució de l’objecte adquirit 
per un altre d’idèntiques característiques o a la devolució 
del preu pagat.

3. El document de garantia a què es refereix l’apartat 
anterior ha de tenir el contingut mínim següent:

a) L’objecte sobre el qual recau la garantia.
b) El garant.
c) El titular de la garantia.
d) Els drets del titular de la garantia.
e) El termini de durada de la garantia, que en cap cas 

ha de ser inferior a 6 mesos des de la data de lliurament, 
excepte quan la naturalesa del bé ho impedeixi i sense 
perjudici de les disposicions legals o reglamentàries per a 
béns o serveis concrets.

Disposició transitòria segona. Productes de naturalesa 
duradora.

Mentre el Govern no concreti els productes de natura-
lesa duradora, s’entén que aquests productes són els 
enumerats a l’annex II del Reial decret 1507/2000, d’1 de 
setembre, pel qual s’actualitzen els catàlegs de productes 
i serveis d’ús o consum comú, ordinari i generalitzat i de 
béns de naturalesa duradora, als efectes del que dispo-
sen, respectivament, els articles 2, apartat 2, i 11, apartats 
2 i 5, de la Llei general per a la defensa dels consumidors 
i usuaris i normes concordants.

Disposició transitòria tercera. Responsabilitat civil pels 
danys causats per productes defectuosos posats en 
circulació amb anterioritat al 8 de juliol de 1994.

Les normes del llibre tercer, títol II, capítol I d’aquesta 
norma no són aplicables a la responsabilitat civil derivada 
dels danys causats per productes posats en circulació 
abans del 8 de juliol de 1994.

Aquesta responsabilitat es regeix per les regles del 
capítol II de l’esmentat títol, amb les regles addicionals 
següents:

1. Amb caràcter general, i sense perjudici del que 
sigui més favorable al consumidor i usuari, en virtut d’al-
tres disposicions o acords convencionals, regeixen els 
criteris següents en matèria de responsabilitat:

a) El productor, subministrador o proveïdor de pro-
ductes als consumidors i usuaris ha de respondre de l’ori-

gen, identitat i idoneïtat d’aquests, d’acord amb la seva 
naturalesa i finalitat i amb les normes que els regulen.

b) En el cas de productes a granel n’ha de respondre 
el tenidor, sense perjudici que es pugui identificar i provar 
la responsabilitat de l’anterior tenidor, proveïdor o submi-
nistrador.

c) En el cas de productes envasats, etiquetats i tan-
cats amb tancament íntegre, n’ha de respondre la firma o 
raó social que figuri a la seva etiqueta, presentació o 
publicitat. Es pot eximir d’aquesta responsabilitat pro-
vant-ne la falsificació o la incorrecta manipulació per ter-
cers, que en són els responsables.

2. En tot cas és aplicable el règim de responsabilitat 
que preveu l’article 148 als productes alimentaris, els d’hi-
giene, neteja, cosmètics, especialitats o productes farma-
cèutics, gas, electricitat, vehicles de motor, joguines i 
productes dirigits als nens.

3. Si en la producció de danys concorren diverses 
persones, han de respondre solidàriament davant els per-
judicats. El que pagui al perjudicat té dret a repetir dels 
altres responsables, segons la seva participació en la cau-
sació dels danys.

Disposició final primera. Modificació de quanties.

S’autoritza el Govern a modificar les quanties que esta-
bleix aquesta norma. Les quanties dels articles 51 i 148 es 
modifiquen tenint en compte la variació dels índexs de 
preus al consum i les que preveu l’article 141 per adaptar-les 
a les revisions periòdiques de la normativa comunitària.

Disposició final segona. Desplegament reglamentari.

Es faculta el Govern per dictar, en matèria de la seva 
competència, les disposicions necessàries per a l’aplica-
ció d’aquesta norma. En particular, el Govern ha de deter-
minar els productes de naturalesa duradora a què es 
refereix l’article 126.

Disposició final tercera. Aplicabilitat del règim regla-
mentari en matèria d’infraccions i sancions.

Als efectes del que estableix el llibre primer, títol IV, 
capítol II d’aquesta norma és aplicable el Reial decret 
1945/1983, de 22 de juny, pel qual es regulen les infracci-
ons i sancions en matèria de defensa del consumidor i de 
la producció agroalimentària, sense perjudici de les seves 
ulteriors modificacions o adaptacions pel Govern. 

 20556 REIAL DECRET 1545/2007, de 23 de novembre, 
pel qual es regula el Sistema Cartogràfic Nacio-
nal. («BOE» 287, de 30-11-2007.)

La Llei 7/1986, de 24 de gener, d’ordenació de la carto-
grafia, regula el marc en el qual s’ha desenvolupat l’acti-
vitat cartogràfica oficial a Espanya. El seu gran èxit con-
sisteix en haver contribuït a l’eficaç desenvolupament de 
la cartografia per part de les administracions públiques 
competents, si bé el sistema dissenyat no ha evitat (en 
alguns casos) una duplicitat de la despesa i de l’esforç 
públic en aquesta matèria. Per aquesta raó essencial, s’ha 
determinat la necessitat d’establir un Sistema Cartogràfic 
Nacional que, amb respecte al que disposen la Llei i la 
Sentència 76/1984, de 29 de juny, del Tribunal Constitucio-
nal, suposi un sistema racional i operatiu, dins d’un marc 
de col·laboració i d’eficiència, que afavoreixi l’exercici de 
l’activitat cartogràfica, base comuna del desenvolupa-
ment econòmic i social que propugnen totes les adminis-
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tracions públiques espanyoles per als ciutadans i els seus 
territoris respectius.

La producció cartogràfica, en tractar-se d’una activitat 
de base objectiva, que reflecteix una realitat primordial 
com és el territori, no permet les discussions habituals en 
altres disciplines més especulatives. Per això, només cal 
arribar a un acord relatiu als criteris cartogràfics de repre-
sentació perquè qualsevol agent pugui utilitzar indistinta-
ment les seves pròpies produccions cartogràfiques o les 
d’altres agents, sempre que s’hagin realitzat seguint els 
mateixos criteris. Aquesta immediata capacitat de col-
laboració –una vegada que el mètode que s’ha d’utilitzar 
ha de ser el normalitzat conforme a les iniciatives i els 
models de la Unió Europea– permet nombrosos estalvis 
en esforç i despesa pública, i afavoreix que la regulació 
del Sistema Cartogràfic Nacional sigui encertada quant al 
seu disseny gràcies a la coresponsabilitat dels seus inte-
grants i a l’establiment de clàusules de salvaguarda que 
assegurin la seva llibertat d’acció dins del Sistema. 
Aquesta doble garantia de submissió voluntària al Sis-
tema (amb capacitat autònoma d’apartar-se’n o separar-
se’n) i d’aprofitament extensiu d’aquest, suposa la base 
sobre la qual s’ha fonamentat el desenvolupament del 
Sistema Cartogràfic Nacional, dissenyat a partir del que 
estableix la Llei 7/1986 i de la seva gestió per part de les 
diferents administracions de l’Estat.

Però aquesta doble garantia no és suficient per apor-
tar tota l’eficiència i la transparència que necessita el Sis-
tema, per la qual cosa se l’ha dotat d’uns mecanismes que 
assegurin l’objectivitat i la publicitat dels seus principis i 
que siguin àgils i flexibles en la seva aplicació.

D’aquesta manera, el Sistema Cartogràfic Nacional, 
que defineix i regula aquest Reial decret, constitueix el 
marc obligatori d’actuació de l’Administració General de 
l’Estat en matèria cartogràfica, així com de totes les admi-
nistracions públiques que voluntàriament l’adoptin com a 
model d’actuació cooperativa per servir millor els interes-
sos generals, salvaguardant el repartiment competencial 
establert i mantenint-lo. Tanmateix, aquest model no es 
pot considerar com una fórmula que elimini atribucions 
de cap Administració en l’exercici de les seves competèn-
cies ni suposa, tampoc, que cap Administració pugui arro-
gar-se nous títols competencials, ja que és el resultat que 
normativament es configura mitjançant un reial decret 
del Govern de la nació que defineix, de conformitat amb 
el principi de cooperació entre les administracions, el 
marc que garanteix la participació de tots els ens involu-
crats en la presa de decisions, ja que el sistema de distri-
bució competencial vigent condueix a una actuació con-
junta de les administracions públiques, i amb el procés 
d’elaboració d’aquesta norma (que ha suposat tres anys 
de recerca constant de l’acord ple) se segueix la doctrina 
tantes vegades expressada pel Tribunal Constitucional, 
com per exemple en la seva Sentència 68/1996, de 4 
d’abril. En aquest mateix sentit, s’ha de reconèixer l’ex-
cepcionalitat de la norma, que s’utilitza com a instrument 
per dur a terme, a partir de la Llei 7/1986, la regulació de 
tots els aspectes essencials de la matèria, que han estat 
acordats entre les diferents administracions, a causa del 
seu caràcter marcadament tècnic.

Amb aquest propòsit, el Reial decret conté la descrip-
ció d’aquest marc cooperatiu d’actuació de manera que 
regula els instruments essencials creats per l’esmentada 
Llei 7/1986, i revisa i completa el contingut del Reial decret 
2039/1994, de 17 d’octubre, pel qual s’aproven el Regla-
ment de règim jurídic i de funcionament del Registre Cen-
tral de Cartografia, i el del Reial decret 1792/1999, de 26 de 
novembre, pel qual es regula la composició i el funciona-
ment del Consell Superior Geogràfic, i desenvolupa el 
que preveu l’article vuitè de la Llei respecte al Pla carto-
gràfic nacional. Igualment, atenent les previsions norma-
tives i responent a la necessitat de garantir la disponibili-
tat, la fiabilitat i l’accessibilitat de les dades geogràfiques, 

es defineix i es regula la infraestructura nacional d’infor-
mació geogràfica i s’encomanen les diverses responsabi-
litats per organitzar-la.

En concret, amb l’objecte d’actualitzar el funciona-
ment del Consell Superior Geogràfic i adequar-lo a la 
realitat operativa del Sistema Cartogràfic Nacional, així 
com per assegurar la seva plena eficàcia com a autoritat 
cartogràfica nacional, té capacitat per fixar els requisits i 
les especificacions tècniques d’idoneïtat o els criteris 
d’homologació que ha de satisfer la producció cartogrà-
fica oficial, contribueix a realitzar la definició i a potenciar 
el desenvolupament d’una infraestructura nacional d’in-
formació geogràfica, autoritza produccions diferents a les 
assignades en el si del Sistema Cartogràfic Nacional i que 
estableix normativament aquest Reial decret, disposa de 
poders per arbitrar possibles conflictes entre els inte-
grants del Sistema i procura la difusió de la toponímia 
oficial i normalitzada. Finalment, es crea una Comissió 
Territorial, amb la participació de les comunitats autòno-
mes, amb presència executiva en el govern del Sistema i 
es potencia la Secretaria Tècnica com a garantia i suport 
tècnic per a un funcionament eficient del Consell com a 
autèntic òrgan superior del Sistema Cartogràfic.

D’altra banda, transcorregut prou temps des de la pri-
mera regulació del Registre Central de Cartografia, i atès 
el desenvolupament experimentat per la producció carto-
gràfica oficial i per les tecnologies de la informació, parti-
cularment dels sistemes d’informació geogràfica, i amb la 
finalitat d’enfortir les fórmules de cooperació i coordina-
ció entre les diferents administracions públiques en el si 
del Sistema Cartogràfic Nacional, s’estableix una nova 
regulació del Registre Central de Cartografia per garantir 
un funcionament més actualitzat i adequat.

A més, es dissenyen els mecanismes que han de per-
metre obtenir tota l’eficiència del Sistema, tant en la pla-
nificació com en la producció de la cartografia oficial, de 
manera que s’adopta una determinada distribució indica-
tiva d’atribucions entre els agents integrats i es garanteix 
una col·laboració veritablement real entre aquests.

Es desplega l’article vuitè de la Llei 7/1986, que dis-
posa l’elaboració d’un Pla cartogràfic nacional i encarrega 
al Consell Superior Geogràfic la seva coordinació amb els 
plans i els programes de producció cartogràfica de totes 
les administracions públiques. Amb aquest fi, s’han deter-
minat en el marc del Sistema Cartogràfic Nacional les 
funcions necessàries per a la seva elaboració, seguiment 
i avaluació, i per assegurar la coordinació entre plans, la 
col·laboració i cooperació entre agents públics i les neces-
sàries vies d’excepció, tot això amb l’objectiu d’assegurar 
la consecució d’un sistema amb eficiència màxima.

S’estableixen les normes mínimes per a la constitució, 
l’operativitat i el manteniment d’una infraestructura nacio-
nal d’informació geogràfica que pugui desenvolupar 
l’ambiciosa idea que conté la disposició transitòria de la 
Llei, que no s’ha pogut materialitzar en els anys de vigèn-
cia d’aquesta, malgrat que la seva redacció sigui taxativa, 
per l’absència d’un instrument adequat i de la tecnologia 
per portar-la a terme. Avui ja hi ha aquesta tecnologia i no 
pot retardar-se més la seva concreció i el seu desenvolu-
pament per garantir la seva adequada explotació.

Finalment, el text inclou disposicions específiques per 
als productors de cartografia de l’Administració General 
de l’Estat, amb l’únic propòsit de garantir l’eficiència de la 
despesa pública també en aquesta matèria i la coherència 
dels esforços de tots els agents implicats dirigits pel 
Govern de la nació.

En el procés d’elaboració d’aquest Reial decret han 
estat oïdes les comunitats autònomes, així com el Consell 
Superior Geogràfic, que ha evacuat el seu informe favora-
ble en la reunió del dia 17 de maig de 2007.

En virtut d’això, a proposta conjunta de la ministra de 
Foment i del ministre de Defensa, amb l’aprovació prèvia 
de la ministra d’Administracions Públiques, d’acord amb 
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el Consell d’Estat, i després de la deliberació del Consell 
de Ministres en la reunió del dia 23 de novembre de 2007,

D I S P O S O :

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret, en aplicació de la Llei 7/1986, 
de 24 de gener, d’ordenació de la cartografia, regula les 
activitats de recollida, emmagatzematge, tractament i 
difusió d’informació geogràfica sobre el territori nacional 
i el seu mar territorial, la zona contigua, la plataforma con-
tinental i la zona econòmica exclusiva, realitzada per les 
autoritats públiques a través del Sistema Cartogràfic 
Nacional.

Article 2. El Sistema Cartogràfic Nacional.

1. El Sistema Cartogràfic Nacional és un model d’ac-
tuació, constituït en desplegament de la Llei 7/1986, de 24 
de gener, d’ordenació de la cartografia, que persegueix 
l’exercici eficaç de les funcions públiques en matèria d’in-
formació geogràfica mitjançant la coordinació de l’actua-
ció dels diferents operadors públics les competències 
dels quals concorren en aquest àmbit.

2. El Sistema Cartogràfic Nacional, salvaguardant 
els interessos específics de la defensa nacional, té enco-
manat el compliment dels objectius següents:

a) Garantir l’homogeneïtat de la informació produ-
ïda per la multiplicitat d’organismes públics que en for-
min part i que de manera concurrent duen a terme activi-
tats cartogràfiques en el territori nacional, per assegurar-ne 
així la coherència, continuïtat i interoperabilitat.

b) Afavorir l’eficiència en la despesa pública desti-
nada a cartografia i sistemes d’informació geogràfica, 
evitar la dispersió i la duplicitat dels recursos públics uti-
litzats, i promoure la cooperació interinstitucional.

c) Assegurar la disponibilitat pública i l’actualització 
de les dades cartogràfiques de referència.

d) Assegurar la qualitat de la producció cartogràfica 
oficial i la seva utilitat com a servei públic, de manera que 
es faciliti l’accés públic a la informació geogràfica i s’afa-
voreixi la competitivitat del sector cartogràfic privat.

3. Per al compliment dels seus objectius, el Sistema 
Cartogràfic Nacional disposa dels instruments següents:

a) L’equipament geogràfic de referència nacional.
b) Els plans de producció de la cartografia oficial.
c) El Registre Central de Cartografia.
d) La infraestructura nacional d’informació geo-

gràfica.
e) El Consell Superior Geogràfic.

Article 3. Àmbit subjectiu aplicable.

1. Als efectes del que disposa aquest Reial decret, el 
Sistema Cartogràfic Nacional està constituït pels plans i 
programes de producció cartogràfica oficial, per la topo-
nímia oficial i normalitzada, per les infraestructures de 
dades espacials que es basen en informació geogràfica 
oficial, pels productes i serveis d’informació geogràfica 
elaborats per les administracions públiques i per altres 
agents públics en les matèries esmentades, així com per 
les relacions entre aquests.

2. Formen part del Sistema les entitats que tenen 
atribuïdes les funcions de recollida, emmagatzematge, 
tractament o difusió d’informació geogràfica en les admi-
nistracions públiques següents:

a) L’Administració General de l’Estat i les entitats del 
sector públic estatal.

b) L’Administració de les comunitats autònomes, i 
les entitats del sector públic autonòmic, sempre que 
manifestin la seva voluntat d’integrar-s’hi.

c) Les ciutats amb Estatut d’autonomia i altres enti-
tats locals, sempre que manifestin la seva voluntat d’inte-
grar-s’hi.

3. Les comunitats autònomes i les ciutats amb Esta-
tut d’Autonomia que s’hagin integrat en el Sistema poden 
acordar, en qualsevol moment, la seva separació del Sis-
tema mitjançant una comunicació del seu òrgan de 
govern al Consell Superior Geogràfic amb una antelació 
de dos mesos. Quan una d’aquestes administracions 
públiques hagi exercit aquesta clàusula de separació, no 
podrà sol·licitar la reintegració al Sistema fins que hagi 
transcorregut un termini de dos anys des que s’hagi fet 
efectiva aquesta clàusula.

4. Les administracions locals que s’integrin en el Sis-
tema hi han de participar en els termes que estableix 
aquest Reial decret per a l’exercici de les competències 
que l’ordenament jurídic els atribueixi com a pròpies o les 
que exerceixin mitjançant un conveni o altres fórmules de 
cooperació interadministrativa i, per a la resta de compe-
tències que en aquesta matèria puguin exercir, ho han de 
fer de conformitat amb el que determini la comunitat 
autònoma respectiva, si està integrada en el Sistema, en 
el marc de les seves normes mateixes o els plans i progra-
mes cartogràfics. La seva separació del Sistema o la seva 
reintegració depenen, si s’escau, de la normativa autonò-
mica corresponent.

5. Les administracions autonòmiques i locals que 
sol·licitin integrar-se en el Sistema han de participar-hi 
plenament a partir de la subscripció d’un conveni de col-
laboració amb l’Administració General de l’Estat, a través 
de la Presidència del Consell Superior Geogràfic, en el 
qual es posi de manifest la seva total acceptació dels con-
tinguts d’aquest Reial decret que les afectin. La separació 
s’ha de materialitzar mitjançant la denúncia formal del 
Conveni de col·laboració esmentat.

CAPÍTOL II

L’equipament geogràfic de referència nacional

Article 4. Contingut, elaboració i difusió.

1. Tota la producció d’informació geogràfica i carto-
grafia oficials s’ha de fer a partir de l’equipament geogrà-
fic de referència nacional, que està integrat pel sistema de 
referència geodèsic, del qual formen part les xarxes nacio-
nals geodèsiques i d’anivellaments; pel sistema oficial de 
coordenades, del qual formen part tant les coordenades 
geogràfiques basades en el sistema de referència geodè-
sic com les coordenades planes del sistema de projecció 
UTM, en escales superiors a 1:500.000; per la toponímia 
oficial recollida en el Nomenclàtor geogràfic bàsic d’Espa-
nya; per les delimitacions territorials inscrites en el Regis-
tre Central de Cartografia; i per l’Inventari nacional de 
referències geogràfiques municipals, que ha de reflectir la 
situació geogràfica de cada entitat local que conté el 
Registre d’Entitats Locals.

2. En el marc de la normativa vigent, s’encomana a 
la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional la for-
mació, el control, l’assenyalament si és necessari, i la 
difusió de l’equipament geogràfic de referència nacional.

3. Totes les dades relatives a l’equipament geogràfic 
de referència nacional s’han de facilitar gratuïtament als 
productors de cartografia oficial integrats en el Sistema.



5080 Dissabte 1 desembre 2007 Suplement núm. 37

CAPÍTOL III

La planificació de la producció cartogràfica oficial

Article 5. Classificació de la cartografia oficial.

1. S’entén per cartografia oficial la representació grà-
fica, tant en suport analògic com digital, dels elements 
geogràfics sobre la superfície terrestre, la plataforma con-
tinental o els fons marins, en un marc de referència prèvi-
ament definit i matemàticament adequat, feta per les 
administracions públiques, o sota la seva direcció i con-
trol, en el marc de les seves competències i amb subjecció 
a les prescripcions de la Llei 7/1986, de 24 de gener, i 
d’aquest Reial decret.

2. La cartografia oficial pot ser bàsica, derivada o 
temàtica, de conformitat amb els termes que estableixen 
respectivament els articles 3, 4 i 5 de la Llei 7/1986, d’orde-
nació de la cartografia.

3. La cartografia bàsica és la que s’obté per proces-
sos directes d’observació i mesurament de la superfície 
terrestre, i serveix de base i referència per al seu ús gene-
ralitzat com a representació gràfica de la Terra. La carto-
grafia bàsica pot ser topogràfica o nàutica.

4. S’entén per cartografia topogràfica la que repre-
senta la morfologia del terreny així com els objectes, 
naturals o artificials, amb una posició determinada sobre 
la superfície terrestre. La cartografia topogràfica pot ser 
bàsica o derivada.

5. S’entén per cartografia nàutica específicament la 
dissenyada i destinada per satisfer els requeriments i les 
prescripcions de la navegació marítima, que representa 
profunditats, tipus de fons, configuració i característiques 
de la costa, perills, obstruccions, zones reglamentades i 
ajudes a la navegació.

6. La cartografia derivada és la que es forma per pro-
cessos d’addició o de generalització de la informació que 
conté la cartografia bàsica. La cartografia derivada pot ser 
topogràfica o nàutica.

7. La cartografia temàtica és la que, fa servir com a 
suport cartografia bàsica o derivada, conserva els seus 
atributs, i singularitza o desenvolupa algun aspecte con-
cret de la informació que aquella conté o incorpora infor-
mació addicional específica. En tot cas, es considera car-
tografia temàtica la següent:

a) Militar, ja sigui topogràfica, naval o aeronàutica, 
la que inclou informació necessària per a la defensa 
nacional.

b) Aeronàutica, la que inclou informació necessària 
per a la navegació aèria, civil o militar.

c) Geològica, la que inclou informació sobre la dispo-
sició, l’evolució, la naturalesa i l’estructura dels terrenys.

d) Mediambiental, la que informa sobre característi-
ques del medi en relació amb els éssers vius, amb la 
caracterització del paisatge i amb els resultats de l’activi-
tat humana sobre aquest medi, així com respecte de la 
normativa de referència o la normativa aplicable.

e) Forestal o agrícola, la que recull informació sobre 
l’estructura de la vegetació forestal o dels cultius agríco-
les, així com dels seus aprofitaments primaris, i sobre el 
potencial o l’aptitud del terreny per a aquests usos.

f) Oceanogràfica, la que inclou informació sobre les 
costes, els mars i els oceans.

g) Estadística, la que incorpora informació demogrà-
fica i socioeconòmica.

h) Cadastral, la que recull la descripció parcel·lària o 
superficial dels béns immobles, de conformitat amb el 
Text refós de la Llei del cadastre immobiliari, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març.

i) Urbanística, la que recull la informació topogràfica 
dels plans territorials, municipals i de desenvolupament, 
incloent-hi la situació, la distribució i la relació entre les 

diferents figures o determinacions aprovades en els plans 
d’ordenació del territori que afectin un àmbit determinat.

j) D’infraestructures i serveis, la que recull la ubica-
ció, la distribució i les capacitats de les instal·lacions, 
xarxes de transport, de serveis i d’infraestructures.

k) De riscos i emergències, la que identifica les àrees 
geogràfiques susceptibles de patir danys catastròfics en 
cas que es materialitzin riscos naturals, tecnològics o 
d’una altra naturalesa sobre les persones o els seus béns.

l) Didàctica, la que recull informació física, política o 
de qualsevol altra índole amb fins pedagògics.

m) Arqueològica, la que recull informació sobre el 
patrimoni arqueològic, en especial sobre jaciments i zones 
arqueològiques que estiguin en superfície, en el subsòl, en 
el mar territorial o en la plataforma continental.

n) Específica, la que proporciona una imatge carto-
gràfica de les característiques físiques, jurídiques, econò-
miques, sanitàries, industrials, patrimonials, turístiques, 
de transports, ramaderes, socioculturals o de l’evolució 
històrica d’un territori, així com els mapes que reflecteixin 
una realitat específica d’acord amb la normativa vigent.

Article 6. Competències de producció cartogràfica.

1. Tots els agents integrats en el Sistema Cartogràfic 
Nacional poden, en el marc que estableix la Llei 7/1986, 
d’ordenació de la cartografia, produir la cartografia oficial 
que necessitin per a l’exercici de les seves competències. 
No obstant això, a fi d’assolir la màxima eficiència del 
Sistema, s’adopta la següent distribució indicativa i no 
excloent d’atribucions en el si del Sistema:

L’Administració General de l’Estat ha de produir la car-
tografia nàutica, la cartografia topogràfica de sèries naci-
onals a escales d’1:25.000, 1:50.000 i més petites i qualse-
vol cartografia temàtica que necessiti en l’exercici de les 
seves competències.

a) Les comunitats autònomes han de produir la car-
tografia topogràfica a escales més grans que 1:25.000 i 
qualsevol cartografia temàtica que necessitin en l’exercici 
de les seves competències.

b) Les entitats locals han de produir la cartografia 
topogràfica a escales més grans que 1:5.000 i qualsevol 
cartografia temàtica que necessitin en l’exercici de les 
seves competències.

2. L’incompliment de les obligacions de producció 
cartogràfica que preveu el corresponent pla o programa 
d’una administració integrada en el Sistema faculta el 
Consell Superior Geogràfic per acordar amb l’Administra-
ció pública respectiva el seu desenvolupament. Transcor-
reguts dos anys des de l’aprovació del pla o programa 
sense haver-se complert les seves previsions, el Consell 
Superior Geogràfic pot adoptar les mesures necessàries 
per produir la cartografia de què es tracti.

3. Les administracions públiques integrades en el 
Sistema poden establir acords de cooperació entre sí, així 
com amb les universitats i altres entitats públiques amb 
competència o interessos en la matèria, per a la producció 
d’informació geogràfica o cartografia, i n’han de donar 
compte a la Secretaria Tècnica del Consell Superior Geo-
gràfic.

Article 7. Competències de l’Administració General de 
l’Estat.

1. Les competències de l’Administració General de 
l’Estat en matèria de producció cartogràfica es distribuei-
xen entre els òrgans següents:

a) Correspon a la Direcció General de l’Institut Geo-
gràfic Nacional la planificació i la programació de la pro-
ducció de cartografia topogràfica i la formació i conser-
vació de les sèries cartogràfiques, bàsiques i derivades, 
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que constitueixen la base del mapa topogràfic nacional i 
d’altres que cobreixin tot el territori nacional en escales 
1:25.000, 1:50.000 i més petites.

b) Correspon a l’Institut Hidrogràfic de la Marina la 
planificació, la programació de la producció, la formació 
i la conservació de la cartografia nàutica, prenent en con-
sideració les competències que corresponen a la Direc-
ció General de la Marina Mercant i a l’ens públic Ports de 
l’Estat.

c) Correspon al Centre Geogràfic de l’Exèrcit la pro-
ducció de la cartografia militar topogràfica, a l’Institut 
Hidrogràfic de la Marina la cartografia naval i al Centre 
Cartogràfic i Fotogràfic de l’Exèrcit de l’Aire la cartografia 
militar aeronàutica, respectivament, d’acord amb la seva 
normativa específica en l’àmbit de la defensa. En aquest 
context, en el marc dels acords de cooperació correspo-
nents, la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional 
i l’Institut Hidrogràfic de la Marina han de proporcionar 
gratuïtament la cartografia topogràfica i nàutica disponi-
ble que sigui necessària per a la producció de cartografia 
militar.

d) Correspon a la Direcció General del Cadastre la 
producció de la cartografia cadastral de conformitat amb 
el que estableix la disposició addicional primera d’aquest 
Reial decret. Mitjançant els sistemes de col·laboració que 
s’estableixin, pot utilitzar la cartografia topogràfica que li 
proporcioni la Direcció General de l’Institut Geogràfic 
Nacional.

2. En el marc de la normativa internacional vigent en 
cada cas, la producció de cartografia temàtica l’han de fer 
els centres directius i els organismes competents en la 
matèria, a partir de la cartografia topogràfica i de la carto-
grafia nàutica que proporcionin, respectivament, la Direc-
ció General de l’Institut Geogràfic Nacional o l’Institut 
Hidrogràfic de la Marina.

3. La Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacio-
nal i la Secretaria General Tècnica del Ministeri de Defensa 
han d’establir els protocols d’actuació coordinada que 
regulin la cooperació entre els òrgans cartogràfics del 
Ministeri de Defensa i la Direcció General de l’Institut 
Geogràfic Nacional en la realització de cartografia topo-
gràfica, salvaguardant, en tot cas, els interessos priorita-
ris i la normativa específica de la defensa nacional. 
Aquests protocols, els han d’aprovar conjuntament els 
ministres dels dos departaments.

Article 8. El Pla cartogràfic nacional.

1. El Pla cartogràfic nacional és l’instrument de plani-
ficació de la producció cartogràfica oficial feta per l’Admi-
nistració General de l’Estat.

2. El Pla cartogràfic nacional té una vigència quadri-
ennal, encara que podrà ser revisat quan les necessitats 
ho aconsellin.

3. Correspon al Consell de Ministres l’aprovació del 
Pla cartogràfic nacional i de les seves revisions eventuals. 
La seva proposta l’ha de formular el Consell Superior 
Geogràfic i l’ha d’elevar al Consell de Ministres el titular 
del Ministeri de Foment.

4. Les propostes d’aprovació o de revisió del Pla les 
ha d’elaborar la Comissió especialitzada del Pla cartogrà-
fic nacional, amb la consulta prèvia als productors de 
cartografia oficial. La proposta l’ha de sotmetre a l’in-
forme de la Comissió Territorial i l’ha d’elevar al Ple el 
Consell Superior Geogràfic la Comissió Permanent.

5. No es pot incloure en el Pla la producció de carto-
grafia ja inscrita en el Registre Central de Cartografia, lle-
vat que no reuneixi les condicions d’actualització neces-
sàries, es pretengui la seva revisió o el seu titular hagi 
denegat expressament el permís per difondre-la.

6. El Pla cartogràfic de les Forces Armades ha d’in-
cloure la planificació de la cartografia i la informació geo-

gràfica militar; l’ha d’elaborar el Ministeri de Defensa, de 
conformitat amb la seva normativa específica, prenent en 
consideració el Pla cartogràfic nacional.

Article 9. Estructura del Pla cartogràfic nacional.

El Pla cartogràfic nacional té, com a mínim, el contin-
gut següent:

a) Diagnòstic de la situació de la cartografia oficial 
en el moment de la seva elaboració.

b) Determinació dels objectius i de les necessitats 
que s’han de cobrir en matèria cartogràfica durant el perí-
ode de vigència del Pla, a la satisfacció del qual s’han 
d’orientar els projectes de producció i d’actualització de la 
cartografia oficial.

c) La planificació indicativa de l’activitat cartogràfica 
de l’Administració General de l’Estat, que comprèn els 
projectes proposats per l’Administració General de l’Estat, 
els seus organismes autònoms i les entitats del sector 
públic estatal que siguin informats favorablement per la 
Comissió Permanent del Consell Superior Geogràfic, en 
matèria de cartografia topogràfica, nàutica o temàtica la 
inscripció de les quals en el Registre Central de Cartogra-
fia sigui obligatòria.

d) La política de dades aplicable a la difusió i l’ac-
cessibilitat de la informació geogràfica a produir a l’em-
para del Pla, així com els serveis d’informació i el sis-
tema de protecció de drets, inclosos els mecanismes de 
finançament.

e) La forma de coordinació, mitjançant la planifica-
ció nacional, dels plans i els programes de producció 
cartogràfica de les administracions públiques integrades 
en el Sistema Cartogràfic Nacional, salvaguardant els 
interessos de la defensa nacional.

f) La determinació de costos i del finançament; sobre 
això, els programes d’inversions públiques de l’Estat que 
continguin recursos destinats a producció cartogràfica no 
poden incloure projectes que contradiguin els objectius 
del Pla cartogràfic nacional, tret de raons d’urgència apre-
ciades pel Consell Superior Geogràfic a sol·licitud de l’òr-
gan productor.

Si s’escau, s’ha de precisar la forma i quantia de la 
contribució dels pressupostos generals de l’Estat al finan-
çament de projectes compresos en plans i programes 
cartogràfics de les administracions públiques integrades 
en el Sistema Cartogràfic Nacional, exceptuant els inclo-
sos en el Pla cartogràfic de les Forces Armades.

g) Les normes tècniques de producció de cartografia 
oficial i els criteris d’homologació, d’harmonització i de 
coordinació de la producció cartogràfica oficial.

h) La participació de les administracions públiques 
en programes de recerca, desenvolupament i innovació.

Article 10. Programes operatius anuals.

1. El Pla cartogràfic nacional es desenvolupa mitjan-
çant programes operatius anuals, que establiran per a 
cada període les prioritats d’actuació en matèria de pro-
ducció cartogràfica, dins de les disponibilitats pressu-
postàries.

2. Correspon a la Comissió Especialitzada del Pla 
cartogràfic nacional l’elaboració, de conformitat amb la 
proposta dels productors oficials, del programa operatiu 
anual, que s’ha de sotmetre a l’aprovació de la Comissió 
Permanent del Consell Superior Geogràfic amb el conei-
xement previ de la Comissió Territorial.

3. La Secretaria Tècnica del Consell Superior Geogrà-
fic ha de determinar, amb la conformitat dels productors 
oficials afectats, el procediment que s’ha de seguir per a 
la introducció prèvia i la verificació posterior de paràme-
tres de millora contínua en els programes operatius anu-
als en els quals s’articula el Pla cartogràfic nacional, així 
com per a la seva coordinació amb els plans i els progra-
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mes de producció cartogràfica de les altres administraci-
ons públiques.

4. La Comissió Permanent pot proposar, si s’escau, 
l’edició de publicacions incloses en el Programa operatiu 
anual. Aquestes publicacions formen part dels programes 
editorials dels departaments ministerials corresponents, 
de conformitat amb el Reial decret 118/2001 d’ordenació 
de les publicacions oficials i amb l’Acord del Consell de 
Ministres pel qual s’aprovi, amb caràcter anual, el Pla 
general de publicacions de l’Administració General de 
l’Estat.

Article 11. Plans i programes de producció cartogràfica 
de les administracions autonòmiques i locals.

1. Els plans i programes de les administracions auto-
nòmiques o locals integrades en el Sistema Cartogràfic 
Nacional s’han de coordinar amb el Pla nacional mitjan-
çant la representació de les esmentades administracions 
en el Consell Superior Geogràfic i no poden preveure la 
producció de cartografia ja inscrita en el Registre Central 
de Cartografia, llevat que aquesta no reuneixi les condici-
ons d’actualització necessàries, es pretengui la seva revi-
sió o el seu titular hagi denegat expressament el permís 
per difondre-la.

2. Correspon a cada administració autonòmica o 
local l’aprovació dels seus plans o programes de produc-
ció cartogràfica respectius, amb l’informe previ del Con-
sell Superior Geogràfic sobre els següents aspectes del 
pla o programa respectiu:

a) Adequació del programa o pla a les previsions del 
Pla cartogràfic nacional i als criteris de normalització.

b) Inexistència de coincidències significatives amb 
altres plans o programes ja aprovats o amb la cartografia 
inscrita en el Registre Central de Cartografia.

c)  Adequació al marc competencial i a la distribució 
indicativa d’atribucions en el si del Sistema Cartogràfic 
Nacional.

3. L’evacuació de l’informe del Consell Superior Geo-
gràfic s’ha d’ajustar a les regles següents:

a) La Secretaria Tècnica, en el termini de deu dies 
hàbils des de la presentació de la sol·licitud, ha d’elaborar 
l’informe i l’ha de trametre als membres de les comissions 
territorial i permanent del Consell Superior Geogràfic.

b) Els membres de les comissions Territorial i Perma-
nent poden formular observacions a l’informe en el ter-
mini de 10 dies hàbils des de la seva recepció.

c) L’informe s’ha d’evacuar en el termini màxim 
de 30 dies hàbils des de la presentació de la sol·licitud. La 
no-evacuació en aquest termini equival a l’emissió d’un 
informe favorable.

4. L’informe de la Secretaria Tècnica del Consell 
Superior Geogràfic pot contenir les valoracions següents:

a) Informe favorable: si l’informe és favorable, l’Ad-
ministració pública interessada pot procedir a l’aprovació 
del pla o programa de producció cartogràfica.

b) Informe amb observacions: si l’informe formula 
observacions, l’Administració pública interessada pot 
solucionar-les i sol·licitar de nou l’informe, que s’ha d’eva-
cuar en el termini de deu dies hàbils. A aquests efectes, es 
consideren solucionables les observacions relatives a 
qüestions tècniques, de normalització, a concomitàncies 
o duplicacions.

c) Si l’informe és desfavorable, l’Administració 
pública interessada pot sol·licitar l’informe de la Comissió 
Territorial que, en cas que sigui favorable, permet l’apro-
vació del pla o programa; si l’informe de la Comissió Ter-
ritorial és desfavorable i l’Administració interessada 
aprova el pla o el programa, s’entén que denuncia el con-

veni de col·laboració corresponent i sol·licita la separació 
del Sistema Cartogràfic Nacional.

Article 12. Producció cartogràfica oficial no planificada.

1. Totes les administracions públiques integrades en 
el Sistema Cartogràfic Nacional han d’ajustar la seva pro-
ducció cartogràfica a les previsions que recullen els seus 
respectius plans o programes considerant la distribució 
indicativa d’atribucions que estableix aquest Reial decret.

No obstant això, les administracions públiques inte-
grades en el Sistema poden produir cartografia no com-
presa en els seus plans o programes, de conformitat amb 
els requisits següents:

a) Quan es tracti de la producció de cartografia 
bàsica, s’ha de requerir l’autorització prèvia del Consell 
Superior Geogràfic mitjançant un informe emès per la 
seva Secretaria Tècnica.

b) Quan es tracti de la producció de cartografia topo-
gràfica o temàtica que utilitzi com a informació de refe-
rència cartografia oficial registrada, s’ha de requerir la 
comunicació prèvia al Registre Central de Cartografia.

2. L’autorització del Consell Superior Geogràfic per a 
la producció de cartografia bàsica oficial no planificada 
està supeditada a la comprovació que no n’hi ha l’esmen-
tada cartografia, o que l’existent no està degudament 
actualitzada o no s’ajusta a criteris normalitzats. Aquesta 
autorització s’ha de notificar a l’interessat en el termini de 
deu dies des de la recepció de la sol·licitud, i s’entén con-
cedida en cas de falta de resolució expressa.

3. En cas que es denegui l’autorització, la Secretaria 
Tècnica del Consell Superior Geogràfic ha de proporcio-
nar a l’Administració interessada informació sobre l’Admi-
nistració productora i sobre l’antiguitat i les característi-
ques tècniques de la cartografia, de conformitat amb el 
que conté el Registre Central de Cartografia. Les adminis-
tracions implicades poden acordar la cessió de la carto-
grafia existent en un termini determinat, el preu si s’es-
cau, i les condicions tècniques, o la producció conjunta 
d’una cartografia actualitzada.

Si no arriben a un acord, l’Administració interessada 
pot fer la seva cartografia, amb la comunicació prèvia a la 
Secretaria Tècnica del Consell Superior Geogràfic de les 
raons que li van impedir arribar a un acord. D’aquest 
escrit, se n’ha de donar compte als integrants de la Comis-
sió Permanent i de la Comissió Territorial del Consell 
Superior Geogràfic.

Article 13. Normalització de criteris de producció carto-
gràfica.

1. La cartografia inclosa en el Sistema Cartogràfic 
Nacional s’ha d’ajustar a uns criteris normalitzats, que 
contenen les normes cartogràfiques corresponents i que 
ha d’aprovar mitjançant una ordre ministerial, a proposta 
del Consell Superior Geogràfic, el ministre de Defensa 
quan es tracti de cartografia bàsica nàutica, o el ministre de 
Foment quan es tracti de cartografia bàsica topogràfica.

2. La proposta de criteris normalitzats l’ha d’aprovar 
una majoria, com a mínim, de dos terços dels membres 
de la Comissió Permanent, sempre que no s’oposin tots 
els vocals representants de les comunitats autònomes, a 
iniciativa de la Comissió Especialitzada de Normes Geo-
gràfiques o de la Secretaria Tècnica del Consell Superior 
Geogràfic.

3. L’acord que fixi aquests criteris normalitzats s’ha 
de notificar, mitjançant un informe de la Secretaria Tèc-
nica, a tots els agents integrats en el Sistema quan hagin 
estat aprovats de conformitat amb el que disposen els 
articles tercer i quart de la Llei 7/1986, de 24 de gener, d’or-
denació de la cartografia.
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4. La producció de cartografia temàtica s’ha de fer de 
conformitat amb els criteris específics normalitzats de les 
organitzacions internacionals de les quals Espanya forma 
part, que poden ser inclosos, si s’escau, en el patrimoni 
tècnic del Pla cartogràfic nacional.

Article 14. Difusió pública de la informació cartogràfica.

1. Els productes i els serveis cartogràfics oficials els 
han de distribuir i, si s’escau, comercialitzar els òrgans i 
organismes competents de les administracions públiques 
integrades en el Sistema, de conformitat amb les regles 
següents:

a) Les administracions públiques integrades en el 
Sistema poden accedir gratuïtament als productes i ser-
veis cartogràfics oficials que necessitin per a l’exercici de 
les seves funcions públiques, d’acord amb les especifica-
cions dels seus productors i de conformitat amb els crite-
ris que estableixi el Consell Superior Geogràfic.

b) Les altres administracions públiques o les entitats 
del sector públic i els particulars poden accedir als pro-
ductes i serveis oficials de conformitat amb el sistema de 
taxes o preus establert, si s’escau, en cada administració 
pública.

2. No es pot difondre ni es pot comercialitzar infor-
mació geogràfica o cartografia oficial sense l’autorització 
prèvia del seu productor.

3. El Consell Superior Geogràfic, garantint l’adequa-
ció a la normativa internacional i al Pla general de publi-
cacions oficials, ha d’establir els criteris generals als quals 
s’han d’ajustar, si s’escau, les polítiques de difusió dels 
productes i serveis cartogràfics oficials.

4. En l’àmbit de l’Administració General de l’Estat s’ha 
d’impulsar una política de difusió lliure dels productes car-
togràfics oficials; en tot cas, els preus públics per obtenir o 
accedir als productes i serveis cartogràfics oficials s’han 
d’establir mitjançant una ordre del ministre corresponent, 
amb l’informe previ de la Comissió Permanent del Consell 
Superior Geogràfic que ha de comptar amb l’assessora-
ment tècnic del Centre Nacional d’Informació Geogràfica.

5. En aquest àmbit, el Centre Nacional d’Informació 
Geogràfica ha de mantenir actualitzada la relació de pro-
ductes de cartografia oficial registrada i de serveis carto-
gràfics registrats i n’ha de promoure la difusió i, si s’escau, 
la comercialització de conformitat amb la normativa 
vigent.

CAPÍTOL IV

El Registre Central de Cartografia

Article 15. El Registre Central de Cartografia.

1. El Registre Central de Cartografia és un òrgan 
administratiu adscrit al Ministeri de Foment mitjançant la 
Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional, que 
garanteix la fiabilitat i la interoperabilitat de les dades 
geogràfiques oficials.

2. La gestió del Registre ha d’estar totalment infor-
matitzada i les inscripcions s’han de practicar per ordre de 
recepció de les sol·licituds.

3. El Registre Central de Cartografia i els registres de 
cartografia de les administracions públiques integrades 
en el Sistema Cartogràfic Nacional han d’estar connectats 
telemàticament. A aquests efectes, correspon a la Secre-
taria Tècnica del Consell Superior Geogràfic vetllar per 
l’homogeneïtat i la coherència de la informació que conte-
nen aquests registres i proposar al Consell Superior Geo-
gràfic l’aprovació de mecanismes per a la col·laboració i 
la informació mútua entre aquests.

4. No és necessari remetre al Registre Central de 
Cartografia la informació que ja figuri inscrita en un regis-

tre cartogràfic autonòmic, i n’hi ha prou amb la comunica-
ció del nom de l’arxiu informàtic que consti en aquest 
registre autonòmic.

5. Correspon al Registre Central de Cartografia 
l’exercici de les funcions següents:

a) La inscripció de la cartografia oficial.
b) La inscripció de les delimitacions territorials i les 

seves variacions.
c) La inscripció del Nomenclàtor geogràfic nacional.
d) La recopilació, la normalització i la difusió de la 

toponímia oficial.

Article 16. Accés al Registre.

1. El Registre Central de Cartografia té caràcter 
públic.

2. La informació del Registre Central de Cartografia 
ha d’estar disponible al públic a través d’Internet, de con-
formitat amb les previsions del Text refós de la Llei de 
propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legisla-
tiu 1/1996, de 12 d’abril.

3. El Registre Central de Cartografia ha d’expedir 
gratuïtament certificacions sobre el contingut de la infor-
mació inscrita.

Secció 1a Cartografia oficial

Article 17. Cartografia inscriptible.

1. S’han d’inscriure en el Registre Central de Carto-
grafia les següents produccions cartogràfiques de les 
administracions públiques:

a) La cartografia bàsica, topogràfica i nàutica.
b) La cartografia derivada corresponent o no a 

sèries nacionals, així com les fotografies aèries i les 
imatges espacials que hagin servit de base per a la seva 
realització i les ortofotografies i ortoimatges correspo-
nents, salvaguardant els interessos prioritaris de la 
defensa nacional.

c) La cartografia temàtica elaborada per les adminis-
tracions públiques, amb la decisió expressa prèvia del 
ministre corresponent o de l’autoritat autonòmica compe-
tent, després de l’informe del Consell Superior Geogràfic; 
la inscripció de la cartografia temàtica militar necessita 
l’aprovació prèvia del ministre de Defensa.

2. Així mateix, s’hi poden inscriure els productes o 
serveis cartogràfics realitzats per persones físiques o jurí-
diques privades per als seus propis fins, sempre que 
satisfacin els criteris tècnics d’homologació que determini 
el Consell Superior Geogràfic.

3. La inscripció de la cartografia cadastral bàsica o 
temàtica es regeix pel que disposa el Reial decret 585/1989, 
de 26 de maig, pel qual es desplega la Llei 7/1986, de 24 de 
gener, en matèria de cartografia cadastral.

Article 18. Procediment d’inscripció de la cartografia 
oficial.

1. El procediment per a la inscripció obligatòria de la 
cartografia oficial l’ha d’iniciar l’òrgan competent de l’Ad-
ministració productora, que ha de trametre a la Secretaria 
Tècnica del Consell Superior Geogràfic la sol·licitud amb 
el contingut i els requisits que s’estableixin mitjançant 
una ordre del ministre de Foment.

2. El Registre Central de Cartografia ha de sotmetre 
la cartografia tramesa al tràmit d’homologació tècnica 
que determini el Consell Superior Geogràfic i ha de com-
provar que no figura prèviament inscrita cap cartografia 
amb els mateixos atributs i les mateixes característiques 
tècniques.
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3. Comprovats els aspectes que assenyala l’apartat 
anterior, el Registre Central de Cartografia ha d’efectuar la 
seva inscripció mitjançant l’emplenament informàtic 
d’una fitxa registral per producte o per sèrie de productes.

4. En les fitxes registrals de la cartografia derivada hi 
ha de figurar la cartografia bàsica a partir de la qual s’ha 
obtingut, i en la fitxa de la cartografia temàtica s’hi ha 
d’indicar la cartografia bàsica o derivada que s’ha utilitzat 
com a suport d’aquesta. No s’hi pot inscriure la cartogra-
fia, derivada o temàtica, feta a partir d’una cartografia no 
registrada.

Article 19. Efectes de la inscripció.

1. La cartografia inscrita en el Registre Central de 
Cartografia que hagi estat produïda per les administraci-
ons públiques, o sota la seva direcció i control, rep la 
qualificació de cartografia oficial registrada.

2. Salvaguardant els interessos i les necessitats de la 
defensa nacional, la cartografia oficial registrada és d’ús 
obligatori per totes les administracions públiques integra-
des en el Sistema Cartogràfic Nacional per a la formació 
de nova cartografia derivada o temàtica, quan aquella 
cobreixi tot el territori que s’ha de representar, estigui 
prou actualitzada i tingui una escala superior, en el cas de 
la derivada, o la mateixa escala en el cas de la temàtica, 
llevat de desacord entre el productor i el nou agent que la 
vulgui produir. Aquest desacord s’ha de posar en coneixe-
ment de la Secretaria Tècnica del Consell Superior Geo-
gràfic.

3. La cartografia oficial registrada gaudeix de la pro-
tecció del règim jurídic de propietat intel·lectual; a més, la 
produïda per l’Administració General de l’Estat gaudeix 
del règim jurídic de les publicacions oficials que estableix 
el Reial decret 118/2001, de 9 de febrer.

4. La cartografia inscrita a sol·licitud de persones 
físiques o jurídiques privades adquireix validesa com a 
cartografia registrada davant les administracions públi-
ques, encara que sense l’obligatorietat d’ús per part 
d’aquestes.

5. Els serveis cartogràfics inscrits reben la denomi-
nació de serveis cartogràfics registrats, i obtenen un certi-
ficat d’idoneïtat de l’Administració General de l’Estat per 
participar en concursos nacionals o internacionals, de 
conformitat amb el que es determini mitjançant una ordre 
del ministre de Foment. Aquesta ordre ministerial ha de 
determinar les característiques tècniques que, de confor-
mitat amb el que estableix l’article 33.e) 5è d’aquest Reial 
decret, ha de complir la cartografia per rebre el certificat 
d’idoneïtat, que suposa la plena garantia de qualitat i 
compatibilitat de la cartografia o dels serveis cartogràfics 
inscrits per a la participació en els concursos que convo-
qui l’Administració General de l’Estat en què sigui neces-
sària alguna representació cartogràfica del territori nacio-
nal.

Secció 2a Delimitacions territorials

Article 20. Delimitacions territorials.

1. S’han d’inscriure obligatòriament en el Registre 
Central de Cartografia les delimitacions territorials 
següents:

a) Les fronteres nacionals terrestres i marítimes.
b) Les delimitacions dels territoris de les comunitats 

autònomes.
c) Els límits de les províncies.
d) Les línies límit dels termes municipals.
e) La línia de costa.
f) Les línies de base rectes.
g) Els límits del domini públic maritimoterrestre.
h) Els límits corresponents a la plataforma continental.

2. Es poden inscriure en el Registre Central de Carto-
grafia les delimitacions territorials de les entitats locals a 
què es refereix l’article 3.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, quan hi hagi títol 
jurídic suficient.

3. La inscripció de les delimitacions territorials és 
requisit previ perquè s’autoritzi la seva inclusió en la car-
tografia oficial. La cartografia oficial inclou, exclusiva-
ment, les delimitacions territorials inscrites en el Registre 
Central de Cartografia o en el Registre autonòmic corres-
ponent si està connectat amb aquell.

Article 21. Organització de la informació sobre delimita-
cions territorials.

1. El Registre Central de Cartografia organitza la 
informació sobre delimitacions territorials mitjançant un 
sistema informàtic que conté un full registral individual 
per a cada línia-límit jurisdiccional.

A aquests efectes, s’entén per línia-límit cadascuna de 
les línies ideals els extrems de les quals són punts comuns 
a dos termes municipals o més, de manera que cadas-
cuna d’aquestes és compartida per dos municipis i, 
excepcionalment, per més de dos. També tenen aquesta 
consideració registral les fronteres internacionals i les 
línies de costa. En el cas dels municipis enclavats dins 
d’un altre terme municipal, la seva completa delimitació 
té la consideració d’una única línia-límit a efectes regis-
trals.

2. La inscripció de cada línia-límit ha de contenir, 
com a mínim, la informació següent:

a) Identificació de la línia.
b) Definició de la línia mitjançant la descripció geo-

mètrica establerta pels vèrtexs que la constitueixen i la 
descripció literal de les línies que els uneixen.

c) Referència al títol jurídic en què té origen la seva 
inscripció.

Article 22. Procediment d’inscripció de les delimitacions 
territorials.

1. La inscripció de les delimitacions territorials s’ha 
de practicar d’ofici. En el cas de les fronteres nacionals i 
altres delimitacions territorials internacionals, ha d’ha-
ver-hi un informe previ favorable de les comissions de 
límits del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació.

2. Tenen el deure de trametre al Registre Central de 
Cartografia la informació i la documentació necessària 
per a la inscripció els òrgans administratius i els organis-
mes públics següents:

a) La Direcció General de Cooperació Local del 
Ministeri d’Administracions Públiques, respecte de les 
delimitacions inscrites en el Registre d’Entitats Locals.

b) El Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, res-
pecte de les fronteres nacionals.

c) L’Institut Hidrogràfic de la Marina, respecte de les 
línies de costa i els aspectes tècnics cartogràfics necessa-
ris per a la representació de les línies de base rectes i les 
delimitacions marítimes una vegada aprovades pel Minis-
teri d’Afers Exteriors i de Cooperació.

d) La Direcció General de Costes del Ministeri de 
Medi Ambient, respecte de les línies que defineixen el 
domini públic i la delimitació maritimoterrestre.

3. Amb l’objecte d’actualitzar la informació sobre 
delimitacions territorials, el Registre Central de Cartogra-
fia pot requerir a altres òrgans i organismes de les admi-
nistracions públiques les dades i la documentació que 
necessiti sobre les línies límit de la seva competència.
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Secció 3a Nomenclàtor geogràfic nacional

Article 23. Nomenclàtor geogràfic nacional.

1. El Nomenclàtor geogràfic nacional és un registre 
dinàmic d’informació que recull les denominacions ofici-
als referenciades geogràficament que s’han d’utilitzar en 
la cartografia oficial.

2. El Nomenclàtor geogràfic nacional està constituït 
per l’harmonització i la integració, si s’escau, de:

a) El Nomenclàtor geogràfic bàsic d’Espanya, que 
comprèn totes les denominacions oficials georeferencia-
des sobre cartografia topogràfica a escales d’1:25.000 i 
més petites, tant en castellà com en les llengües cooficials 
corresponents.

b) El nomenclàtor geogràfic de cadascuna de les 
comunitats autònomes, que comprèn cadascuna de les 
denominacions oficials georeferenciades sobre cartogra-
fia topogràfica a escala superior d’1:25.000 de la respec-
tiva comunitat autònoma.

3. La selecció i el tractament de les denominacions 
incloses en el Nomenclàtor geogràfic nacional s’han 
d’ajustar als criteris de toponímia aprovats per la Comis-
sió Permanent del Consell Superior Geogràfic a proposta 
de la Comissió especialitzada de noms geogràfics.

4. La cartografia oficial ha d’incloure les denominaci-
ons incloses en el Nomenclàtor geogràfic nacional.

Article 24. Nomenclàtor geogràfic bàsic d’Espanya.

1. Correspon a la Direcció General de l’Institut Geo-
gràfic Nacional l’aprovació del Nomenclàtor geogràfic 
bàsic d’Espanya, en el qual s’han de registrar:

a) Les denominacions oficials de les comunitats 
autònomes, les províncies, les illes, els municipis i les 
entitats locals de població, així com les seves variacions 
acordades per les administracions públiques competents. 
No incorpora modificacions que es refereixin al nom de 
les entitats locals sense que prèviament aquelles hagin 
quedat inscrites en el Registre d’Entitats Locals.

b) Els topònims corresponents a l’orografia, la hidro-
grafia, les vies de comunicació, les comarques naturals i 
altres formacions, amb la referència geogràfica que per-
meti la seva localització en la cartografia oficial, quan 
hagin estat aprovats per l’administració pública compe-
tent i pel Consell Superior Geogràfic.

2. El Registre Central de Cartografia ha de formar el 
Nomenclàtor geogràfic bàsic d’Espanya a partir de les 
denominacions de les quals hi hagi constància als arxius 
de la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional i de 
l’Institut Hidrogràfic de la Marina, i ha d’establir la coordi-
nació necessària amb l’Institut Nacional d’Estadística, 
amb la Direcció General del Cadastre i amb el Registre 
d’Entitats Locals.

3. Correspon, a més, a la Direcció General de l’Insti-
tut Geogràfic Nacional:

a) La determinació de la toponímia que afecti més 
d’una comunitat autònoma, amb l’informe previ de la 
Comissió especialitzada de noms geogràfics.

b) La normalització i la difusió de la toponímia oficial 
en coordinació amb els agents competents.

c) La formació de les bases de dades de la toponímia 
corresponent al mapa topogràfic nacional, juntament 
amb els seus criteris de normalització.

Article 25. Inscripció de les denominacions oficials.

1. Correspon al Consell Superior Geogràfic l’aprova-
ció del Nomenclàtor geogràfic nacional.

2. Amb caràcter previ a la seva aprovació, el Nomen-
clàtor geogràfic nacional i les seves eventuals revisions i 

actualitzacions s’han de sotmetre a un tràmit d’informa-
ció pública i, si s’escau, d’audiència, en el marc dels arti-
cles 86 i 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú. Tant les administracions 
públiques com les persones privades, físiques o jurídi-
ques, poden formular inconvenients a les denominacions, 
referències i codis que conté el Nomenclàtor geogràfic 
nacional, i hi han d’adjuntar la documentació que els 
fonamenti.

La decisió sobre l’acceptació o el rebuig de l’objecció 
l’ha d’adoptar el Consell Superior Geogràfic, amb l’in-
forme previ de la Direcció General de l’Institut Geogràfic 
Nacional o de l’òrgan competent de la comunitat autò-
noma corresponent.

3. La inscripció de les denominacions del Nomenclà-
tor geogràfic nacional en el Registre Central de Cartogra-
fia, o de les variacions introduïdes a les denominacions 
que aquest conté, una vegada aprovades, és un requisit 
indispensable per incloure-les en la cartografia oficial.

4. Corresponen a la Secretaria Tècnica del Consell 
Superior Geogràfic les funcions següents:

a) Facilitar la connexió telemàtica entre el Nomen-
clàtor geogràfic bàsic d’Espanya i el Nomenclàtor propi 
de cada Administració autonòmica, i garantir la coherèn-
cia de la informació que conté el Nomenclàtor geogràfic 
nacional.

b) Vetllar per l’actualització permanent del Nomen-
clàtor geogràfic nacional.

c) Proposar la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat» de la versió disponible més actualitzada, i indicar 
l’adreça d’Internet on es pot consultar.

d) Vigilar la integració en la infraestructura nacional 
d’informació geogràfica de la versió més actualitzada.

CAPÍTOL V

Infraestructura nacional d’informació geogràfica

Article 26. Infraestructura nacional d’informació geo-
gràfica.

1. S’entén per infraestructura nacional d’informació 
geogràfica el conjunt d’infraestructures de dades espaci-
als que conté tota la informació geogràfica oficial disponi-
ble sobre el territori nacional, el mar territorial, la zona 
contigua, la plataforma continental i la zona econòmica 
exclusiva.

Als efectes d’aquest Reial decret, tenen la considera-
ció d’infraestructura de dades espacials les estructures 
virtuals integrades per dades georeferenciades distribuï-
des en diferents sistemes d’informació geogràfica, acces-
sibles via Internet amb un mínim de protocols i especifica-
cions normalitzades que, a més de les dades i les seves 
descripcions (metadades), incloguin les tecnologies de 
recerca i accés a aquestes dades, les normes per a la seva 
producció, gestió i difusió, així com els acords entre els 
seus productors i entre aquests i els usuaris.

2. Per assegurar la interoperabilitat entre els siste-
mes d’informació geogràfica integrats en la infraestruc-
tura nacional d’informació geogràfica i entre aquests i els 
dels usuaris externs, les solucions tecnològiques aplica-
des han de complir les normes nacionals en matèria d’in-
formació geogràfica i les especificacions que determini el 
Consell Superior Geogràfic, d’acord amb estàndards 
internacionals.

Així mateix, la infraestructura nacional d’informació 
geogràfica ha de complir els principis i les especificacions 
vigents en aquesta matèria en la Unió Europea.
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Article 27. Contingut de la infraestructura nacional d’in-
formació geogràfica.

La informació inclosa en la infraestructura nacional 
d’informació geogràfica, en cap cas essencial per a la 
defensa nacional, es classifica en dues categories:

a) Informació geogràfica de referència, que comprèn 
la informació generada per l’equipament geogràfic de 
referència nacional, els béns immobles inscrits en el 
cadastre amb les seves corresponents referències cadas-
trals i adreces, les dades altimètriques, les instal·lacions, 
les xarxes i les infraestructures del transport, la hidrogra-
fia i la descripció de la superfície terrestre i de la zona 
costanera marítima pròxima.

b) Dades temàtiques fonamentals, que comprèn les 
dades relatives al medi físic, la societat i la població, les 
àrees d’especial protecció o regulació, l’aire i el clima, la 
biodiversitat i la biota, els recursos naturals, l’ocupació, la 
cobertura i els usos del sòl, la geologia, els riscos naturals 
i tecnològics, els sòls urbans i les àrees afectables per 
nous desenvolupaments urbanístics.

Article 28. Competències.

1. Corresponen al Consell Superior Geogràfic les 
funcions següents en relació amb la constitució i el man-
teniment de la infraestructura nacional d’informació geo-
gràfica:

a) Proposar les accions que han de dur a terme les 
administracions públiques integrades en el Sistema Car-
togràfic Nacional per a l’establiment de la infraestructura 
nacional d’informació geogràfica, actuant com a òrgan de 
direcció de l’esmentada infraestructura nacional.

b) Vetllar perquè es concedeixi a les autoritats públi-
ques la possibilitat tècnica de connectar els seus conjunts 
de dades i serveis espacials a la xarxa Internet.

c) Programar els treballs que permetin la constitució 
i l’operativitat efectiva de la infraestructura nacional d’in-
formació geogràfica, així com proposar el seu model de 
finançament i participació en les despeses de cada Admi-
nistració integrada, que s’ha d’exercir, si s’escau, mitjan-
çant convenis específics de col·laboració.

d) Determinar la composició del Consell directiu que 
ha de controlar i dirigir la infraestructura nacional d’infor-
mació geogràfica i la seva gestió per part de la Direcció 
General de l’Institut Geogràfic Nacional, així com formu-
lar a les autoritats competents propostes sobre la política 
de cessió, distribució i difusió de la informació.

2. Sense perjudici de les funcions que aquest Reial 
decret atribueix al Consell Superior Geogràfic, la Direcció 
General de l’Institut Geogràfic Nacional ha d’actuar com a 
coordinador i operador de la infraestructura nacional d’in-
formació geogràfica, mantenint i gestionant el portal naci-
onal a la xarxa Internet, el qual ha d’enllaçar els usuaris i 
ser capaç de dirigir-los cap als portals i nodes establerts 
pels agents productors d’informació geogràfica de l’Ad-
ministració General de l’Estat i cap als portals establerts 
per les administracions autonòmiques i locals.

Així mateix, la Direcció General de l’Institut Geogràfic 
Nacional ha de constituir i mantenir una base de metada-
des, directament relacionada amb el Registre Central de 
Cartografia, a partir de les descripcions de la informació 
aportades pels agents productors.

Article 29. Infraestructura de Dades Espacials d’Espanya 
(IDEE).

1. Tota la informació geogràfica proporcionada a la 
infraestructura nacional d’informació geogràfica pels 
diferents productors oficials ha d’estar disponible en 
l’adreça «IDEE», sigles d’Infraestructura de Dades Espaci-
als d’Espanya. La informació geogràfica accessible mit-

jançant el portal IDEE es pot agrupar en portals o nodes 
sectorials o territorials.

2. La informació geogràfica proporcionada per l’Ad-
ministració General de l’Estat a la Infraestructura Nacio-
nal d’Informació Geogràfica s’ha d’agrupar sota l’adreça 
«IDEAGE». La informació geogràfica accessible mitjan-
çant el portal IDEAGE es pot agrupar en portals o nodes 
sectorials.

3. La Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacio-
nal ha de constituir i mantenir el portal nacional de la 
Infraestructura de Dades Espacials d’Espanya (IDEE) i el 
portal IDEAGE, que han de permetre, almenys, la localit-
zació d’informació geogràfica de referència i donar-hi 
accés en tots els portals i nodes integrats en la infraes-
tructura nacional d’informació geogràfica.

Tots els nodes amb informació geogràfica de l’Admi-
nistració General de l’Estat són accessibles a través del 
portal nacional IDEE i del portal IDEAGE.

4. En cas que no es creï el node corresponent a una 
dada de referència per l’agent responsable de la produc-
ció d’aquesta informació geogràfica en l’Administració 
General de l’Estat, la Secretaria Tècnica del Consell Supe-
rior Geogràfic ha d’actuar subsidiàriament, d’acord amb 
aquest agent, per constituir el node corresponent a la 
informació geogràfica esmentada.

Article 30. Serveis d’informació geogràfica.

1. La informació compresa en la infraestructura naci-
onal d’informació geogràfica s’ha de gestionar de forma 
integrada i ha de proporcionar als usuaris l’accés als ser-
veis d’informació geogràfica següents:

a) Serveis de localització.
b) Serveis de visualització.
c) Serveis de descàrrega.
d) Serveis de transformació.
e) Serveis de dades espacials.

2. L’accés als serveis d’informació geogràfica s’ha de 
fer a través d’Internet o de qualsevol altre servei de tele-
comunicacions i ha d’estar condicionat al compliment 
pels interessats dels requeriments tècnics que permetin la 
interoperativitat dels seus sistemes amb la infraestruc-
tura nacional d’informació geogràfica.

3. L’accés als serveis d’informació geogràfica és 
públic. No obstant això, l’òrgan gestor pot denegar moti-
vadament el dret d’accés a aquesta informació quan pre-
valguin raons d’interès públic, per interessos de tercers 
més dignes de protecció o quan així ho disposin una llei o 
les normes dictades en el seu desplegament. En tot cas, 
es pot denegar l’accés a la informació geogràfica en els 
supòsits que preveu l’article 37.5 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

4. L’accés als serveis d’informació geogràfica és gra-
tuït per a les entitats que formin part del Sistema Carto-
gràfic Nacional.

Els usuaris restants poden accedir als serveis d’infor-
mació geogràfica de localització i visualització de manera 
gratuïta, i als altres serveis de manera gratuïta o d’acord 
amb el sistema de taxes o preus establert en cada admi-
nistració pública. Excepcionalment, amb l’informe previ 
del Consell Superior Geogràfic, el productor pot sotmetre 
al sistema de taxes o preus algun servei de visualització 
de la infraestructura nacional d’informació geogràfica.

5. Les autoritats públiques poden limitar l’accés 
públic als conjunts i serveis de dades espacials a través 
dels serveis esmentats, o als serveis de comerç electrònic, 
quan aquest accés pugui afectar negativament qualsevol 
dels aspectes següents:
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a) La confidencialitat dels procediments de les auto-
ritats públiques, quan aquesta confidencialitat estigui 
ordenada per llei.

b) Les relacions internacionals, la defensa nacional o 
la seguretat pública.

c) El desenvolupament de procediments judicials, la 
capacitat d’una persona a tenir un judici just o la capacitat 
d’una autoritat pública de realitzar una investigació d’ín-
dole civil, penal o disciplinària.

d) La confidencialitat de dades de caràcter comercial 
i industrial, quan aquesta confidencialitat la prevegi la 
legislació nacional o comunitària a fi de protegir interes-
sos econòmics legítims, fins i tot l’interès públic de man-
tenir la confidencialitat estadística i el secret fiscal.

e) La confidencialitat de les dades o dels expedients 
personals corresponents a una persona física, de confor-
mitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
en els casos en què aquesta no hagi autoritzat la seva 
difusió al públic.

f) Els interessos o la protecció de tota persona que 
hagi facilitat la informació sol·licitada amb caràcter volun-
tari sense estar sotmesa a una obligació legal de fer-ho, o 
sense ser susceptible d’estar-ne, llevat que aquesta per-
sona hagi consentit la divulgació de la informació de què 
es tracti.

g) La protecció del medi ambient al qual es refereixi 
la informació, especialment quant a la localització d’espè-
cies o de llocs de reproducció.

Els motius que justifiquen la limitació de l’accés s’han 
d’interpretar de manera restrictiva, tenint en compte en 
cada cas concret l’interès públic que empara la garantia 
d’accés. En cada cas concret, l’interès públic en què s’em-
para la divulgació s’han de sospesar amb l’interès que 
justifica la limitació o el condicionament de l’accés.

CAPÍTOL VI

El Consell Superior Geogràfic

Article 31. El Consell Superior Geogràfic.

1. El Consell Superior Geogràfic és l’òrgan de direc-
ció del Sistema Cartogràfic Nacional, té caràcter col·legiat, 
depèn del Ministeri de Foment i exerceix la funció consul-
tiva i de planificació de la informació geogràfica i la carto-
grafia oficial.

2. Són òrgans del Consell Superior Geogràfic els 
següents:

a) El Ple.
b) La Comissió Permanent.
c) La Comissió Territorial.
d) Les comissions especialitzades.
e) La Secretaria Tècnica.

Article 32. Composició del Ple.

1. La Presidència del Consell Superior Geogràfic 
l’exerceix el subsecretari de Foment. Hi ha tres vicepresi-
dències, que corresponen al director general de l’Institut 
Geogràfic Nacional, al director de l’Institut Hidrogràfic de 
la Marina i al director general del Cadastre.

2. A més del president, els vicepresidents i el secre-
tari tècnic, integren el Ple els membres següents:

a) En representació de l’Administració General de 
l’Estat:

1r Un vocal representant de cadascun dels departa-
ments ministerials següents, a proposta del titular de la 
subsecretaria corresponent: Afers Exteriors i de Coopera-
ció; Justícia; Administracions Públiques; Presidència; 

Indústria, Turisme i Comerç; Sanitat i Consum; Habitatge, 
i Educació i Ciència.

2n Dos vocals en representació del Ministeri d’Eco-
nomia i Hisenda: un a proposta del director general del 
Cadastre i un altre a proposta de l’Institut Nacional d’Esta-
dística.

3r Tres vocals en representació del Ministeri de Medi 
Ambient: dos a proposta del secretari general per al Terri-
tori i la Biodiversitat, i un altre a proposta de la Subsecre-
taria del Departament.

4t Tres vocals en representació del Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació: un a proposta del president 
del Fons Espanyol de Garantia Agrària i dos a proposta de 
la Subsecretaria del Departament.

5è Quatre vocals en representació del Ministeri de 
Defensa: els titulars del Centre Geogràfic de l’Exèrcit i del 
Centre Cartogràfic i Fotogràfic de l’Exèrcit de l’Aire; un 
altre a proposta de la Subsecretaria del Departament, i un 
altre a proposta de la Secretaria d’Estat del Departament.

6è Quatre vocals en representació del Ministeri de 
Foment: un a proposta de la Secretaria d’Estat d’Infraes-
tructures i Planificació; dos a proposta del director gene-
ral de l’Institut Geogràfic Nacional, i el director del Centre 
Nacional d’Informació Geogràfica.

7è Un vocal representant proposat per cadascun 
dels centres directius o organismes públics següents: 
Secretaria d’Estat de Cooperació Territorial, Consell Supe-
rior d’Investigacions Científiques, Institut Nacional de 
Meteorologia, Institut Geològic i Miner d’Espanya, Direc-
ció General d’Aviació Civil, Direcció General de la Marina 
Mercant, Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial, Secre-
taria General de Turisme, Direcció General de Protecció 
Civil i Emergències, Departament d’Infraestructura i 
Seguiment per a Situacions de Crisis, Institut Espanyol 
d’Oceanografia i Direcció General dels Registres i del 
Notariat.

b) En representació de les comunitats autònomes:

1r Un vocal en representació de cada comunitat 
autònoma, quan voluntàriament s’hagi integrat en el Sis-
tema Cartogràfic Nacional a iniciativa del seu respectiu 
òrgan de govern.

2n Un vocal en representació de cada comunitat 
autònoma que no s’hagi integrat en el Sistema Cartogrà-
fic Nacional i que acordi participar en el Consell Superior 
Geogràfic.

c) Sis vocals en representació de les ciutats amb 
estatut d’autonomia i altres entitats locals, a proposta de 
l’associació d’àmbit estatal de més representació, dels 
quals la meitat, almenys, en representació de municipis 
de gran població integrats en el Sistema Cartogràfic Naci-
onal. Cap entitat local pot comptar amb més d’un repre-
sentant.

3. Els vocals han de tenir relació amb el camp de la 
informació geogràfica o la cartografia i el seu nomena-
ment l’ha d’acreditar la Secretaria Tècnica del Consell. Per 
cada vocal i pel mateix procediment que per als titulars, 
s’ha de nomenar un vocal suplent.

4. Els vocals cessen a proposta de la mateixa autori-
tat o del mateix organisme que va proposar el seu nome-
nament, llevat del que disposa per als que ho siguin en 
virtut del lloc que ocupen.

5. El Ple del Consell ha de comptar amb un comitè 
consultiu, el president del qual ha d’assistir al Ple del Con-
sell, integrat pels membres representants següents de 
diverses entitats del sector:

1. El president de la Reial Societat Geogràfica.
2. El president del Comitè Espanyol de la Unió Geo-

gràfica Internacional.
3. El director executiu de l’Observatori de la Sosteni-

bilitat a Espanya.
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4. El degà del Col·legi Oficial de Registradors.
5. El president de l’Associació d’Enginyers Geògrafs.
6. El president del Col·legi Oficial de Geògrafs.
7. El president de l’Associació de Geògrafs Espa-

nyols.
8. El president de la Societat Espanyola de Cartogra-

fia, Fotogrametria i Teledetecció.
9. El president de l’Associació Espanyola de Siste-

mes d’Informació Geogràfica.
10. El president de l’Associació d’Enginyers en Geo-

dèsia i Cartografia.
11. El degà-president del Col·legi Oficial d’Enginyers 

Tècnics en Topografia.
12. El degà d’una facultat universitària de geografia, 

designat pel president del Consell Superior Geogràfic per 
a un període de tres anys.

13. El director d’una escola universitària d’enginye-
ria en geomàtica i topografia, designat pel president del 
Consell Superior Geogràfic per a un període de tres anys.

14. El director d’algun institut cartogràfic europeu, 
designat pel president del Consell Superior Geogràfic per 
a un període de tres anys.

15. El màxim executiu d’alguna organització interna-
cional de l’àmbit cartogràfic, designat pel president del 
Consell Superior Geogràfic per a un període de tres anys.

Article 33. Funcions del Ple.

El Ple exerceix les funcions següents:

a) Emetre informes, amb caràcter preceptiu, sobre 
els projectes de totes les disposicions generals que afec-
tin el Sistema Cartogràfic Nacional.

b) Prendre coneixement de la integració i de la 
separació d’una administració autonòmica del Sistema 
Cartogràfic Nacional, així com de la seva possible reinte-
gració.

c) Programar, amb caràcter anual, la seva activitat i 
la de les seves comissions.

d) Informar, amb caràcter preceptiu, la modificació 
del Sistema de Referència Geodèsic o del Sistema de Pro-
jecció Cartogràfica, així com la constitució de sistemes 
oficials d’informació geogràfica no desenvolupats mitjan-
çant mandat legal i, especialment, impulsar la creació i el 
manteniment d’una Infraestructura Nacional d’Informació 
Geogràfica mitjançant l’exercici de les funcions que espe-
cifica l’article 28 d’aquest Reial decret.

e) En matèria de producció cartogràfica:

1r Proposar al titular del Ministeri de Foment el Pla 
cartogràfic nacional per a la seva elevació i, si s’escau, 
aprovació pel Consell de Ministres.

2n Autoritzar la producció de cartografia oficial 
bàsica i derivada en escales diferents de les adoptades en 
la regulació del Sistema Cartogràfic Nacional a cada 
administració pública integrada, així com articular els mit-
jans adequats per realitzar la producció i l’actualització de 
cartografia bàsica i derivada no realitzada en les escales 
assignades en la regulació del Sistema a cada administra-
ció pública integrada.

3r Autoritzar excepcions de producció cartogràfica 
oficial, per raons tècniques o econòmiques, a les adminis-
tracions integrades en el Sistema.

4t Prendre coneixement dels acords de col·laboració 
i cooperació en matèria de producció cartogràfica entre 
administracions públiques, o entre aquestes i les univer-
sitats o altres entitats públiques. 

5è Establir i donar publicitat als criteris mínims 
d’idoneïtat que han de satisfer els treballs, productes i 
serveis cartogràfics oficials.

6è Informar els plecs generals de prescripcions tèc-
niques que utilitzin els agents de l’Administració General 
de l’Estat i els altres agents del Sistema, quan aquests 
últims els sotmetin a homologació del Consell.

7è Canalitzar i equilibrar l’oferta i la demanda dels 
agents productors de cartografia oficial integrats en el 
Sistema mitjançant la posada en comú, a través del 
Registre Central de Cartografia, de tota la informació 
sobre cartografia oficial existent o en fase de planificació 
o producció.

8è Prendre coneixement, en termes homogenis, del 
cost de producció de la cartografia oficial de cada admi-
nistració pública integrada en el Sistema.

9è Proposar les normes geogràfiques per a l’execu-
ció de la cartografia bàsica i de la derivada corresponent a 
sèries nacionals al titular del Ministeri de Foment, quan es 
tracti de cartografia topogràfica, o al titular del Ministeri 
de Defensa en el cas de la cartografia nàutica.

10è Proposar l’aprovació oficial de la cartografia 
bàsica, i de la derivada corresponent a sèries nacionals, al 
ministre que correspongui segons l’apartat anterior.

11è Informar els titulars dels ministeris de Foment i 
Defensa sobre els assumptes que aquests li encomanin 
en relació amb les activitats cartogràfiques públiques.

12è Determinar recomanacions de difusió pública i 
proposar a les autoritats competents la seva aprovació, 
així com criteris i procediments per a l’intercanvi gratuït 
de dades i productes cartogràfics entre els agents inte-
grats en el Sistema, en el marc de les normes i acords, 
nacionals i internacionals, aplicables; igualment, determi-
nar els casos en què es pot aplicar el sistema de taxes o 
preus públics quan es tracti de serveis de visualització de 
la infraestructura nacional d’informació geogràfica.

f) En matèria del Registre Central de Cartografia:

1r Fomentar la coordinació i, si s’escau, la connexió 
telemàtica entre el Registre Central de Cartografia i els 
registres cartogràfics de les comunitats autònomes.

2n Fomentar la coordinació entre les administraci-
ons competents en matèria de noms geogràfics i aprovar 
el Nomenclàtor geogràfic nacional.

g) Les altres atribucions que li assenyalin les lleis i 
reglaments i, especialment, prendre coneixement i apro-
var, si s’escau, els informes de la Comissió Permanent i 
altres comissions del Consell, així com conciliar els possi-
bles conflictes que sorgeixin entre les administracions 
públiques integrades en el Sistema Cartogràfic Nacional.

Article 34. La Comissió Permanent.

1. La Comissió Permanent està presidida pel director 
general de l’Institut Geogràfic Nacional. Hi ha d’haver 
dues vicepresidències, que recauen en el director de l’Ins-
titut Hidrogràfic de la Marina i en el director general del 
Cadastre. Així mateix, està integrada pels vocals següents, 
designats pel president del Ple:

a) Un dels vocals inclosos a l’article 32.2.a) 2n.
b) Un dels vocals inclosos a l’article 32.2.a) 3r.
c) Un dels vocals inclosos a l’article 32.2.a) 4t.
d) Dos dels vocals inclosos a l’article 32.2.a) 5è.
e) Dos dels vocals inclosos a l’article 32.2.a) 6è.
f) Dos dels vocals inclosos a l’article 32.2.a) 7è.
g) Quatre dels vocals inclosos a l’article 32.2.b) 1r, a 

proposta dels vocals pertanyents a aquesta categoria.
h) Dos dels vocals inclosos en article 32.2.c), a pro-

posta dels vocals pertanyents a aquesta categoria.
i) Els presidents de les comissions especialitzades 

del Consell, si no estan inclosos en algun dels casos ante-
riors.

j) El secretari tècnic del Consell Superior Geogràfic, 
que actua com a secretari de la Comissió, amb veu però 
sense vot.

2. S’ha de convocar a la Comissió Permanent el 
membre del Ple o el representant de l’Administració el pla 
o programa cartogràfic de la qual, o assumpte de la seva 
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competència, figuri en l’ordre del dia dels assumptes a 
tractar. Pot participar amb veu però sense vot addicional.

3. Poden ser convocats a la Comissió Permanent el 
president i el secretari del Comitè Consultiu del Ple, que 
són elegits per majoria entre els seus membres per un 
període de tres anys. Poden participar amb veu però 
sense vot.

4. Correspon a la Comissió Permanent conèixer els 
assumptes que siguin competència del Ple i prendre deci-
sions sobre aquests si s’arriba a una majoria de dos ter-
ços dels seus membres presents, així com resoldre les 
qüestions de caràcter urgent que exigeixin una decisió 
immediata o les que li hagi delegat el Ple. En aquestes 
circumstàncies s’ha de donar informació complerta en el 
primer Ple que se celebri; en tot cas, és aplicable el que 
disposa el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre.

Article 35. La Comissió territorial.

1. La Comissió territorial ha de conèixer els projectes 
i les disposicions que afectin l’ordenació del Sistema Car-
togràfic Nacional, i ha d’informar amb caràcter previ a 
l’exercici pel Ple de les funcions incloses en les lletres a), 
b), d), f), g) i en els números 2n, 3r, 4t i 12è de la lletra e) 
de l’article 33.

2. La Comissió territorial està presidida pel president 
de la Comissió Permanent i compta amb un representant 
de cadascuna de les comunitats autònomes i ciutats amb 
estatut d’autonomia integrades en el Sistema Cartogràfic 
Nacional i amb un representant proposat per l’Associació 
d’Entitats Locals de més implantació en el territori nacio-
nal. Ha d’actuar com a secretari el del Ple. El seu informe 
té caràcter vinculant per a la Comissió Permanent quan 
tracti sobre els plans i els programes cartogràfics de les 
administracions autonòmiques i locals integrades en el 
Sistema Cartogràfic Nacional.

Article 36. Comissions especialitzades.

1. Com a òrgans d’estudi i proposta amb vista a la 
preparació de les decisions de la Comissió Permanent i 
del Ple, s’han de constituir les comissions especialitzades 
següents:

a) Comissió especialitzada del sistema geodèsic.
b) Comissió especialitzada del Pla cartogràfic na cional.
c) Comissió especialitzada de normes geogràfiques.
d) Comissió especialitzada d’observació del territori.
e) Comissió especialitzada d’infraestructures de dades 

espacials.
f) Comissió especialitzada de noms geogràfics.

2. Cadascuna d’aquestes comissions especialitzades 
està integrada per un mínim de cinc experts en la matèria 
de què es tracti i un màxim de set, i un president i un 
secretari, de manera que cap d’aquestes només estigui 
formada per integrants d’un únic nivell territorial d’admi-
nistració. El president ha de ser algun dels vocals del Ple. 
Tots ells han de ser seleccionats per la Comissió Perma-
nent i nomenats pel president d’aquesta per a períodes 
mínims de tres anys; el seu cessament, abans de la con-
clusió d’aquest període, pot ser adoptat per majoria de 
dos terços de la Comissió Permanent.

3. Cadascuna d’aquestes comissions especialitzades 
pot sol·licitar autorització a la Comissió Permanent per a 
la constitució de grups de treball propis, especialment per 
al desenvolupament de treballs específics que se li hagin 
assignat.

4. Cada president de Comissió especialitzada ha de 
sotmetre a la Comissió Permanent una proposta d’actua-
ció anual i, si s’escau, la seva previsió anual de necessi-
tats financeres.

Article 37. Secretaria Tècnica.

1. La Secretaria Tècnica del Consell Superior Geogrà-
fic l’exerceix la Secretaria General de la Direcció General 
de l’Institut Geogràfic Nacional.

2. Corresponen a la Secretaria Tècnica del Consell 
Superior Geogràfic les funcions que preveu l’article 25 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administra-
tiu comú i, en particular, les següents:

a) Proveir els recursos i mitjans necessaris, així com 
garantir la viabilitat jurídica i establir els procediments 
administratius oportuns, per a l’exercici de les competèn-
cies tècniques i gestores atribuïdes al Consell Superior 
Geogràfic.

b) Mantenir informats tots els representants de les 
diferents administracions en el Ple del Consell Superior 
Geogràfic sobre les activitats de les seves comissions, 
comissions especialitzades i grups de treball.

c) Expedir o, si s’escau, supervisar l’expedició de la 
certificació del compliment dels requisits i especificacions 
tècniques d’idoneïtat determinats pel Consell Superior 
Geogràfic en relació amb els treballs, productes i serveis 
cartogràfics de l’Administració General de l’Estat, així com 
l’exercici operatiu i l’aplicació, sota la superior autoritat 
del Consell Superior Geogràfic, de les funcions atribuïdes 
a aquest per l’article 33 d’aquest Reial decret i emetre els 
informes que, en conseqüència, corresponguin.

d) L’anàlisi i el seguiment de l’execució del Pla carto-
gràfic nacional, així com la proposta d’accions de millora 
dels programes operatius anuals.

Disposició addicional primera. Cartografia cadastral.

1. La cartografia cadastral, que té la consideració de 
cartografia temàtica, es regeix pel que estableix el Reial 
decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aproven 
el Text refós de la Llei del cadastre immobiliari i les seves 
normes de desplegament i, supletòriament, pel que esta-
bleix aquest Reial decret.

2. Quan hi hagi cartografia topogràfica bàsica oficial 
inscrita en el Registre Central de Cartografia i deguda-
ment actualitzada, realitzada per algun dels agents inte-
grats en el Sistema Cartogràfic Nacional, la cartografia 
cadastral corresponent s’ha d’actualitzar o realitzar a par-
tir d’aquesta.

3. En absència de la cartografia topogràfica necessà-
ria o en cas de no haver arribat a un acord amb l’agent 
productor, la Direcció General de Cadastre pot produir-la, 
de conformitat amb els criteris d’idoneïtat establerts pel 
Consell Superior Geogràfic, i n’ha de donar compte a la 
Secretaria Tècnica.

Disposició addicional segona. Designació de represen-
tants de les comunitats autònomes.

La sol·licitud de participació de cada comunitat autò-
noma en el Sistema Cartogràfic Nacional i el corresponent 
conveni de col·laboració han de determinar l’òrgan o el 
centre directiu de l’Administració autonòmica responsa-
ble de la proposta del vocal en el Consell Superior Geo-
gràfic i encarregat del manteniment de les relacions amb 
la seva Secretaria Tècnica. El conveni pot incloure entitats 
del sector públic autonòmic.

Disposició addicional tercera. Sistema d’integració i de 
designació de representants de les entitats locals.

1. La sol·licitud de participació de cada entitat local 
en el Sistema Cartogràfic Nacional l’ha de trametre al 
Consell Superior Geogràfic el vocal representant de la 
comunitat autònoma corresponent. La Secretaria Tèc-
nica del Consell ho ha de comunicar a l’Associació d’En-
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titats Locals de més implantació en el territori nacional 
abans de la subscripció del conveni de col·laboració cor-
responent.

2. Si una comunitat autònoma no s’integra en el 
Sistema Cartogràfic Nacional, les entitats locals del seu 
àmbit territorial poden sol·licitar, a través de l’esmen-
tada Associació d’Entitats Locals, la seva participació en 
el Sistema.

3. A aquests efectes, les ciutats amb estatut d’auto-
nomia s’han de regir pel que estableix la disposició addi-
cional segona.

Disposició addicional quarta. Autorització de vols per a 
treballs cartogràfics.

1. La Secretaria Tècnica del Consell Superior Geogrà-
fic, en el termini màxim de sis mesos, amb l’informe previ 
preceptiu de la Comissió especialitzada d’observació del 
territori, ha de proposar a la Comissió Interministerial 
entre Defensa i Foment a la qual es refereix l’article 6 de la 
Llei 21/2003, de seguretat aèria, el procediment d’autorit-
zació de vols per a treballs cartogràfics, que s’ha d’apro-
var mitjançant una ordre del ministre de la Presidència.

2. El vol amb finalitats cartogràfiques sobre les zones 
prohibides, en els termes del Reial decret 57/2002, de 18 
de gener, pel qual s’aprova el Reglament de circulació 
aèria, només el pot fer, llevat d’altres possibilitats que 
prevegi el procediment que preveu l’apartat anterior, el 
Centre Cartogràfic i Fotogràfic de l’Exèrcit de l’Aire.

3. El vol amb finalitats cartogràfiques sobre les zones 
restringides, en els termes del Reial decret 57/2002, de 18 
de gener, pel qual s’aprova el Reglament de circulació 
aèria, necessita l’autorització del Ministeri de Defensa 
(Estat Major de l’Aire), en el termini màxim de vint dies 
hàbils i amb l’informe previ de la Direcció General d’Avia-
ció Civil, mentre s’aprovi el procediment que preveu 
l’apartat primer d’aquesta disposició.

Disposició addicional cinquena. Contractació pública.

Els informes de la Secretaria Tècnica del Consell Supe-
rior Geogràfic als quals es refereix aquest Reial decret han 
de formar part dels expedients de contractació que tin-
guin per objecte la realització de cartografia bàsica, deri-
vada o temàtica en l’Administració General de l’Estat i els 
seus organismes o les seves entitats dependents.

Disposició addicional sisena. Activitat internacional.

1. La Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacio-
nal té la representació oficial de l’Administració General 
de l’Estat en els fòrums internacionals en matèria de car-
tografia bàsica topogràfica, de noms geogràfics i de la 
informació geogràfica corresponent, i l’Institut Hidrogrà-
fic de la Marina en matèria de cartografia bàsica nàutica i 
de la informació geogràfica corresponent, sense perjudici  
dels interessos de la defensa nacional ni de les competèn-
cies del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació.

2. L’Administració General de l’Estat, a través dels 
dos instituts, ha de proposar la incorporació al Sistema 
Cartogràfic Nacional de la normativa tècnica en matèria 
cartogràfica aprovada per les institucions internacionals 

competents, ha de vetllar per la seva aplicació en la car-
tografia oficial espanyola i ha d’assumir les funcions de 
control per assegurar la continuïtat de la cobertura carto-
gràfica produïda per les comunitats autònomes i ciutats 
amb estatut d’autonomia limítrofs amb altres estats.

3. La Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacio-
nal ha de donar compte a la Comissió Permanent i a la 
Comissió Territorial del Consell Superior Geogràfic de les 
reunions d’àmbit internacional en matèria cartogràfica 
que estigui previst realitzar i d’aquelles a les quals hagi 
assistit, i les dues comissions poden proposar la partici-
pació en aquestes reunions d’algun dels seus vocals que 
formin part de la delegació oficial espanyola.

Disposició addicional setena. Informació tècnica.

La Secretaria Tècnica del Consell Superior Geogràfic 
ha d’informar els diferents ministeris sobre qualsevol 
qüestió relacionada amb les seves funcions en l’àmbit 
de la cartografia i la informació geogràfica, i els ha de 
prestar la col·laboració tècnica que aquells sol·licitin en 
aquest àmbit.

Disposició transitòria única. Constitució del Sistema 
Cartogràfic Nacional.

En el termini màxim de nou mesos des de l’entrada 
en vigor d’aquest Reial decret, els òrgans competents de 
l’Administració General de l’Estat han d’adoptar les 
mesures necessàries per al desplegament correcte de les 
prescripcions que s’hi estableixen i, juntament amb les 
administracions autonòmiques i locals que sol·licitin la 
seva participació, s’ha de constituir el Sistema Cartogrà-
fic Nacional amb la subscripció prèvia dels convenis de 
col·laboració corresponents.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades les disposicions reglamentàries 
següents:

a) Reial decret 2039/1994, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament de règim jurídic i de funciona-
ment del Registre Central de Cartografia.

b) Reial decret 1792/1999, de 26 de novembre, pel 
qual es regulen la composició i el funcionament del Con-
sell Superior Geogràfic.

Disposició final primera. Facultats de desplegament.

S’autoritza els ministres de Foment i de Defensa, en 
l’àmbit de les seves competències respectives, a dictar 
les disposicions necessàries per al desplegament i l’exe-
cució del que estableix aquest Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 23 de novembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern

i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 
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