Xarxa Local del Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN) de Girona
Objecte
Posar a l’abast dels ajuntaments i dels altres ens locals de la demarcació de Girona el
Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN) com a eina per a la consulta i
l’anàlisi de cartografia municipal.
Concretament, la Diputació de Girona, per mitjà del Servei de Promoció i
Desenvolupament Econòmic Local, posa a disposició dels membres de la Xarxa Local
SITMUN Girona els serveis següents:
 Accés a la plataforma SITMUN, que conté: l’aplicació específica SITMUN (eina
SIG amb tecnologia web), mòduls específics per facilitar la gestió d’informació
geogràfica i la generació d’informació geogràfica segons als estàndards
establerts per la directiva INSPIRE.
 Suport en la preparació de cartografies per introduir al SITMUN, per tal de
garantir-ne l’homogeneïtzació.
 Organització de jornades en l’àmbit de la Xarxa Local SITMUN Girona.
 Formació bàsica en la utilització de SITMUN.
Aplicacions específiques del SITMUN a les quals es pot accedir mitjançant sol·licitud:
 Integració SITMUN amb gestor d’expedients.
 Manteniment del carrerer.
 Cens d’activitats econòmiques.
 Cens d’habitatges i solars buits.
 SITMUN Vespa asiàtica.
Objectius de desenvolupament sostenible - Agenda 2030
Aquest servei té impacte principalment sobre els objectius següents de
desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030:
 Objectiu 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible,
l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.
 Objectiu 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització
inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.
 Objectiu 17. Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial
per al Desenvolupament Sostenible.
Beneficiaris
Es poden beneficiar del servei els ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de
Girona que acreditin que existeix un acord del Ple que aprova l’adhesió.
Objectiu
La Xarxa Local SITMUN Girona es proposa com un instrument per promoure l’ús del
sistema d’informació territorial municipal SITMUN als ajuntaments i altres ens locals de
la província de Girona. Aquesta voluntat es recull en els objectius següents:




Promoure la participació en la xarxa.
Promoure l’intercanvi d’experiències i necessitats entre els ajuntaments i ens
locals de la demarcació com a usuaris de la Xarxa Local SITMUN Girona.
Posar a l’abast dels ajuntaments i ens locals de la demarcació eines que els
facilitin la gestió territorial del seu municipi o àmbit predeterminat.

Sol·licitud del servei
L’entitat interessada ha de formalitzar l’adhesió amb la presentació del formulari
normalitzat, disponible al web de la Diputació de Girona, juntament amb l’acord de Ple
que aprova l’adhesió.
En el cas que els beneficiaris adherits vulguin accedir a les aplicacions que ofereix el
servei SITMUN, cal que presentin sol·licitud normalitzada específica de l’aplicació.
Aquestes sol·licituds es troben al web de la Diputació de Girona.
Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica al Registre General de la Diputació.
Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per la
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat.
Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona,
que s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat.
Funcionament del servei
Per a la utilització de l’aplicació, els mòduls, les eines i els recursos que ofereix la Xarxa
Local, cal adherir-se al servei.
Els membres tenen dret a gaudir dels serveis que ofereix la Xarxa Local SITMUN Girona.
Els membres tenen el deure de respectar les condicions d’adhesió recollides en aquest
document i de participar en l’activitat d’aquesta Xarxa i, concretament, es comprometen
a:
 Aportar i compartir la seva experiència en l’àmbit del SIG.
 Participar en els grups de treball de la Xarxa, en els debats i en les reflexions.
 Assumir les responsabilitats que, directament o indirectament, es derivin de les
actuacions en l’ús dels instruments que resulten de la Xarxa Local SITMUN
Girona. Atès que la Xarxa Local SITMUN Girona no té personalitat jurídica
pròpia, la responsabilitat que es pugui derivar davant de tercers com a
conseqüència de les d’actuacions associades al desplegament de la Xarxa és
únicament imputable a l’ens executor material i directe de les actuacions.
L’ens destinatari ha de facilitar la incorporació de la informació municipal corresponent,
té accés a la totalitat de les dades incorporades al SITMUN i ha de respondre dels danys
causats amb motiu de qualsevol altra utilització no prevista en el protocol d’adhesió.
L’ens destinatari ha de mantenir actualitzada la informació necessària per al
funcionament correcte del sistema d’informació territorial amb la freqüència i la
regularitat que estableixi amb caràcter general la Diputació de Girona.
Així mateix, l’ens destinatari exonera la Diputació de Girona de la idoneïtat de la
informació cartogràfica subministrada, així com de qualsevol inexactitud eventual en la
informació esmentada que puguin contenir els suports informàtics, sense que la
Diputació es faci responsable dels danys ocasionats a l’ajuntament o ens local
cessionari d’aquesta informació.

Obligacions de la Diputació de Girona
Obligacions respecte a la Xarxa:
El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona
pren el paper d’impulsor i dinamitzador de la Xarxa Local SITMUN Girona.
Des de la Xarxa Local SITMUN Girona s’organitzen els circuits d’informació i coordinació
de la seva actuació i es creen, si s’escau, grups de treball per debatre temes d’actualitat,
per compartir experiències en temes relacionats amb els SIT i per facilitar un intercanvi
de coneixements segons les necessitats o demandes explícites. Els assisteixen, si es
considera oportú, especialistes d’acord amb les qüestions que s’hagin de plantejar.
D’aquests grups de treball poden sorgir diferents propostes:
 Unificar criteris tècnics en temes de cartografia.
 Proposar millores de l’eina SITMUN.
 Compartir experiències en la incorporació al sistema de les diferents cartografies
temàtiques.
 Fer consultes per a la correcta aplicació i utilització del sistema.
Obligacions respecte al SITMUN:
a) Posar a l’abast dels ens locals la informació geogràfica disponible referida al seu
territori a través de la implantació del SITMUN. La Diputació, provisionalment,
pot deixar sense servei de consulta els ens locals per motius de migració,
manteniment o avaria dels equips informàtics, amb un preavís de dos dies
laborables quan això sigui possible.
b) Permetre que el personal de l’ens destinatari que s’especifiqui pugui consultar la
cartografia disponible a escala municipal, mitjançant les eines de consulta i accés
a la informació facilitades per la plataforma.
c) Permetre l’actualització de diversos conjunts d’informació geogràfica, a través de
mòduls específics SITMUN, amb tecnologia web. Una de les informacions
cabdals que es permet actualitzar és la que fa referència a les adreces, per tal
de facilitar als ajuntaments el compliment del Reial decret 2612/1996, de 20 de
desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i demarcació de les
entitats locals.
La Diputació de Girona no assumeix cap responsabilitat en l’ús que faci l’ens local de
qualsevol dels mòduls d’actualització, del qual derivi la inexactitud del grau de revisió o
d’actualització de la informació geogràfica gestionada.
Obligacions de les entitats adherides
a) Fer un bon ús de la informació que pugui estar al seu abast a través del SITMUN
i respectar els usos limitats mitjançant convenis amb altres entitats propietàries
de les dades incorporades o, si s’escau, obtenir l’autorització corresponent.
b) Garantir el compliment del text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat
per l’RDL 1/1996, de 12 d’abril, a què està subjecta la cartografia, d’acord amb
el que estableixen les clàusules tercera (Qualitat de les dades) i quarta (Protecció
de dades de caràcter personal).
c) Informar la Diputació de Girona dels usuaris que han d’accedir a la plataforma
SITMUN i especificar els diferents tipus d’accés (consulta, manteniment,
descàrrega, etc.).

d) Comunicar a la Diputació de Girona totes les baixes dels usuaris autoritzats o
qualsevol canvi en el seu correu electrònic, a l’efecte de no dificultar la tramesa
de comunicats.
Els ens locals adherits a la Xarxa Local SITMUN Girona que elaborin cartografia pròpia
i que utilitzin models de dades o aplicacions facilitades per la Diputació de Girona han
de complir el següent:






Lliurar a la Diputació els fitxers tant gràfics com alfanumèrics susceptibles de ser
incorporats al SITMUN, en el format i l’estructura que estableixi la Diputació. La
incorporació de la cartografia a la plataforma SITMUN no comporta un canvi de
titularitat.
Depurar i mantenir la base georeferenciada d’adreces, tant del nom del carrer
com del número de portal, ja sigui mitjançant la tramesa de la informació amb el
format d’intercanvi establert per la Diputació o bé a través del mòdul
d’actualització d’informació que la Diputació posa al seu abast. La codificació i
l’estructura s’han d’adequar al que estableixin per normativa les administracions
de rang superior, especialment el que disposi l’ICGC (Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya), a través de la base de dades municipal d’adreces de
Catalunya (BDMAC). L’ens destinatari es compromet a actualitzar carrerer tant
gràficament com alfanumèricament i a informar la Diputació de la finalització dels
treballs de depuració inicials.
Comunicar a la Diputació de Girona qualsevol anomalia que detectin en la
informació incorporada per tal de facilitar-ne la depuració, tenint en compte, però,
l’any en què ha estat realitzada. L’ens destinatari és el responsable de les
inexactituds que puguin causar danys a tercers.

Tractament de les dades
El compliment dels objectius de la prestació del servei no requereix que una part tracti
dades personals de terceres persones per compte o encàrrec de l’altra, per la qual cosa
no cal formalitzar un encàrrec de tractament en el sentit de l’article 28 del Reglament
general de protecció de dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016).
Les parts declaren complir el Reglament general de protecció de dades i la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Cada part tractarà les dades personals dels representants i interlocutors de l’altra com
a responsable del tractament, en el sentit de l’article 4.7 del Reglament general de
protecció de dades. La finalitat del tractament serà formalitzar i gestionar la prestació
del servei i portar a terme les actuacions que se’n derivin. Les parts es declaren
informades que poden consultar la informació de les polítiques de protecció de dades a
les respectives pàgines web o seus electròniques.
Utilització de la informació
Tant la Diputació de Girona com l’ens local podran utilitzar la informació resultant del
servei per a l’elaboració de memòries, informes, estudis o estadístiques. Podran publicar
les dades en formats oberts per afavorir-ne la reutilització. En qualsevol cas, han de fer
constar que la font de la informació és la Xarxa Local SITMUN - Girona.

Baixa del servei
En el cas que l’ens local vulgui revocar l’adhesió al servei, cal que ho comuniqui al Servei
de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona, mitjançant
un acord del Ple.
La Diputació de Girona es reserva el dret de revocar l’adhesió al servei per incompliment
de l’entitat beneficiària, per falta de mitjans tècnics o materials, o bé per altres motius
sobrevinguts.

