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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS
I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

8452 Reial decret 310/2021, de 4 de maig, pel qual s’aprova l’Estatut de l’organisme 
autònom Centre Nacional d’Informació Geogràfica.

L’organisme autònom Centre Nacional d’Informació Geogràfica (CNIG) es va crear 
com a organisme autònom de caràcter comercial, per l’article 122 de la Llei 37/1988, de 28 
de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1989. El punt dos de l’article 122 
esmentat assenyala que el CNIG «té com a finalitat produir, desenvolupar i distribuir els 
treballs i les publicacions de caràcter geogràfic que demani la societat, incloent-hi la 
comercialització dels que duu a terme la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional 
en execució de les funcions que li estan atribuïdes legalment, l’elaboració de productes 
derivats i temàtics i la seva distribució nacional i internacional, sense perjudici de les 
possibles competències atribuïdes a altres organismes de l’Administració en la producció 
i el manteniment de diversos productes cartogràfics, amb una dedicació especial a la 
realització de projectes basats en tecnologies avançades, programes de recerca i 
desenvolupament, i prestació d’assistència tècnica en l’àmbit de les ciències i tècniques 
geogràfiques».

En virtut del que estableix l’apartat 7 del precepte legal esmentat, es va aprovar 
el Reial decret 1243/1990, d’11 d’octubre, pel qual s’estableix l’estructura orgànica de 
l’organisme autònom Centre Nacional d’Informació Geogràfica, que va ser derogat 
pel Reial decret 663/2007, de 25 de maig, pel qual s’aprova l’Estatut del Centre Nacional 
d’Informació Geogràfica.

D’altra banda, la Llei 50/1998, de 30 de setembre, de mesures fiscals, administratives 
i de l’ordre social, a l’article 60.1 estableix que els organismes autònoms de caràcter 
comercial, industrial, financer o anàlegs, entre els quals s’inclou l’organisme autònom 
Centre Nacional d’Informació Geogràfica, tenen la condició d’organismes autònoms dels 
que preveu l’article 43.1.a) de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de 
l’Administració General de l’Estat.

Posteriorment, l’Estatut va ser modificat pel Reial decret 1637/2009, de 30 d’octubre, 
pel qual es modifica l’Estatut del Centre Nacional d’Informació Geogràfica, aprovat 
pel Reial decret 663/2007, de 25 de maig.

No obstant això, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, ha 
modificat la normativa aplicable als organismes públics, i determina les característiques i 
condicions que han de complir els organismes autònoms.

A més, des del 2009, l’organisme autònom Centre Nacional d’Informació Geogràfica 
exerceix la funció de planificació i gestió de la Infraestructura d’Informació Geogràfica 
d’Espanya, així com l’harmonització i la normalització, en el marc del Sistema Cartogràfic 
Nacional, de la informació geogràfica oficial i la funció de planificació i desenvolupament 
de serveis de valor afegit i de nous sistemes i aplicacions en matèria d’informació 
geogràfica, especialment per a l’aprofitament en l’àmbit de les administracions públiques; 
tot això, a exercir en el marc estratègic definit per la Direcció General de l’Institut Geogràfic 
Nacional.

Des de l’aprovació de l’Estatut del Centre Nacional d’Informació Geogràfica pel Reial 
decret 663/2007, de 25 de maig, les tecnologies i els mètodes d’accés a la informació 
geogràfica han canviat significativament, de la mateixa manera que també ho han fet les 
necessitats i els requeriments dels usuaris i de les administracions públiques en general, 
de manera que l’entorn en què es duen a terme les activitats de l’organisme autònom 
Centre Nacional d’Informació Geogràfica ha experimentat canvis i transformacions de tal 
envergadura que obliguen a un replantejament de la seva activitat, per permetre un millor 
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acompliment dels objectius que, a mitjà i llarg termini, ha de complir i que li han de ser 
demanats, i adequar-ne el funcionament a la realitat del context en què opera i a la 
demanda social existent, tant nacional com internacional, i sense que això impliqui cap 
increment de despesa pública.

Efectivament, els anys transcorreguts des de l’elaboració de l’Estatut vigent actualment 
han significat una ampliació i diversificació notable del que es pot entendre per treballs, 
publicacions, ciències i tècniques geogràfiques. Avui dia es consideren íntimament lligades, 
i fins i tot pertanyents a les ciències geogràfiques, algunes disciplines com l’astronomia, la 
geofísica, la sismologia i la vulcanologia, des del moment en què alguna de les seves 
finalitats és, precisament, la determinació d’alta precisió de la forma i les dimensions de 
la Terra i el seu camp de gravetat. Recíprocament, en geofísica és necessària la utilització 
de tècniques topogràfiques, geodèsiques i cartogràfiques per a l’estudi, el seguiment i la 
predicció de fenòmens sísmics o volcànics. El desenvolupament de les noves tecnologies 
i de la ciència obliga a ampliar la caracterització de l’anomenada informació geogràfica (o 
geoespacial).

De la mateixa manera, també és clau el paper que l’organisme autònom Centre 
Nacional d’Informació Geogràfica fa com a garant de l’existència d’una autèntica 
infraestructura geogràfica completa, precisa i adequada a les necessitats de la societat, 
fàcilment accessible, harmonitzada i conforme amb els estàndards vigents, en el marc 
estratègic definit per la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional. En aquest punt, 
és necessari tenir en compte que un dels objectius estratègics d’aquesta Direcció General 
és el coneixement científic més profund en les disciplines de la seva competència i l’ús de 
la instrumentació tecnològicament més avançada (incloses les aplicacions espacials 
actuals), atès que són imprescindibles per a la prestació de serveis tan importants per als 
ciutadans com són els de vigilància i alerta sísmica i volcànica, els serveis geodèsics a 
escala global en què es fonamenten els sistemes de posicionament i navegació o la 
producció de cartografia.

També s’ha de considerar la necessitat d’assegurar el contacte directe amb el territori, 
sobre el qual tant la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional com l’organisme 
autònom Centre Nacional d’Informació Geogràfica han d’informar i prestar serveis als 
ciutadans, i n’han d’assumir, a més, una representació institucional en fires del llibre, 
exposicions, congressos i salons especialitzats i unes relacions fluides amb el sector 
empresarial mitjançant la provisió de dades, productes, serveis i aplicacions geogràfics. Tot 
això, a través de canals de distribució i comercialització eficients i eficaços.

D’altra banda, el Reial decret 2724/1998, de 16 de desembre, d’integració dels Serveis 
Regionals de la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional en les delegacions 
del Govern, assenyala, en la disposició addicional segona, que «els serveis integrats de 
la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional han de continuar portant a terme la 
venda de publicacions i la recaptació d’ingressos corresponent a compte de l’organisme 
autònom Centre Nacional d’Informació Geogràfica». A aquests efectes, s’ha de tenir 
present que, de conformitat amb l’article 13.9 del Reial decret 645/2020, de 7 de juliol, 
l’organisme autònom Centre Nacional d’Informació Geogràfica està adscrit al Ministeri 
de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a través de la Direcció General de l’Institut 
Geogràfic Nacional.

En aquest sentit, el Reial decret 663/2007, de 25 de maig, estableix que l’organisme 
disposa de la xarxa de Cases del Mapa, sota la denominació de la qual s’estableixen locals 
i serveis d’informació geogràfica i, si s’escau, venda al públic, entre d’altres, dels productes 
i serveis de cartografia oficial de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes 
dependents. Així mateix, s’hi estableix que hi ha d’haver una Casa del Mapa, almenys, en 
cada comunitat autònoma. Tanmateix, la xarxa de Cases del Mapa ha anat decreixent en 
nombre i mida al llarg dels anys de conformitat amb l’evolució de les necessitats reals de 
distribució i venda de productes físics, i, a més, els Serveis Regionals són els encarregats 
de la seva gestió. Per tant, actualment, són part dels espais i les funcions dels Serveis 
Regionals i no té sentit distingir-les amb una identificació pròpia, atès que la tendència a 
mitjà termini és que no es pot formar una xarxa en el sentit que l’Estatut actual preveu.
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Finalment, és necessari enfortir el paper que l’organisme autònom Centre Nacional 
d’Informació Geogràfica fa en el desenvolupament de la difusió d’informació geogràfica a 
través dels diferents mitjans de comunicació (Internet, xarxes mòbils, xarxes socials, etc.), 
i incrementar el coneixement que la societat té d’aquest sector i, en particular, de les 
dades, els productes, els serveis i les aplicacions geogràfics de la Direcció General de 
l’Institut Geogràfic Nacional.

Tot el que s’ha esmentat anteriorment es porta a terme seguint els principis de bona 
regulació que recull l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, especialment, els principis de 
necessitat i eficàcia, i queden establertes de manera clara i concisa en aquest Estatut les 
funcions de l’organisme autònom Centre Nacional d’Informació Geogràfica, el servei públic 
del qual durant més de trenta anys ha demostrat que es tracta d’un mitjà eficaç per a la 
consecució dels objectius marcats.

La norma projectada atén la necessitat d’aprovar l’Estatut de l’organisme autònom 
Centre Nacional d’Informació Geogràfica a fi de procurar-ne l’adequació a la nova 
normativa vigent en l’àmbit organitzatiu i procedimental de l’Administració General de 
l’Estat. A més, és eficaç i proporcionada en el compliment d’aquest propòsit, sense afectar 
de cap manera els drets i deures de la ciutadania. També contribueix a dotar de més 
seguretat jurídica l’organització i el funcionament de l’Administració General de l’Estat, ja 
que adequa l’Estatut esmentat a l’estructura de departaments ministerials i òrgans directius 
existent actualment. Compleix també el principi de transparència, ja que identifica 
clarament el seu propòsit i la memòria, accessible a la ciutadania, ofereix una explicació 
completa del seu contingut. Atès que es tracta d’una norma purament organitzativa, la 
seva tramitació està exempta de la consulta pública prèvia i dels tràmits d’audiència i 
informació pública. Finalment, també és adequada al principi d’eficiència, pel fet que no 
imposa càrregues administratives.

En virtut d’això, a proposta conjunta del ministre de Política Territorial i Funció Pública, 
de la ministra d’Hisenda i del ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, d’acord 
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del 
dia 4 de maig de 2021,

DISPOSO:

Article 1. Aprovació de l’Estatut.

S’aprova l’Estatut de l’organisme autònom Centre Nacional d’Informació Geogràfica, el 
text del qual s’insereix a continuació d’aquest Reial decret.

Article 2. Els Serveis Regionals i els Serveis Perifèrics de la Direcció General de l’Institut 
Geogràfic Nacional.

Els Serveis Regionals i els Serveis Perifèrics de la Direcció General de l’Institut 
Geogràfic Nacional han de donar suport a les activitats que dugui a terme l’organisme 
autònom Centre Nacional d’Informació Geogràfica, en l’àmbit territorial que els 
correspongui, sempre que responguin a les competències atribuïdes a aquesta Direcció 
General vehiculades per l’organisme autònom Centre Nacional d’Informació Geogràfica, o 
a les competències pròpies d’aquest, de conformitat amb el seu Estatut, amb els 
instruments jurídics que li corresponguin en cada cas.

Article 3. Projectes d’R+D+I.

L’organisme autònom Centre Nacional d’Informació Geogràfica, als efectes de 
l’obtenció i la gestió de finançament públic, pot desenvolupar i participar en els projectes 
d’inversió en R+D+I i en matèria cientificotecnològica que la Direcció General de l’Institut 
Geogràfic Nacional determini en els termes i les matèries de la seva competència pròpia.
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Disposició addicional primera. Supressió de departaments.

Se’n suprimeixen els departaments de Qualitat, Informació, Desenvolupament 
i Territorial.

Disposició addicional segona. Despeses de personal.

El nou Estatut del Centre Nacional d’Informació Geogràfica no comporta un augment 
net de les despeses de personal de la institució.

Disposició addicional tercera. Referències a òrgans suprimits.

Les referències que es fan en l’ordenament jurídic als òrgans que suprimeix aquest 
Reial decret s’entenen fetes als que es creen, se substitueixen o assumeixen les seves 
competències en aquesta mateixa norma.

Disposició transitòria única. Adscripció de llocs de treball.

Fins a l’aprovació d’una nova relació de llocs de treball, els funcionaris que ocupin llocs 
de treball de nivell inferior a Sub-direcció General queden adscrits als llocs de treball que 
exercien a la data d’entrada en vigor d’aquest Estatut.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
estableix aquest Reial decret i, en particular, el Reial decret 663/2007, de 25 de maig, pel 
qual s’aprova l’Estatut del Centre Nacional d’Informació Geogràfica.

Disposició final primera. Mesures d’aplicació i habilitació reglamentària.

S’autoritza la persona titular del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, 
previ compliment dels tràmits que estableix la legislació vigent, per dictar les disposicions 
necessàries per a l’aplicació i el desplegament del que estableix aquest Reial decret, i per 
proposar a la persona titular del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública les 
disposicions que consideri necessàries per a la millor regulació dels Serveis Regionals de 
la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional.

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, 4 de maig de 2021.

FELIPE R.

La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència,
Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica,

CARMEN CALVO POYATO



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 121  Divendres 21 de maig de 2021  Secc. I. Pàg. 5

ESTATUT DE L’ORGANISME AUTÒNOM CENTRE NACIONAL D’INFORMACIÓ 
GEOGRÀFICA

CAPÍTOL I

Naturalesa, règim jurídic i adscripció

Article 1. Naturalesa de l’organisme autònom.

El Centre Nacional d’Informació Geogràfica (CNIG) és un organisme autònom, dels 
que preveu l’apartat 1.a) 1r de l’article 84 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic, amb personalitat jurídica pública diferenciada, patrimoni i tresoreria 
propis, així com autonomia de gestió i plena capacitat jurídica i d’obrar i, dins de la seva 
esfera de competències, li corresponen les potestats administratives necessàries per al 
compliment dels seus fins, excepte la potestat expropiatòria.

Article 2. Règim jurídic de l’organisme autònom.

L’organisme autònom Centre Nacional d’Informació Geogràfica es regeix per la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; per l’article 122 de 
la Llei 37/1988, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1989, en el 
que no hagi derogat l’anterior; per la Llei 7/1986, de 24 de gener, d’ordenació de la 
cartografia; per la Llei 14/2010, de 5 de juliol, sobre les infraestructures i els serveis 
d’informació geogràfica a Espanya; per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques; per la Llei 33/2003, de 3 de novembre, 
del patrimoni de les administracions públiques; per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014; per la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària; per aquest 
Estatut i per les altres disposicions aplicables als organismes autònoms de l’Administració 
General de l’Estat.

Article 3. Adscripció de l’organisme autònom.

L’organisme autònom Centre Nacional d’Informació Geogràfica està adscrit al Ministeri 
de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana a través de la Direcció General de l’Institut 
Geogràfic Nacional, a la qual corresponen la direcció estratègica, l’avaluació i el control 
dels resultats de la seva activitat. Igualment, li correspon avaluar la seva eficàcia respecte 
al grau de compliment dels objectius proposats i la seva eficiència respecte a la utilització 
adequada dels recursos assignats, la inspecció del funcionament del personal i dels 
serveis centrals i perifèrics, i l’informe dels convenis, les instruccions i altres projectes 
normatius; tot això, sense perjudici dels controls que indica l’article 14 d’aquest Estatut.

CAPÍTOL II

Fins i funcions

Article 4. Fins.

1. L’organisme autònom Centre Nacional d’Informació Geogràfica té per finalitat, 
d’acord amb l’article 122.Dos de la Llei 37/1988, de 28 de desembre, produir, desenvolupar 
i distribuir els treballs i les publicacions de caràcter geogràfic que demani la societat, 
incloent-hi la comercialització dels que fa la Direcció General de l’Institut Geogràfic 
Nacional en execució de les funcions que li estan atribuïdes legalment, l’elaboració de 
productes derivats i temàtics i la seva distribució nacional i internacional, sense perjudici 
de les possibles competències atribuïdes a altres organismes de l’Administració en la 
producció i el manteniment de diversos productes cartogràfics, amb una dedicació especial 
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a la realització de projectes basats en tecnologies avançades, programes de recerca i 
desenvolupament i prestació d’assistència tècnica en l’àmbit de les ciències i tècniques 
geogràfiques; tot això, en un marc estratègic definit per la Direcció General de l’Institut 
Geogràfic Nacional, segons que estableix l’article 17.3 del Reial decret 645/2020, de 7 de 
juliol, pel qual es desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del Ministeri de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana.

2. Per al compliment dels seus fins, l’organisme autònom Centre Nacional 
d’Informació Geogràfica pot promoure i participar directament o indirectament en societats 
l’objecte social de les quals prevegi les mateixes finalitats.

Article 5. Funcions.

L’organisme autònom Centre Nacional d’Informació Geogràfica exerceix com a unitat 
especialitzada la difusió, la distribució, la promoció, la comercialització i l’explotació de 
dades, productes, serveis i aplicacions geogràfics; la gestió de la infraestructura tecnològica 
geoespacial de la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional; la participació i el 
concurs en projectes de recerca i la representació institucional en matèria geogràfica, dins 
del marc estratègic definit per la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional, 
incloent-hi les funcions que es detallen a continuació:

1. Distribuir, promocionar i comercialitzar dades, productes, serveis i aplicacions 
geogràfics de caràcter oficial i d’interès general, amb una atenció especial als generats per 
la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional i pel mateix organisme autònom Centre 
Nacional d’Informació Geogràfica, en concret:

a) Comercialitzar els productes i serveis geogràfics de la Direcció General de l’Institut 
Geogràfic Nacional i els de valor afegit elaborats pel mateix organisme autònom Centre 
Nacional d’Informació Geogràfica.

b) Comercialitzar els productes i serveis geogràfics d’altres institucions amb les quals 
l’organisme autònom Centre Nacional d’Informació Geogràfica estableixi l’acord o el 
conveni oportú. La comercialització s’ha de fer, preferentment, a través de la xarxa de 
punts de distribució, la xarxa de distribuïdors i la Botiga Virtual del CNIG. Tot això comporta 
la gestió dels magatzems corresponents.

c) Distribuir les dades, els productes, els serveis i les aplicacions geogràfics a través 
dels diferents mitjans disponibles, atenent la política de difusió pública de la informació 
generada per la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional, que defineix 
l’Ordre FOM/2807/2015, de 18 de desembre.

d) Així mateix, distribuir les dades, els productes, els serveis i les aplicacions 
geogràfics d’altres institucions amb les quals l’organisme autònom Centre Nacional 
d’Informació Geogràfica estableixi l’acord o el conveni oportú.

e) Distribuir, conservar i explotar un banc de dades de fotografies aèries sobre tot el 
territori nacional.

f) Atendre i gestionar consultes, queixes i suggeriments relacionades amb les 
activitats de l’IGN i del CNIG. Proporcionar un servei públic d’informació i assessorament 
sobre els camps d’actuació de l’IGN i del CNIG.

g) Promocionar l’ús de la informació geogràfica oficial en forma de dades analògiques 
o digitals, a través de serveis web o un altre tipus de publicacions sobre qualsevol mitjà i 
suport que s’habiliti.

h) Gestionar la difusió de continguts i notícies de la Direcció General de l’Institut 
Geogràfic Nacional i de l’organisme autònom Centre Nacional d’Informació Geogràfica a 
través dels diferents mitjans i canals de comunicació, amb una atenció especial a Internet 
i les xarxes socials.

i) Promocionar i gestionar exposicions i fires de caràcter comercial per a la difusió del 
patrimoni històric i cartogràfic de la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional i dels 
seus museus i les seves instal·lacions.

j) Promocionar i gestionar l’Editorial Centre Nacional d’Informació Geogràfica.
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k) Promocionar les dades, els productes, els serveis i les aplicacions geogràfics de la 
Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional i de l’organisme autònom Centre Nacional 
d’Informació Geogràfica. Gestionar les campanyes de publicitat, comercials i institucionals, 
que es portin a terme.

l) Desenvolupar activitats per difondre el coneixement cartogràfic i les tecnologies 
geogràfiques a la societat espanyola, a Europa i a Iberoamèrica.

m) Elaborar i mantenir la carta de serveis de l’organisme autònom Centre Nacional 
d’Informació Geogràfica.

2. Explotar les dades, els productes, els serveis i les aplicacions geogràfics de 
la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional i del mateix organisme autònom Centre 
Nacional d’Informació Geogràfica, en concret:

a) Crear i mantenir productes, serveis i aplicacions temàtics d’interès a partir de la 
informació generada per la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional i pel mateix 
organisme autònom Centre Nacional d’Informació Geogràfica. Integrar aquesta informació 
amb la procedent d’altres fonts, preferentment oficials, per dotar de valor afegit els 
continguts originals.

b) Dissenyar i elaborar els productes de dades geogràfiques de valor afegit que 
demanin la societat en particular i l’interès general.

c) Gestionar i fer evolucionar el Sistema d’Informació Geogràfica Nacional (SIGNA) 
per proporcionar un SIG capaç d’analitzar la informació geogràfica disponible a través de 
dades i serveis, que disposi d’altes capacitats per a particulars, empreses i professionals.

d) Promocionar i impulsar en l’àmbit de les administracions públiques els serveis de 
la Impremta Nacional de la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional.

e) Elaborar recursos educatius sobre informació geogràfica que facilitin la labor de 
docents i estudiants de totes les edats i els nivells, i prestar atenció a criteris pedagògics i 
a la normativa vigent en matèria educativa.

f) Promoure i col·laborar en iniciatives i activitats que impulsin i desenvolupin la 
normalització en el camp de la informació geogràfica i impulsar projectes de normalització 
nacionals, europeus i internacionals.

3. Gestionar, fer evolucionar i mantenir la infraestructura tecnològica d’equipament 
físic i de comunicacions de l’organisme autònom Centre Nacional d’Informació Geogràfica, 
i prestar una atenció especial a les aplicacions geogràfiques per a dispositius mòbils, en 
concret:

a) Mantenir els sistemes informàtics i de comunicacions i les interconnexions amb 
altres sistemes. Gestionar els sistemes virtualitzats i al núvol. Administrar l’equipament 
lògic de base dels sistemes d’informació, incloent-hi els sistemes operatius, els sistemes 
gestors de bases de dades i la gestió de les llicències de programari.

b) Controlar i desenvolupar aplicacions mòbils que explotin les dades i els serveis de 
la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional i de l’organisme autònom Centre 
Nacional d’Informació Geogràfica.

c) Mantenir un sistema d’informació comercial per a la gestió dels terminals de punts 
de venda, la gestió de distribuïdors, les comandes, la facturació, la gestió de magatzem, etc.

4. Planificar i gestionar la Infraestructura de Dades Espacials d’Espanya i administrar 
el node de la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional. Desenvolupar i mantenir els 
portals i les aplicacions web de la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional i de 
l’organisme autònom Centre Nacional d’Informació Geogràfica, en concret:

a) Desenvolupar i actualitzar els serveis web del node de la Direcció General de 
l’Institut Geogràfic Nacional com a part de la Infraestructura de Dades Espacials d’Espanya, 
amb una atenció especial al compliment dels requisits que estableix la Llei 14/2010, de 5 
de juliol, sobre les infraestructures i els serveis d’informació geogràfica a Espanya.
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b) Assessorar tècnicament i gestionar els treballs del Consell Directiu de 
la Infraestructura d’Informació Geogràfica a Espanya i del Grup de Treball de la 
Infraestructura de Dades Espacials d’Espanya. Desenvolupar, mantenir i implantar els 
serveis web d’informació geogràfica de la Infraestructura de Dades Espacials d’Espanya, 
incloent-hi el Catàleg oficial de dades i serveis INSPIRE.

c) Gestionar i fer evolucionar els portals i les aplicacions web de la Direcció General 
de l’Institut Geogràfic Nacional (www.ign.es) i de l’organisme autònom Centre Nacional 
d’Informació Geogràfica (www.cnig.es). Així mateix, desenvolupar i gestionar els portals i 
les aplicacions web que la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional i l’organisme 
autònom Centre Nacional d’Informació Geogràfica hagin de dur a terme en l’exercici de les 
seves funcions amb una atenció especial al portal web de la Infraestructura de Dades 
Espacials d’Espanya (www.idee.es).

d) Administrar i coordinar accions formatives de l’organisme autònom Centre Nacional 
d’Informació Geogràfica tant per a cursos presencials com en línia per a la capacitació de 
tècnics especialistes nacionals i internacionals, per iniciativa pròpia o quan s’estableixin els 
convenis oportuns.

5. Desenvolupar projectes i serveis per iniciativa del mateix organisme autònom 
Centre Nacional d’Informació Geogràfica o atenent la iniciativa o la demanda d’altres 
institucions o entitats, especialment, de la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional, 
en concret:

a) Gestionar els convenis, acords i contractes necessaris amb altres administracions 
públiques i institucions nacionals i internacionals.

b) Crear la infraestructura geogràfica que necessitin tant les administracions 
públiques com el sector privat, acadèmic i els ciutadans, incloent-hi la captura i el 
tractament de dades geogràfiques, així com la posada en marxa de nous serveis.

c) Dur a terme operacions de replantejament de línies límit municipals, a petició de 
qualsevol Administració pública o qualsevol particular, sobre les actes de delimitació i els 
quaderns de camp associats que custodia la Direcció General de l’Institut Geogràfic 
Nacional. Emetre resolucions de caràcter tècnic en matèria de replantejaments de línies 
límit municipals, quan oficialment sigui requerit per fer-ho.

d) Dissenyar, promoure, gestionar i participar en projectes de recerca, 
desenvolupament tecnològic i innovació, d’interès dins del marc estratègic de la Direcció 
General de l’Institut Geogràfic Nacional i dels seus diferents centres dependents 
(Observatori Astronòmic Nacional, Observatori Geofísic Central, Observatori de Yebes com 
a gran instal·lació científica [ICTS] inclosa en el Mapa nacional de grans instal·lacions), 
tenint en compte les directrius que contenen els plans europeus i nacionals i col·laborant 
amb els diferents organismes, entitats i universitats, tant públics com privats.

e) Prestar serveis d’assessoria tècnica especialitzada, tant al sector públic com al 
privat, nacional i internacional, amb una atenció prioritària al Ministeri de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana, els serveis públics de seguretat i Protecció Civil.

f) Prestar altres serveis en matèries de competència de la Direcció General de 
l’Institut Geogràfic Nacional concorrent sol o amb altres socis a convocatòries públiques i 
privades d’àmbit nacional i internacional.

g) Explotar els desenvolupaments tecnològics i científics i promocionar les activitats 
de recerca i innovació que puguin derivar de la Direcció General de l’Institut Geogràfic 
Nacional i dels seus diferents centres.

h) Promoure, desenvolupar i col·laborar en iniciatives de certificació de recursos 
d’informació geogràfica.

6. Administrar i gestionar els recursos públics posats a la seva disposició, en concret:

a) Preparar, gestionar i mantenir el Pla d’actuació i el Programa estratègic triennal.
b) Gestionar, mantenir i controlar els recursos humans, els serveis generals, 

econòmics i pressupostaris, l’inventari i altres serveis de caràcter general.
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7. Representar la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional i l’Estat espanyol 
en els fòrums nacionals i internacionals en què sigui designat.

8. Dur a terme prestacions d’assistència tècnica especialitzada en l’àmbit de les 
tècniques i ciències geogràfiques i de les funcions que estableix aquest Estatut, així com 
en les que determini el Consell Superior Geogràfic respecte de les administracions 
públiques integrades en el Sistema Cartogràfic Nacional.

9. Qualssevol altres activitats que redundin en benefici dels seus fins.

CAPÍTOL III

Òrgans de govern i executius

Article 6. Òrgans de govern i executius.

Els òrgans de Govern són la Presidència del Centre Nacional d’Informació Geogràfica 
i el Consell Rector. El Consell Rector i el seu secretari es regeixen pel que disposa aquest 
Estatut i pel que estableix la secció 3a del capítol II del títol preliminar de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, quant al funcionament dels òrgans 
col·legiats de les diferents administracions públiques.

Els òrgans executius són la Direcció de l’organisme i els departaments de 
Comercialització, Explotació, Tecnologies Aplicades a la Informació Geogràfica, 
Infraestructures d’Informació Geogràfica, Gestió de Projectes i Administració.

Article 7. Presidència.

La Presidència del Centre Nacional d’Informació Geogràfica l’exerceix la persona titular 
de la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional, a qui, sota la supervisió de la 
persona titular de la Subsecretaria de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, li correspon:

a) L’alta direcció i la representació de l’organisme i del seu Consell Rector.
b) Convocar, fixar l’ordre del dia, presidir i aixecar les reunions del Consell Rector i 

dirigir-ne les deliberacions.
c) Vetllar pel compliment de les normes aplicables a l’organisme públic i per l’execució 

dels acords presos pel Consell Rector.
d) Presentar al Consell Rector per a la seva aprovació els avantprojectes dels 

pressupostos i els comptes anuals.
e) Presentar al Consell Rector les línies estratègiques que defineix el Pla estratègic 

del CNIG i els programes operatius anuals per a la seva aprovació.
f) El seguiment i el control de les activitats de l’organisme.
g) L’informe i la proposta de disposicions o d’adopció de mesures que corresponguin 

al titular del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i, en particular: les línies 
estratègiques d’actuació, els plans generals d’activitat, els pressupostos d’ingressos i 
despeses, els programes d’inversions, les memòries anuals de gestió i la realització 
d’auditories anuals de gestió de l’organisme.

h) L’aprovació, amb l’autorització prèvia de la persona titular del Ministeri de 
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, dels preus públics dels productes oficials produïts 
per la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional o per l’organisme autònom Centre 
Nacional d’Informació Geogràfica.

i) La celebració de tota classe d’actes i la subscripció de tota classe de contractes en 
nom de l’organisme, excepte els que atribueix a la persona titular de la Direcció l’article 
següent, i aprovar-ne la participació en les activitats a què es refereix l’article 4.2 d’aquest 
Estatut.

j) La subscripció de convenis en nom de l’organisme de conformitat amb el que 
estableix l’article 48.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
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k) L’aprovació de les despeses i l’ordenació dels pagaments, excepte els que 
atribueix al director l’article 9, així com proposar les modificacions pressupostàries que 
siguin pertinents.

l) L’aprovació i la rendició de comptes de l’organisme al Tribunal de Comptes, a 
través de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.

m) Exercir les atribucions restants que li confereixi l’ordenament jurídic.

Article 8. Consell Rector.

1. El Consell Rector és presidit per la persona que exerceixi la Presidència. En 
formen part la persona nomenada responsable de la Direcció, que, a més, exerceix 
la Secretaria del Consell, i les persones responsables de les unitats de la Direcció General 
de l’Institut Geogràfic amb rang de Sub-direcció General.

2. Corresponen al Consell Rector les competències següents:

a) Establir les regles de funcionament del mateix Consell Rector i les funcions de 
la Secretaria del Consell.

b) Aprovar els avantprojectes dels pressupostos i els comptes anuals.
c) Aprovar les línies estratègiques que defineix el Pla estratègic del CNIG i els 

programes operatius anuals.
d) Aprovar la signatura de convenis i protocols en nom de l’organisme.

3. Perquè el Consell Rector es pugui constituir vàlidament, és necessari que hi 
concorri almenys la meitat de tots els vocals que formen part d’aquest òrgan col·legiat, a 
més de la Presidència i la Secretaria, segons que disposa l’article 17.2 de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre. Els acords del Consell Rector han de ser adoptats per majoria de vots dels 
vocals, i correspon al president dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.

4. S’hi aplica el règim de substitució segons el que preveu l’article 19 de la 
Llei 40/2015, per al supòsit de vacants, absència o malaltia en què els vocals poden ser 
substituïts pels suplents si n’hi ha.

Article 9. Direcció de l’organisme autònom.

La Direcció de l’organisme autònom Centre Nacional d’Informació Geogràfica té el 
nivell orgànic de Sub-direcció General i la persona que ocupi el càrrec és nomenada i 
separada del seu càrrec per la persona titular del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda 
Urbana, a proposta de la persona responsable de la Direcció General de l’Institut Geogràfic 
Nacional, entre el cos de funcionaris de carrera del subgrup A1, de conformitat amb el que 
disposa l’article 67 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Correspon a la persona titular de la Direcció:

a) Tenir la representació legal de l’organisme, en nom de la persona que n’exerceixi 
la Presidència.

b) La direcció del Centre i del seu personal, en els termes que preveuen les 
disposicions vigents. La implementació i el desenvolupament de les activitats i els objectius 
de cada línia estratègica dels programes estratègics triennals i els plans anuals d’objectius.

c) Impulsar i supervisar l’exercici de les funcions que recull l’article 5 d’aquest Estatut 
i de les altres activitats que formin part de la gestió ordinària de l’organisme.

d) Proposar a la Presidència les mesures necessàries per a la millor gestió de 
l’organisme.

e) Elaborar la proposta d’avantprojecte de pressupost anual de l’organisme autònom 
Centre Nacional d’Informació Geogràfica, així com l’execució pressupostària i la gestió 
econòmica i comptable de l’organisme.

f) L’aprovació de despeses i la subscripció de contractes que regula l’article 118 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i l’ordenació de pagaments 
corresponents als avançaments de caixa fixa.
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g) La concessió de llicències d’ús de la informació geogràfica produïda per l’Institut 
Geogràfic Nacional, el Centre Nacional d’Informació Geogràfica i les altres institucions 
amb les quals l’organisme autònom Centre Nacional d’Informació Geogràfica estableixi 
l’acord o el conveni oportú.

h) L’execució dels plans d’actuació del Centre en el marc estratègic comú amb la 
Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional.

i) La participació en el Comitè de Direcció de la Direcció General de l’Institut Geogràfic 
Nacional.

j) La confecció de les memòries anuals de gestió.
k) Totes les atribucions que se li atribueixin normativament o li delegui el president.

CAPÍTOL IV

Estructura orgànica bàsica

Article 10. Estructura.

1. De la Direcció de l’organisme autònom Centre Nacional d’Informació Geogràfica 
en depenen les unitats i els serveis amb el nivell orgànic que determini la relació de llocs 
de treball corresponent del Centre, i comprèn els departaments següents:

a) El Departament de Comercialització, per a l’exercici de les funcions que recull 
l’apartat 5.1 d’aquest Estatut.

b) El Departament d’Explotació, per a l’exercici de les funcions que recull l’apartat 5.2 
d’aquest Estatut.

c) El Departament de Tecnologies Aplicades a la Informació Geogràfica, per a 
l’exercici de les funcions que recull l’apartat 5.3 d’aquest Estatut.

d) El Departament d’Infraestructures d’Informació Geogràfica, per a l’exercici de les 
funcions que recull l’apartat 5.4 d’aquest Estatut.

e) El Departament de Gestió de Projectes, per a l’exercici de les funcions que recull 
l’apartat 5.5 d’aquest Estatut.

f) El Departament d’Administració, per a l’exercici de les funcions que recull 
l’article 5.6 d’aquest Estatut.

2. Per una resolució de la persona titular de la Direcció General de l’Institut Geogràfic 
Nacional i la Presidència de l’organisme autònom Centre Nacional d’Informació Geogràfica 
s’han d’establir les relacions entre aquests departaments i les unitats corresponents de 
la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional, especialment per donar compliment al 
que disposa l’article 17.1.m) del Reial decret 645/2020, de 7 de juliol, pel qual es 
desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda 
Urbana.

CAPÍTOL V

Règim de personal

Article 11. Personal.

El personal del Centre Nacional d’Informació Geogràfica és funcionari o laboral.
El personal funcionari es regeix pel que preveu el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic 

de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, i altra 
normativa reguladora dels funcionaris públics al servei de l’Administració General de 
l’Estat.

El personal laboral es regeix, a més de per la legislació laboral i per les altres normes 
aplicables convencionalment, pels preceptes del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic, que ho disposin així expressament.
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Article 12. Incompatibilitats.

El personal funcionari o laboral que presti els seus serveis en l’organisme autònom 
Centre Nacional d’Informació Geogràfica està sotmès al règim general d’incompatibilitats 
que estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats per al personal al 
servei de les administracions públiques.

CAPÍTOL VI

Règim economicofinancer

Article 13. Recursos econòmics.

Els recursos econòmics de l’organisme autònom Centre Nacional d’Informació 
Geogràfica poden provenir de les fonts següents:

a) Els béns i valors que constitueixen el seu patrimoni.
b) Els productes i les rendes del patrimoni esmentat.
c) Les consignacions específiques que tingui assignades en els pressupostos 

generals de l’Estat, especialment les destinades a cobrir el dèficit originat per la distribució 
gratuïta o de baix cost d’informació geogràfica oficial.

d) Les transferències corrents o de capital procedents d’administracions o entitats 
públiques.

e) Els ingressos que obtingui per la comercialització de productes i de la prestació de 
serveis geogràfics, així com els derivats de les actuacions convingudes amb altres òrgans 
i institucions de les administracions públiques i projectes de recerca per a l’acompliment de 
les funcions de l’organisme o de la seva participació en societats.

f) Les donacions, els llegats i altres aportacions d’entitats privades o de particulars.
g) Qualsevol altre recurs que se li pugui atribuir.

Article 14. Règim pressupostari, economicofinancer, de comptabilitat, intervenció i control 
financer i d’eficàcia.

1. El règim pressupostari, economicofinancer, de comptabilitat, intervenció i control 
financer és el que estableix la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

2. Per una ordre de la persona titular del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda 
Urbana s’han d’establir les relacions entre la Direcció General de l’Institut Geogràfic 
Nacional i el seu organisme autònom Centre Nacional d’Informació Geogràfica, a fi de 
garantir el desenvolupament adequat del marc estratègic conjunt i l’evolució harmònica de 
les seves execucions pressupostàries respectives i, en especial, la viabilitat financera de 
l’organisme autònom Centre Nacional d’Informació Geogràfica en relació amb la distribució 
gratuïta o de baix cost de la informació geogràfica oficial. En aquesta ordre s’han d’establir 
les condicions de disponibilitat i accés per part de l’organisme autònom Centre Nacional 
d’Informació Geogràfica dels productes i serveis de la Direcció General de l’Institut 
Geogràfic Nacional per a la seva comercialització i explotació, la participació de l’organisme 
autònom Centre Nacional d’Informació Geogràfica en els plans i projectes de la Direcció 
General de l’Institut Geogràfic Nacional i les relacions comercials entre les dues 
institucions.

Sense perjudici de les funcions atribuïdes al Tribunal de Comptes, el control intern de 
la gestió economicofinancera de l’organisme correspon a la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, i l’ha d’efectuar en les condicions i en els termes que estableix 
l’apartat anterior la Intervenció Delegada en l’organisme, sota la dependència orgànica i 
funcional de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat. La Intervenció Delegada 
té el rang que figuri en la relació de llocs de treball.

3. El control d’eficàcia i supervisió contínua l’exerceixen la Inspecció de Serveis 
del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, i té per objecte avaluar el compliment dels objectius que defineix 
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aquest Estatut i la utilització adequada dels recursos, d’acord amb el que estableixen el pla 
d’actuació i les seves actualitzacions anuals; tot això, d’acord amb els termes que preveu 
l’article 85.2 i 3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Article 15. Règim de contractació.

1. D’acord amb el que preveu l’article 100.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, l’organisme autònom Centre Nacional d’Informació 
Geogràfica es regeix en matèria de contractació per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic.

2. La Presidència del Centre Nacional d’Informació Geogràfica és l’òrgan de 
contractació i té les prerrogatives que enumera l’article 190 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, excepte per als contractes que regula 
l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, en els quals l’òrgan de contractació és 
la Direcció de l’Organisme Autònom Centre Nacional d’Informació Geogràfica.

3. No obstant això, el titular del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha 
d’autoritzar la subscripció dels contractes el valor estimat dels quals excedeixi el fixat 
prèviament per aquell d’acord amb el que estableix l’article 324.5 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre. Fins al moment en què es fixi la quantia per a aquesta autorització, cal atenir-se 
al que preveu la disposició transitòria segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre.

CAPÍTOL VII

Règim patrimonial

Article 16. Patrimoni.

1. El règim patrimonial de l’organisme autònom Centre Nacional d’Informació 
Geogràfica és el que estableix la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les 
administracions públiques.

2. L’organisme compta, per al compliment dels seus fins, amb els béns i drets que 
integrin el seu patrimoni, amb els altres que li siguin adscrits per l’Administració General de 
l’Estat, amb els que adquireixi en l’exercici de la seva gestió i amb els que, per qualsevol 
títol, li siguin incorporats per qualsevol persona, pública o privada.

3. S’atribueix a l’organisme autònom Centre Nacional d’Informació Geogràfica la 
utilització i la comercialització eventual de les marques de les quals sigui titular l’Estat per 
a la promoció i difusió de la informació geogràfica oficial.

Article 17. Inventari.

1. L’organisme autònom Centre Nacional d’Informació Geogràfica ha de formar i 
mantenir actualitzat l’inventari dels seus béns i drets, a excepció dels de caràcter fungible, 
d’acord amb les previsions de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les 
administracions públiques. L’inventari s’ha de revisar, si s’escau, anualment amb referència 
al 31 de desembre.

2. Anualment, l’organisme autònom Centre Nacional d’Informació Geogràfica, OA, ha 
de remetre al Ministeri d’Hisenda l’inventari de béns i drets de l’organisme.

CAPÍTOL VIII

Actes i resolucions

Article 18. Actes i resolucions de la Presidència.

1. Els actes i les resolucions adoptats per la persona que exerceixi la Presidència de 
l’organisme autònom Centre Nacional d’Informació Geogràfica, en l’exercici de les seves 
funcions, posen fi a la via administrativa, sense perjudici del recurs potestatiu de reposició, 
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que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

2. Els procediments de responsabilitat patrimonial es resolen d’acord amb el que 
estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

Article 19. Actes i resolucions de la Direcció.

Contra els actes i les resolucions adoptats per la persona que exerceixi la Direcció de 
l’organisme autònom Centre Nacional d’Informació Geogràfica, en l’exercici de les seves 
funcions, s’hi pot recórrer en alçada davant la persona titular de la Presidència de 
l’organisme.

CAPÍTOL IX

Invencions i patents

Article 20. Invencions i patents.

Correspon a l’organisme autònom Centre Nacional d’Informació Geogràfica la titularitat 
de les invencions realitzades pel seu personal, o pel de la Direcció General de l’Institut 
Geogràfic Nacional, de conformitat amb el que disposen el títol IV de la Llei 24/2015, de 24 
de juliol, de patents, i el Reial decret 55/2002, de 18 de gener, sobre explotació i cessió 
d’invencions realitzades en els ens públics de recerca, en els casos en què sigui aplicable.

CAPÍTOL X

Imatge institucional

Article 21. Imatge institucional.

La imatge institucional de l’organisme autònom Centre Nacional d’Informació 
Geogràfica ha de ser comuna amb la pròpia de la Direcció General de l’Institut Geogràfic 
Nacional i s’ha d’ajustar al que estableix la normativa que reguli els criteris d’imatge 
institucional i la producció documental i el material imprès de l’Administració General de 
l’Estat.
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