CONVENI DE GOL.LABORACIÓ CruTNC L'INSTITUT CARTOGRÀFIC DE
CATALUNYA I L'INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA
Barcelona, a21 de setembre de 2010

REUNITS

el Sr. Jaume Miranda Canals, Director General de l'lnstitut
de Catalunya (en endavant, lcc), entitat de dret públic de la

D'una part,
Cartogràfic

Generalitat sotmesa a l'ordenament jurídic privat i regulada per la Llei 16/2005,
de 27 de desembre, de la lnformació geogràfica i de l'lnstitut Cartogràfic de
Catalunya, amb domicili al Parc de Montjuïc de Barcelona.

De l'altra part, la Dra. lsabel Rodà de Llanza, directora de I'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica (en endavant, lcAc) en el seu nom i representació
d'acord amb el seu càrrec i amb les funcions que foren delegades pel Consell
de Direcció al director, el dia 11 d'abril de 2002. L'lnstitut és el consorci creat
per l'Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya, de 2 maig de 2000
(DOGC núm.3143, de 19 de maig), amb domicili social a Tarragona, plaça d'en
Rovellat, s/n i CIF S-4300033-J.
Ambdues parts, en la representació que ostenten, tenen i es reconeixen
mútuament capacitat legal prou i suficient per a concloure aquest acte, i de les
seves lliures i espontànies voluntats

MANIFESTEN

Que l"lCC realitza serveis cartogràfics de caràcter oficial i d'interès
general de l'àmbit de Catalunya, i disposa d'informació geogràfica de
qualitat que permet l'anàlisi del territori des de diferents aspectes.
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Que I'lCAC, i més concretament el Grup de Recerca en Arqueologia del
Paisatge ¡SlG (2009 SGR 1219) (en endavant, GIAP), centra les seves
activitats en l'estudi dels paisatges antics i la seve transformació
diacrònica fins formar els actuals paisatges culturals.
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Que el GIAP de l'ICAC necessita d'informació geogràfica de base, que
una vegada entrecreuada ha de revelar dinàmiques històriques
significatives, i per aquesta qüestió necessita de la col.laboració de I'lCC.

tv.

Que l'lCC disposa d'aquesta informació geogràfica i que entre les seves
funcions està la de la difusió de la informació que produeix i la de la
col'laboració amb els organismes de recerca.
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Que és de l'interès d'ambdues parts procedir, en el marc de la legislació
vigent, a col.laborar, per a la qual cosa, de mutu acord, redacten el
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present conveni, que deixen subjecte a les següents

Ger-,:raliti;l rle Cat¿ilr

lnstitui C:artogràfic
Calalunya

CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte del conveni

És objecte del present conveni Ia cessió d'ús d'informació geogràfica, per part

de l'lCC a l'lCAC, per a la seva utilització en la realització d'un estudi pilot
d'arqueomorfologia a la zona de l'Alt Empordà. La informació que se cedeix a
l'ICAC és la següent:

Model Digital del Terreny amb un pas de malla de2x2 m en format ASCII i
núvol de punts en format LAS. Aquesta informació s'ha obtingut a partir de
vols amb el sensor aerotransportat LIDAR. La propietat d'aquesta informació
és de I'ICC.
Model Digital del Terreny amb un pas de malla de 1x1 m en format ASCII i
núvol de punts en format LAS. Aquesta informació s'ha obtingut a partir de
vols amb el sensor aerotransportat LIDAR. La propietat d'aquesta informació
és de l'lCC.
lmatges Radar del satèl'lit ENVISAT d'una resolució de 25 cm de les dates
següents:

16 de maio de 2005
8 de desembre de 2003
12 de gener de 2004
7de novembre de 2005
21de iuliol de 2003
25 d'aqost de 2003
13 de setembre de 2004
31 de qener de 2005
1de desembre de 2002
5 de oener de 2003
18 de iuliol de 2004
7 d'agost de 2005
25 de desembre de 2005
9 de febrer de 2003
22 d'aqost de 2004
31 d'octubre de 2004
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Aquestes imatges s'han adquirit per l'lcc com a organisme responsable de
la Generalitat de Catalunya. El lliurament de les imatges serà en format
geotiff, a 32 bits.
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lmatges del satèl'lit sPor, multiespectrals, entre 10 i 20 m de resolució
pancromàtiques entre 2,5 i 10 m de resolució, de les dates següents:

General¡tat de C

lnstltut Cartogràlic de
CatalunYa

DATA

SATÈL.LIT NÚM. SENSOR
SPOT
SPOT
SPOT
SPOT
SPOT
SPOT
SPOT
SPOT
SPOT
SPOT
SPOT
SPOT
SPOT
SPOT

4

5

5
5
5
5
5

28 de uliol de 1986
19 de uliol de 1989
19 de uliol de 1989
20 d'aqost de 1999
9de unv de 2005
9de uny de 2005
9de unv de 2005
9 de iunv de 2005
3 de setembre de 2007
3 de setembre de 2007
25 de uny de 2008
25 de unv de 2008
21 de uliol de 2009
21 de uliol de 2009

MUL
MUL
PAN
MUL
MUL
PAN
MUL
PAN
PAN
MUL
PAN
MUL
MUL
PAN

Aquestes imatges s'han obtingut per part de l'lCC en

el marc del "Plan

Nacional de Teledetección".
El lliurament serà en format GEOTIFF i rectificades.
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Cartografia digital a escala 1:1.000 dels nuclis urbans següents:
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Roses
Pau
Vilaiuïsa
Peralada
Cabanes
Vilabertran
Fiqueres
Vilafant
Santa Lloqaia d'Alquema
Siurana
Torroella de Fluvià
Viladamat
L'Armentera
Sant Pere Pescador
Riumors
Fortià
El Far d'Empordà
Vila-sacra
Castelló d'Empúries
Pedret i Marzà
Vilamacolum

2007
2005
2005
2007
2006
2005
2008
2009
2009
2006
2006
2006
2009
2006
2007
2005
2005
2005
2007
2006
2007

Propietari de la
cartoqrafia

tcc
Diputació de Girona
Diputació de Girona

tcc
Diputació de G rona
Diputació de G rona
Diputació de G rona

tcc
rcc
Diputació de Girona

rcc
Diputació de Girona

rcc
rcc
rcc
Diputació de G rona
Diputació de G rona
Diputació de G rona

rcc
rcc
rcc

El lliurament serà en format DGN
La delimitació de la zona d'estudi de la prova pilot s'adjunta en annex a aquest
conveni.

El lliurament de la

informació es farà sobre suport digital el qual serà
proporcionat per I'lCC. En cas que equest suport sigui un disc USB aquest serà
retornat a l'lCC un cop el GIAP hagi copiat el seu contingut.
Així mateix, a petició del GIAP de l'lCAC, es prioritzaran, si cal, l'accés a les
planimetries antigues existents de l'àrea d'estudi a través de la cartoteca digital
(web de l'lCC), sempre i quan I'ICC disposi d'autorització del propietari de la
cartografia per fer-ho.

SEGONA. Lliurament

El lliurament de la informació geogràfica, objecte del present conveni, es
realitzarà a la major brevetat possible.
TERCERA. Contraprestació econòmica

L'execució

del

present conveni

de

col'laboració

contraprestació econòmica entre les dues parts.

no

representa cap

QUARTA. Propietat de la informació

La informació cedida objecte del present conveni és propietat exclusiva de
I'organisme que l'ha generat, i es troba emparada per la vigent legislació en
matèria de propietat intel'lectual. A la clàusula primera es relaciona qui és el
propietari de la informació geogràfica cedida, o en virtut de com han estat

obtingudes per I'lCC.

CINQUENA. Compromisos de l'ICAC

L'lCAC, a través del GIAP, utilitzarà aquesta informació exclusivament per a les
i no podrà ni distribuir-la ni
comercialitzar-la a tercers, així com tampoc podrà utilitzar-la per a la realització
de cap altre treball, publicació, etc., llevat que l'lCC ho autoritzi de manera

finalitats que són objecte d'aquest conveni,
expressa.

a

L'lCAC, a través del GIAP, es compromet a citar sempre la procedència de les
dades a tots els articles, informes, il.lustracions o qualsevol tipus d'escrit en
que les dades hagin estat utilitzades. Així mateix, el logo de l'lCC s'introduirà en
qualsevol presentació, ponència o pòster que es presenti fent ús de les dades
cedides.

L'ICAC, a través del GIAP, farà esment en totes les publicacions que se'n
derivin de l'ús de les dades cedides i el seu agraïment exprés a l'lcc per
aquesta cessió, i farà arribar a l'lCC còpies de totes les publicacions, informes
tècnics i documents que se'n generin amb l'ús de les dades cedides,
publicacions que seran dipositades a la Cartoteca de Catalunya per a consulta
del públic en general.

El GIAP, lliurarà a l'lCC un informe final detallant l'ús que se n'ha fet de ES
dades, els resultats que I'aplicació d'aquestes ha generat, el llistat de
publicacions en les que s'han fet servir i la potencialitat arqueològica que

fl3îfit1'51,Î:n?i1fl"#'
Catalun-va

El GIAP atorga a l'lCC la preferència en la publicació de cartografia resultant
d'aquests estudis, així com resta obert a la col'laboració amb I'ICC per a la
generació d'informes o publicacions conjuntes referents a l'ús de les dades
cedides.

SISENA. Vigència del Conveni
El present conveni serà vigent a partir de la data de signatura del mateix i tindrà
una vigència de cinc anys.

La cessió d'ús que s'atorga en virtut d'aquest conveni es pot resoldre
immediatament per l'lCC per mitjà de comunicació escrita al cessionari en cas
d'incompliment, per part del cessionari, de qualsevol estipulació d'aquest
conveni, o quan, per qualsevol circumstància, cessin els drets d'utilització que
tingui el cessionari sobre la informació geogràfica cedida.
A I'acabament de la vigència d'aquest conveni, el cessionari estarà d'antuvi
obligat a destruir la informació cedida que disposi i llurs còpies. Tanmateix, i en
tots els casos, el cessionari haurà de certificar per escrit el compliment de la
destrucció de la informació geogràfica cedida.
lndependentment de la resolució d'aquest conveni, persistirà I'obligació del
cessionari de garantir que no es produiran violacions en la propietat de I'lCC en
relació amb la informació geogràfica cedida a la qual hagués tingut accés, tant
ell mateix com el seu personal.
L'lCC es reserva el dret d'exercir les accions legals pertinents, no només contra
el cessionari, sinó també contra el posseïdor d'alguna còpia, i contra quantes
persones haguessin intervingut en la vulneració dels drets de propietat de I'lCC
sobre la informació geogràfica cedida.

Qualsevol modificació del contingut d'aquest conveni, deguda

a

causes

excepcionals, requerirà de I'acord entre ambdues parts.
SETENA. Qüestions lltigioses

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en I'execució del present conveni se
sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa.

I en prova de conformitat i acceptació de totes i cadascuna de les seves
clàusules, les dues parts aquí presents s'afirmen i ratifiquen en el seu contingut
isignen el present conveni de col'laboració per duplicat en el lloc ila data que
figuren en I'encapçalament.
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Miranda i Canals

lnstitut Cartogràfic de Catalunya

I
àssi c a

lsabel Rodà de Llanza
Directora
lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica

ANNEX,
DELIMITACIÓ ZONA D'ESTUDI DE LA PROVA PILOT
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