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Condicions específiques de prestació del servei
1.Objecte
L’objecte d’aquest document de condicions específiques és regular les particularitats de la prestació,
per part del Consorci AOC del servei Geolocal (anomenat Servei d’ara endavant).
En els apartats d’aquest document en que no es detallin condicions específiques seran d’aplicació les
Condicions generals de prestació de serveis del Consorci AOC.

2.Àmbit subjectiu de prestació del Servei
Aquest servei es presta a tots els ens que integren el sector públic de Catalunya en els termes de
l’article 2 de la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya.

3. Funcions del Consorci AOC
Al Consorci AOC, com a prestador del servei, li corresponen les funcions següents:
a)

Gestió de les altes, baixes i modificacions del servei per als ens sol·licitants.

b) Personalització del servei amb les especificacions detallades en el formulari d’alta.
c)

Autorització dels sistemes informàtics que s’hi podran connectar a través de serveis web.

d) Manteniment correctiu del servei.
e)

Manteniment evolutiu del servei, en funció de les necessitats demandades pels ens usuaris,
les prioritats definides pel Consorci AOC i els recursos disponibles.

f)

Realització d’estadístiques d’ús del servei.

4. Funcions dels ens usuaris del servei
Als ens usuaris del servei els corresponen les funcions següents:
a)

Gestió dels usuaris del servei (altes, baixes i modificacions) a través del portal EACAT.

b) Fer un bon ús del Servei d’acord amb les pautes i recomanacions establertes pel Consorci
AOC i en el marc dels procediments administratius que així ho requereixin.

5. Alta al Servei
L’alta al servei es fa efectiva mitjançant una sol·licitud presentada al Consorci AOC a través de la
plataforma EACAT segons el formulari normalitzat que s’adjunta com Annex I.
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6. Acord de nivell de servei
No hi ha un acord de nivell de servei específic.

7. Descripció funcional del Servei
Geolocal integra una sèrie d'eines (editor WMS, d'objectes, d'atles, mapes temàtics,...) i aplicacions
simples i intuïtives (visualitzador de mapes, catàleg de metadades, manteniment d'equipaments,
manteniment de punts de risc,...) englobades dins la Plataforma de Recursos de Geoinformació
(PRG) de Geolocal, que és l'entorn web de gestió del servei.

7.1 Funcionalitats




Eines
o

Editor d’objectes. Permet publicar informació pròpia, complementant així l’extensa
oferta que la IDE pot oferir de cartografia temàtica diversa, dibuixant punts, línies
o àrees, identificar-les amb una etiqueta i crear així una nova capa de
geoinformació que podrà ser publicada a qualsevol visualitzador configurat
prèviament.

o

Editor de WMS. Permet gestionar fàcilment les capes que vulguin ser incloses en els
visualitzadors generats

o

Cercador de carrers – Geocodificador. Permet assignar coordenades a les adreces
contingudes en un fitxer (Excel, Access, csv..) i connectar-se amb un mapa per a
localitzar-la

o

Configurador del catàleg de metadades. Permet crear un entorn propi, corporatiu,
del Catàleg IDEC amb totes les seves funcionalitats, que mostrarà únicament les
metadades de l’Ens.

Aplicacions personalitzables
o

Visualitzadors de mapes. Permet crear diferents visualitzadors en funció de del
tema que es vulgui localitzar, com la situació de les oficines municipals, els
mercats, els estudis de mediambientals municipals, les parades d’autobús, els
circuits turístics, etc. Aquests visualitzadors poden publicar-se a la pàgina web de la
Corporació a través de l’enllaç corresponent.

o

Editor de mapes temàtics. Permet desenvolupar senzills mapes temàtics partint
d’una taula d’excel i publicar-los com una capa més del visualitzador.

o

Editor d’Atlas. Permet la combinació de diferents visualitzadors creats des de la
pròpia plataforma, amb fotos, enllaços a articles o webs relacionades amb la
matèria, amb la filosofia d’integrar-los sota el concepte comú d’Atles, amb la
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finalitat de disposar d’un contenidor comú on donar a conèixer d’una manera més
atractiva la informació que es vol mostrar (mapes, pàgines web, vídeos, etc).
o

Manteniment d’equipaments. Permet actualitzar la informació dels equipaments
municipals subministrada per la Direcció General Atenció Ciutadana (DGAC).

o

Manteniment de punts de risc – Direcció General de Protecció Civil (DGPC). Permet
visualitzar i revisar els “Punts d’Atenció Prioritària” (PAP) continguts a la base de
dades de la DGPC associats als PAP, amb la possibilitat de revisar-los, modificar-los,
actualitzar-los i eliminar-los directament sobre la mateixa base de dades.

o

Gestió de modificacions d’adreces – Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). Permet
a un ens local informar de tots aquells canvis i modificacions dels seu carrerer
d’una manera intuïtiva i fàcil, i informar a l’ICC, per tal que ho actualitzi a les seves
bases i li faciliti les tasques de manteniment.

o

Seguiment de dispositius mòbils. Permet a un ens fer el seguiment de dispositius
mòbils (amb GPS), donant d’alta a un servei específic els dispositius a controlar.
Permet fer un control de rutes amb els seus respectius informes.

7.2 Funcionalitats no cobertes pel servei
En cap cas es considerarà que en l’àmbit d’aquest servei es presta un servei d’arxiu electrònic de la
geoinformació associada, essent obligació de l’ens la custòdia legal d’aquesta.

8. Protecció de dades de caràcter personal
No hi ha condicions específiques de protecció de dades de caràcter personal.

9. Drets de propietat intel·lectual i industrial
No hi ha condicions específiques de drets de propietat intel·lectual i industrial.

10. Canvis en les condicions de prestació de serveis
Per a la modificació d’aquestes condicions caldrà seguir el mateix procediment que per a la seva
aprovació.
S’autoritza al director gerent l’aprovació de les modificacions que afectin a:
a) El model normalitzat de formulari d’alta.
b) La descripció funcional del servei.
Les modificacions no substancials del formulari normalitzat d’alta que no afectin a aspectes legals ni
a les condicions de prestació del servei, no requeriran l’aprovació.
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11. Mesures de seguretat
No hi ha mesures de seguretat específiques.

12. Responsabilitat civil i patrimonial.
No hi ha condicions específiques de responsabilitat civil i patrimonial.

13. Finançament del servei
El servei no comporta cap contraprestació econòmica per part de l’ens usuari.

14. Durada de la prestació del servei
La durada de la prestació del servei és la prevista a les Condicions generals de prestació de serveis
del Consorci AOC.

15. Baixa
No hi ha unes condicions específiques del procediment de baixa d’aquest servei.

16. Publicitat
Aquestes condicions, les successives modificacions que es produeixin i la documentació associada al
servei es publicaran a la seu electrònica del Consorci AOC.
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