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C/ Rambla Guipúscoa, 23-25 4 C.  08018 Barcelona. Tel i Fax 93 303 30 29 

 

REGLAMENT CARTOGRÀFIC DE LA FCOC 

Aquesta versió del reglament cartogràfic és vàlida a partir de l’1 de Gener de 2014. Les 
esmenes posteriors es publicaran al lloc web oficial de la FCOC, a http://www.fcoc.cat 
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1. COMPETÈNCIES DEL COMITÈ DE CARTOGRAFIA 

Administrar els recursos econòmics destinats a equipaments per part de la FCOC, en forma de subvencions, 

amb el vist i plau de la Junta Directiva. 

Planificar i distribuir en el territori i en el temps la realització de mapes destinats a la pràctica de l'Orientació 

en activitats programades dins del àmbit de la FCOC. 

Planificar i autoritzar l'ús de mapes que siguin propietat de la FCOC en qualsevol activitat i promoure i 

participar en la programació d'activitats en mapes subvencionats per la FCOC. 

Proposar a la Junta Directiva de la FCOC per a la seva aprovació les tarifes anuals de subvenció per a la 

realització de mapes i el pressupost per a la temporada. 

Mantenir en bon estat d'utilització un volum suficient de mapes que permeti la pràctica de l'Orientació arreu de 

Catalunya amb una distribució proporcional a les necessitats de cada zona. 

Dur el control bibliogràfic de tots els mapes realitzats a Catalunya amb el coneixement de l'estat d'ús de 

cadascun d'ells. 

Supervisar la qualitat dels mapes realitzats, requisit indispensable per a la realització de curses programades 

dins de l'àmbit de la FCOC i per a l'obtenció de subvencions. 

Vetllar pel compliment del present reglament. 

 

2. COMPOSICIÓ DEL COMITÈ  

El Comitè estarà compost per un Vocal, designat segons els Estatuts de la FCOC, i un equip col·laborador que 

serà proposat pel Vocal a la Junta Directiva per a la seva aprovació. Aquest equip estarà format per un grup 

d'entre 3 i 5 persones, majors d'edat, amb possessió de Llicència Federativa de la FCOC i amb experiència en 

cartografia. Aquestes persones han de ser ratificades per la Junta Directiva de la FCOC.  

 

3. REGISTRE CARTOGRÀFIC 

El registre cartogràfic és el fons documental en forma de base de dades de mapes d’Orientació de Catalunya, 

amb una delimitació georeferenciada de l’espai que ocupa. Per tal que un treball cartogràfic pugui formar part 

d’aquest registre oficial, haurà de complir amb el requisits expressats en els punts d’aquest Reglament. 

Tota competició oficial de la FCOC s’haurà de realitzar sobre un mapa registrat. 

 

4. REQUISITS I TRÀMITS D’INSCRIPCIÓ DE TREBALLS CARTOGRÀFICS AL REGISTRE 

CARTOGRÀFIC 

Per tal de poder realitzar o actualitzar un mapa per a la pràctica de l’Orientació en activitats programades o 

recolzades per la FCOC serà necessari complir amb els següents punts: 

1. Sol·licitar autorització al Comitè de Cartografia, aportant la següent informació:  
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 Introducció i situació de la zona d’interès 

 Delimitació acurada de la zona sol·licitada amb un fitxer KML o KMZ obtingut a partir de l'aplicació 

Vissir de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, Google Earth o similiar. A l’Annex 1 podeu  trobar una 

explicació de com obtenir-lo. 

 Superfície del terreny expressada en quilòmetres quadrats 

 Escala del mapa a realitzar 

 Ús que se li pensa donar al mapa 

 Club que fa la sol·licitud i interlocutor en aquesta matèria 

 Fonts de finançament que es poden obtenir 

 

2. Homologació del cartògraf: 

Es crearà una base de dades de cartògrafs homologats per realitzar els treballs cartogràfics. Per tal que un 

cartògraf pugui ser incorporat a aquesta base de dades caldrà què: 

 

 Els cartògrafs amb experiència presentin currículum per escrit i amb mapes realitzats. 

 En el cas de cartògrafs novells, caldrà que presentin els diferents treballs que hagin realitzat, que 

el Comitè avaluarà sobre el terreny.  

 

Hi haurà dos tipus d'homologació en funció de les modalitats a cartografiar: 

 Modalitat A: per mapes de Btt-o, Rogaine i mapes urbans. 

 Modalitat B: per mapes d'orientació a peu. Aquesta modalitat capacita també per realitzar mapes 

homologats de la modalitat A. 

 

També podran registrar-se mapes realitzats per cartògrafs no homologats, però no podran ser utilitzats per 

competicions oficials.  

 

3. Resposta de la sol.licitud: 

S’obtindrà una resposta de la sol·licitud amb el termini màxim d’un mes, una vegada tractada la proposta 

pel Comitè de Cartografia, amb l'autorització per a la realització del mapa. Aquesta autorització serà 

necessària per a la inclusió de la competició en el calendari oficial FCOC. 

 

4. Permisos: 

Un cop obtinguda l’autorització provisional, caldrà sol·licitar els permisos pertinents als propietaris dels 

terrenys i informar del resultat de les esmentades gestions al Comitè de Cartografia per a obtenir el permís 

definitiu. 

 

5. Qualitat del mapa: 

Els mapes hauran de complir amb les normes IOF en vigor en el moment de la seva realització i 

adequades a la modalitat per la qual s’ha decidit realitzar el mapa. El Comitè de Cartografia, 

conjuntament amb el de Competició, validaran la idoneïtat del treball per les competicions objecte del 

mapa.  
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Per tal que el mapa quedi registrat de manera definitiva, caldrà lliurar a la FCOC una còpia digital en format 

OCAD del treball realitzat. L’objectiu es conservar un fons documental cartogràfic, sense ànim d'explotar el 

mapa per cap activitat sense el permís de la propietat. La FCOC facilitarà el número de registre del mapa, que 

haurà de ser inclòs a la seva impressió. 

La inscripció en el Registre Cartogràfic garanteix al propietari del mapa que aquell sigui l’únic treball 

cartogràfic registrat sobre la zona en una especialitat concreta (orientació a peu, en bicicleta, rogaine...). 

L’objectiu és salvaguardar la inversió econòmica feta que representa la seva realització, evitar duplicitats i 

aprofitar recursos. 

En el cas que algun mapa registrat sigui ampliat, caldrà actualitzar la delimitació del mapa enviant a la 

secretaria de la FCOC un arxiu KML o KMZ amb els nous límits.       

En el cas de mapes d'orientació a peu en zones urbanes, parcs i similars, i atès el baix cost econòmic relatiu 

que suposa fer un mapa en aquestes zones, i l'alt valor que tenen aquests mapes en promoció i divulgació de 

l'orientació, s'estableix un termini de 2 anys en l'exclusivitat d'ús del mapa, passat el qual, un altre club, 

persona o ens podrà demanar-ne l'ús per a una competició o activitat d'orientació. En cas que el propietari no 

tingui prevista la realització de cap competició, haurà de cedir l'ús del mapa al club sol·licitant. El club 

sol·licitant serà l'encarregat d'assumir l'actualització del mapa, retornant el mapa actualitzat al club propietari, i 

haurà de compensar al seu propietari si aquest ho sol·licita. El cost de la compensació mai podrà suposar més 

del 40% del cost de realitzar el mapa de nou (La FCOC establirà un preu mitjà de realització de mapes 

per superfície  . Dins del termini de 2 anys, els clubs podran pactar lliurement i sense límits les condicions de 

cessió de l'ús del mapa. Així mateix, en qualsevol moment un propietari de mapa podrà cedir-ne lliurement la 

propietat a un altre si així ho creu convenient, especialment esperem que així sigui en els casos d'activitats de 

promoció de l'orientació. 

Dos treballs cartogràfics de modalitats diferents podran solapar-se en un mateix àmbit geogràfic, parcialment o 

de manera completa, sempre que es donin les següents condicions: 

 Es tracti de modalitats clarament compatibles: orientació a peu amb rogaine, orientació a peu amb 

bicicleta-orientació, orientació a peu amb esquí-orientació (en cap cas dues modalitats dins d'orientació 

a peu, com Sprint amb Ultrallarga). 

 La cartografia de cada una de les diferents modalitats tingui les característiques, l'escala i el nivell de 

detall adequats a la modalitat. No es permetrà, per exemple, que s'utilitzi el mapa d'orientació a peu per 

a enriquir el mapa per a rogaine. 

 La cartografia de cada una de les dues modalitats pertanyi a un mateix club, persona o ens. En cas que 

pertanyin a dos clubs diferents, no es podrà aprofitar el treball existent si no és amb l'acord del club 

propietari del treball inicial. 

 Les competicions que es vulguin organitzar en cada un dels mapes estiguin separades en el temps un 

mínim d'un any. 

 

Davant de conflictes entre diferents clubs i/o propietaris de treballs cartogràfics, per temes de delimitació de 

mapes, etc., el Comitè de Cartografia serà l’encarregat, un cop escoltades les parts, de determinar qui té dret a 

registrar un mapa i/o si cal redefinir el límits del mapa. 

En el cas d'actualitzacions de mapes, els treball d'actualització que es realitzin sobre un mapa registrat hauran 

de ser comunicats al Comitè de Cartografia i s’haurà de lliurar una còpia del mapa actualitzat en els formats 

especificats per substituir la que ja consti en el registre. 
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5. REQUISITS DELS MAPES IMPRESOS 

En tots els mapes oficials haurà de constar la informació necessària a nivell tècnic així com la informació 

institucional i de registre. Concretament haurà de constar: 

 

 Denominació 

 Escala 

 Equidistància 

 Data de realització/actualització. 

 Número de registre FCOC 

 Caselles d’errada del sistema Sportident 

 Logos FCOC i Consell Català de l’Esport 

 Entitat dipositària o propietària 

 Informació tècnica: 

◦ Origen de la cartografia base 

◦ Cartògraf 

◦ Data del treball de camp 

 

  

6. PROPIETAT DELS  MAPES 

En la petició del projecte cartogràfic, caldrà especificar qui és el propietari del mapa. 

La FCOC podrà atorgar subvencions als mapes però no serà la propietària dels projectes cartogràfics en els 

quals la FCOC no sigui la promotora.  

La FCOC podrà realitzar directament i sota la seva propietat els mapes que consideri oportuns pel bon 

desenvolupament de les competicions oficials realitzades en el territori català. Així mateix, podrà delegar l’ús 

d’aquests mapes als clubs que consideri oportú. 

 

7. REGISTRE DE ZONES RESERVADES 

L’objectiu d’aquest registre és el de preservar una zona delimitada, amb la intenció que el club pugui 

començar els tràmits i treballs per realitzar en un futur proper un mapa de la zona reservada. D’aquesta manera 

el club promotor podrà treballar amb tranquil·litat sense que cap altre club pugui  proposar un mapa de la 

zona.  

El temps de durada de la zona de reserva serà de 2 anys des de la data d’inclusió de la zona al Registre. 

Aquest registre estarà a la mateixa base de dades del Registre Cartogràfic però amb una data de caducitat de la 

reserva. 

La sol·licitud de la zona reservada també haurà d’incloure un arxiu KML o KMZ amb la delimitació de la 

zona. 
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8. CONVENIS PER L’ÚS DELS MAPES 

Tenint en compte la necessitat que els estaments de tecnificació, alt rendiment i seleccions nacionals tenen de 

disposar de terrenys i mapes per entrenar, s’establirà un model de conveni en el que els propietaris dels mapes 

admeten la possibilitat d’efectuar entrenaments sempre organitzats per la FCOC i els seus tècnics. 

Els clubs que s’adhereixin al conveni podran incrementar en un 20% la quantitat rebuda en concepte de 

subvenció. 

 

9. ESPECIFICACIONS ANUALS 

Anualment es publicaran les especificacions necessàries per complementar el present reglament, concretant la 

normativa per adaptar-la a les necessitats de cada moment.  

No podrà faltar en aquest document tot l'apartat corresponent a les subvencions per la realització de treballs 

cartogràfics així com les dates els procediments per presentar les sol·licituds. 

 

10. DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA - HOMOLOGACIÓ DE TREBALLS EXISTENTS: 

Atès que actualment hi ha un nombre considerable de mapes sobre els que la FCOC te constància, els comitès 

de Cartografia i Competició validaran un llistat de mapes que passaran a formar part del Registre Cartogràfic, 

excloent aquells que manifestament es considerin totalment desfasat, sense qualitat i incomplint les normes 

IOF. 

Un cop aprovat aquest reglament es farà pública una llista amb els mapes inclosos al Registre. 

 

11. CONTROL DE VERSIONS 

Versió Data  Descripció 

1.0 02.01.2014 Publicació del document  

 


