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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
6891 Llei 2/2018, de 23 de maig, per la qual es modifica la Llei 14/2010, de 5 de 

juliol, sobre les infraestructures i els serveis d’informació geogràfica a 
Espanya.

FELIPE VI

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei següent i jo la sanciono:

PREÀMBUL

La Llei 14/2010, de 5 de juliol, sobre les infraestructures i els serveis d’informació 
geogràfica a Espanya, es va dictar amb l’objectiu de fixar normes generals per a 
l’establiment d’infraestructures d’informació geogràfica a Espanya orientades a facilitar 
l’aplicació de polítiques basades en la informació geogràfica per les administracions 
públiques i l’accés i la utilització general d’aquest tipus d’informació, especialment les 
polítiques de medi ambient i polítiques o actuacions que hi puguin incidir.

Posteriorment a la promulgació d’aquesta Llei, la Comissió Europea va sol·licitar 
informació addicional en relació amb la transposició de la Directiva 2007/2/CE, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 14 de març de 2007, per la qual s’estableix la 
Infraestructura d’Informació Espacial a la Comunitat Europea (INSPIRE), a la legislació 
espanyola.

Sobre la base d’aquesta informació, s’ha considerat convenient fer canvis legislatius 
en alguns articles de la Llei 14/2010, de 5 de juliol, sobre les infraestructures i els serveis 
d’informació geogràfica a Espanya.

Les modificacions van orientades a puntualitzar alguns articles de la Llei esmentada 
per tal que compleixin la plena transposició de la Directiva 2007/2/CE, per la qual 
s’estableix la Infraestructura d’Informació Espacial a la Comunitat Europea (INSPIRE).

S’actualitza la definició de la Infraestructura d’Informació Geogràfica com la 
infraestructura de dades espacials amb una estructura virtual en xarxa integrada per dades 
georeferenciades i serveis interoperables d’informació geogràfica distribuïts en diferents 
sistemes d’informació, accessible via Internet, que inclogui les tecnologies de recerca i 
accés a les dades esmentades, les normes per a la seva producció, gestió i difusió i els 
acords sobre la seva posada en comú, accés i utilització entre els seus productors i entre 
aquests productors i els usuaris.

Les administracions públiques han de garantir que totes les dades geogràfiques i els 
serveis d’informació geogràfica corresponents, inclosos els codis i les classificacions 
tècniques, es posin a disposició de les autoritats públiques o de tercers, de conformitat 
amb les normes d’execució dictades per la Comissió Europea.

S’incorpora un apartat 5 a l’article 2 en què es considera la designació de «tercer» als 
efectes d’aquesta Llei qualsevol persona física o jurídica diferent de les anteriors a les 
quals es fa referència en l’àmbit subjectiu d’aplicació que figura en l’article 2 esmentat.

S’inclou a l’apartat 1 de l’annex I «Informació Geogràfica de Referència» de la 
Llei 14/2010, de 5 de juliol, sobre les infraestructures i els serveis d’informació geogràfica 
a Espanya, el sistema harmonitzat multiresolució de quadrícules geogràfiques i 
cartogràfiques amb un punt d’origen comú i amb una ubicació i mides de quadrícula 
normalitzats.
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Aquesta modificació està estructurada en un article únic que comprèn les modificacions 
que es fan a la Llei 14/2010, de 5 de juliol, sobre les infraestructures i els serveis 
d’informació geogràfica a Espanya, i en una disposició derogatòria única i dues disposicions 
finals.

Article únic. Modificació de la Llei 14/2010, de 5 de juliol, sobre les infraestructures i els 
serveis d’informació geogràfica a Espanya.

La Llei 14/2010, de 5 de juliol, sobre les infraestructures i els serveis d’informació 
geogràfica a Espanya, es modifica en els termes següents:

U. S’afegeix un nou apartat 5 a l’article 2 amb la redacció següent:

«5. Es considera “tercer” als efectes d’aquesta Llei qualsevol persona física o 
jurídica diferent de les anteriors.»

Dos. La lletra a) de l’apartat 1 de l’article 3 passa a tenir la redacció següent:

«Infraestructura d’Informació Geogràfica: és una infraestructura de dades 
espacials, entesa com l’estructura virtual en xarxa integrada per dades 
georeferenciades i serveis interoperables d’informació geogràfica distribuïts en 
diferents sistemes d’informació, accessible via Internet amb un mínim de protocols i 
especificacions normalitzades que, a més de les dades, les seves descripcions 
mitjançant metadades i els serveis interoperables d’informació geogràfica, inclogui 
les tecnologies de recerca i accés a les dades esmentades; les normes per a la seva 
producció, gestió i difusió; els acords sobre la seva posada en comú, accés i utilització 
entre els seus productors i entre aquests productors i els usuaris; i els mecanismes, 
processos i procediments de coordinació i seguiment establerts, gestionats o posats 
a disposició de conformitat amb el que disposa la present Llei.»

Tres. S’afegeixen dues noves lletres a l’apartat 2 de l’article 4 amb la redacció següent:

«d) Garantir que es posa a disposició de les autoritats públiques o de tercers 
tota la informació, inclosos els codis i les classificacions tècniques necessaris per al 
compliment de les normes d’execució a què es refereix l’article 6, apartat 1, en 
condicions que no en restringeixin la utilització a aquest efecte.

e) Amb la finalitat de garantir la coherència de les dades espacials relatives a 
un element geogràfic situat a banda i banda de la frontera amb altres estats 
membres, s’ha de decidir de comú acord amb aquests estats membres, si escau, la 
descripció i posició d’aquests elements comuns.»

Quatre. L’apartat 2 de l’article 6 queda redactat de la manera següent:

«Les administracions públiques han de garantir que totes les dades geogràfiques 
recollides recentment i reestructurades àmpliament i els serveis d’informació 
geogràfica corresponents estiguin disponibles, de conformitat amb les normes 
d’execució a què es refereix l’apartat 1, en un termini de dos anys a partir de la seva 
adopció, i que la resta de conjunts de dades espacials i serveis encara utilitzats 
estiguin disponibles de conformitat amb les normes d’execució en un termini de set 
anys a partir de la seva adopció. Les dades geogràfiques s’han d’adequar a 
aquestes normes d’execució, dictades per la Comissió Europea, mitjançant la 
modificació, si s’escau, de les dades geogràfiques ja existents, o mitjançant la seva 
transformació fent servir els serveis especificats a l’article 11.1.d) d’aquesta Llei.»

Cinc. L’apartat 1 de l’annex I, «Informació Geogràfica de Referència», queda redactat 
de la manera següent:

«1. L’Equipament Geogràfic de Referència Nacional, que està integrat per:

a) El Sistema de Referència Geodèsic, del qual formen part les xarxes 
nacionals geodèsiques i d’anivellaments.
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b) El Sistema Oficial de Coordenades, del qual formen part tant les 
coordenades geogràfiques que permeten referenciar de forma unívoca la informació 
geogràfica en l’espai com una sèrie de coordenades (latitud, longitud i altura), com 
les coordenades planes del sistema de projecció UTM, en escales superiors a 
1:500.000, o que permet referenciar de forma unívoca la informació geogràfica en 
l’espai com una sèrie de coordenades (x, y, z), en tots dos casos basant-se en el 
Sistema de Referència Geodèsic.

c) Sistema de Quadrícules: el Sistema de Quadrícules Geogràfiques i 
Cartogràfiques està constituït per les quadrícules harmonitzades multiresolució amb 
un punt d’origen comú i amb una ubicació i mides de quadrícula normalitzats.

d) La toponímia oficial recollida en el Nomenclàtor Geogràfic Bàsic d’Espanya.
e) Les delimitacions territorials inscrites en el Registre central de cartografia.
f) L’Inventari Nacional de Referències Geogràfiques Municipals, que ha de 

reflectir la situació geogràfica de cada entitat local continguda en el Registre 
d’entitats locals.»

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
estableix aquesta Llei.

Disposició final primera. Incorporació de dret de la Unió Europea.

Aquesta Llei transposa a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2007/2/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 14 de març de 2007, per la qual s’estableix una 
infraestructura d’informació espacial a la Comunitat Europea (Inspire).

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei i que la 

facin complir.

Madrid, 23 de maig de 2018.

FELIPE R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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