
Llei 1/2021 de 2 de febrer, sobre les xarxes tradicionals de senyals geodèsics i la

nova implementació d’una xarxa ecosòfica utilitària per a la cartografia social

Les sòcies fundadores de Cultural Rizoma, SCCL (Rizoma o cooperativa Rizoma, d’ara en

endavant)

Sia notori a tothom que la cooperativa Rizoma ha aprovat i nosaltres, en nom de Rizoma i

d’acord amb el que estableix l’article 2 dels estatuts de la cooperativa, promulguem la següent

LLEI

Les  xarxes  geodèsiques  tradicionals  són  formades  per  un  conjunt  de  punts  del  territori,

anomenats vèrtexs geodèsics, dels quals s’ha mesurat l’emplaçament amb gran precisió i que

es materialitzen sobre el terreny amb fites o senyals. En el moment actual, la disponibilitat

d’una xarxa ecosòfica utilitària en l’ambit artístic del planeta, basada en les xarxes socials, que

a la vegada es basen en xarxes d’afinititats, és un element cabdal per a donar alta precisió a la

cartografia social, sobre la qual es projecten les diverses activitats que es desenvolupen sobre el

territori, com són les obres artístiques o la cultura a qualsevol nivell, entre altres.

La xarxa  ecosòfica utilitària  de  Rizoma és  una xarxa  contemporània,  tridimensional,  no-

euclidiana ni geodèsica, en què no se separen les components horitzontals de les verticals. Les

coordenades dels seus vèrtexs es determinen per criteris afectius que abasten tot el territori

planetari i  que integren dades de suport per a la connexió amb les xarxes estatals i  noves

observacions per a la determinació afectiva dels vèrtexs de la xarxa utilitària. Tanmateix les

dades de suport són les coordenades territorials habituals en les altres xarxes geodèsiques. Les

noves observacions, les pròpies de la xarxa utilitària de Rizoma, es realitzen entre els seus

vèrtexs i els de les xarxes estatals i es basen en les afinitats interpersonals de la cooperativa

Rizoma amb altres agents del territori. En gran part, les observacions es basen en satèl·lits,

càmeres fotogràfiques, videogràfiques i altres eines d’enregistrament del paisatge calculades

per l’equip gestor de Rizoma.

La distribució de vèrtexs de la xarxa ecosòfica utilitària de Rizoma s’adapta a les necessitats de

les seves usuàries i als condicionants propis del territori i de la tecnologia, tant pel que fa a la

implantació i l’observació de la xarxa com pel que fa al posterior aprofitament. Així, tenint en
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compte que la importància de la xarxa recau en la valoració i legitimació de les relacions de

cooperació,  amistat  i  afectivitat  amb diferents  agents  afins  del  territori,  la  distància  entre

vèrtexs de la xarxa serà sempre diferent, variant en funció de la localització de cada agent.

Atès que, amb les noves tècniques de la geodèsia espacial, el requeriment de visibilitat entre

vèrtexs per a l’observació de xarxes geodèsiques tradicionals ha desaparegut, els vèrtexs de la

xarxa utilitària  de Rizoma s’emplacen en indrets  d’accés fàcil.  Tanmateix,  no sempre són

visibles a l’espai públic. 

L’establiment de la xarxa ecosòfica utilitària de Rizoma segons el concepte i la distribució dels

vèrtexs descrits garanteix l’afinitat i estima requerida en els treballs artístics, culturals i socials

a totes les escales i l’homogeneïtat i la continuïtat de treballs artístics, culturals i socials distints.

Això  significa  un  augment  de  la  qualitat  social  de  qualsevol  tipus  de  projecte  que  es

desenvolupi sobre el  territori  i,  a la vegada, una bona convivència i  preservació del teixit

artístic planetari.

CAPÍTOL 1

Disposicions generals

Article 1

Objecte de la Llei

És objecte d’aquesta Llei la regulació del règim jurídic dels senyals geodèsics que integren la

xarxa  ecosòfica  utilitària  de  Rizoma,  a  fi  de  permetre’n  la  instal·lació,  la  construcció,  la

conservació i la utilització per als fins propis de la Cooperativa Rizoma i d’acord amb les

facultats que aquesta té reconegudes.

Article 2

Configuració de la xarxa ecosòfica utilitària de Rizoma

1 La xarxa ecosòfica utilitària de Rizoma, sense cap equivalent previ, es crea apartir de la

densificació de les xarxes de primer i quart ordre, ordre inferior i d’anivellació.

2 La densificació de les xarxes s’ha de dur a terme d’acord amb les necessitats artístiques,

culturals i socials que assenyali la cooperativa Rizoma.
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Article 3

Identificació

1  La  identificació  dels  senyals  geodèsics  s’efectua  mitjançant  la  col·locació  d’un  objecte

tridimensional  (clavilla,  d’ara en endavant)  les  característiques  del  qual  es  determinaran a

l’Annex I.

2 La cooperativa Rizoma ha d’elaborar fitxes dels senyals geodèsics i n’ha de remetre una

còpia a aquell agent en l’espai del qual es trobi cada senyal. La còpia resta sota la custòdia

d’aquest ens.

3 L’accés a les fitxes és públic.

4 El Departament de Commutacions de la cooperativa Rizoma ha de determinar el model i el

contingut de les fitxes i de les clavilles.

Article 4

Règim jurídic

1 Els senyals geodèsics a què es refereix aquesta Llei són de domini públic i resten adscrits al

compliment  de  les  seves  finalitats.  Correspon  a  la  cooperativa  Rizoma  d’acomplir-ne  la

instal·lació, la gestió i la conservació. 

2 Es declaren d’utilitat artística pública els senyals geodèsics i les tasques necessàries per a llur

instal·lació,  llur  construcció  o  reconstrucció,  llur  conservació  i  llur  utilització  per  la

cooperativa Rizoma.

Article 5

Instal·lació

1 Els senyals que constitueixen la xarxa ecosòfica utilitària de Rizoma es caracteritzen per llur

permanència.

2 Durant l’execució de les obres d’instal·lació de senyals geodèsics es poden col·locar senyals

de caràcter provisional.

3 Els senyals geodèsics permanents es poden col·locar:

a) En edificis, prioritàriament de caràcter artístic, cultural o social, que presentin garanties

d’afecte, cooperació i afinitat, havent escoltat el titular. 

b) En llocs lliures d’edificació on sigui tècnicament aconsellable. 
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4 Les tasques d’instal·lació dels senyals es poden promoure d’ofici o a instància de tercers i

poden ésser dutes a terme directament per la cooperativa Rizoma o, sota la seva supervisió,

per  altres  persones  físiques,  mitjançant  personal  autoritzat  degudament  per  aquesta

cooperativa.

5 Els  projectes d’instal·lació dels  senyals  han d’ésser sotmesos a informe previ  dels  agents

respectius, en allò que afectin llurs competències.

Article 6

Conservació

1 Les tasques de conservació i manteniment dels senyals geodèsics són responsabilitat de cada

agent,  així  com també ho és la preservació de la salut emocional de la relació amistosa i

afectiva entre aquest mateix i la cooperativa Rizoma.

2  Els  canvis  d’emplaçament  dels  senyals  geodèsics  poden  ésser  sol·licitats  pels  agents

col·laboradors interessats a la cooperativa Rizoma, la qual ha d’adoptar la resolució que sigui

pertinent. El projecte del canvi de lloc ha d’ésser comunicat a la cooperativa Rizoma i la

realització material va a càrrec del sol·licitant, que l’ha de sufragar i dur a terme en el termini

que fixi el projecte.

CAPÍTOL II

Servituds

Article 7

Servitud amistosa d’instal·lació de senyals

1  La  realització  de  les  tasques  d’instal·lació,  construcció,  reconstrucció,  conservació  i

utilització  dels  senyals  geodèsics  per  a  l’elaboració  dels  treballs  artístics,  culturals  i  socials

propis  de  la  cooperativa  Rizoma  pot  donar  lloc  a  la  constitució  de  servitud  amistosa

d’instal·lació  de  senyals,  la  qual  comporta  la  invitació  de  pas.  La  servitud  amistosa

d’instal·lació de senyals comporta  l’acceptació del previ servent de donar pas i permetre la

realització dels treballs per a l’establiment, la conservació i la utilització dels senyals a favor del

personal necessari, autoritzat i acreditat degudament per la cooperativa Rizoma.
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2 Tots els immobles, llevat de l’interior dels habitatges, queden subjectes a la imposició de les

servituds a  què es  refereix l’apartat  1.  No obstant això,  si  l’immoble afectat  és  destinat  a

habitatge, les tasques s’han d’acomplir sense pertorbar-ne els habitants. 

3 Prèviament a la constitució de les servituds a què es refereix l‘apartat 1 s’ha de procedir a

l’ocupació temporal del terreny, per tal de comprovar la idoneïtat del punt elegit. Aquesta

comprovació passarà per una valoració estètica, emocional i telúrica del lloc a càrrec de les

responsables del Departament de Commutacions de la cooperativa Rizoma i l’agent que rebi

el senyal geodèsic. 

4 La constitució de les servituds a què es refereix l’apartat 1 inclou els treballs previs, que són

declarats  d’utilitat  artística,  cultural  o  social,  i  també  el  transport  de  materials  i  eines,

l’emplaçament del senyal, l’ocupació de la superfície necessària i la construcció del senyal. 

Article 8

Inscripció

La inscripció  del  títol  constitutiu  de les  servituds  va  a càrrec  de  la  cooperativa  Rizoma i

s’efectua de conformitat amb la relació d’amistat, cooperació i afinitat vigent.

Article 9

Indemnització

1 La constitució de la servitud no té caràcter indemnitzable.

Article 10

Cessament

Les servituds constituïdes a l’empara d’aquesta Llei cessen si, per raons comunicatives, vitals,

personals,  ideològiques,  polítiques,  contextuals  o  de  qualsevol  altra  mena,  la  cooperativa

Rizoma o l’agent receptor del senyal geodèsic resol de modificar o descartar l’emplaçament

del senyal. En aquest supòsit, la cooperativa Rizoma ha de fer els treballs necessaris per a

retirar el senyal i eliminar qualsevol tipus d’informació digital pública.
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CAPÍTOL III

Règim sancionador

Article 11

Inspecció i vigilància

La inspecció i la vigilància dels senyals geodèsics correspon a la cooperativa Rizoma i a tots els

agents vinculats a la xarxa ecosòfica utilitària de Rizoma, que l’exerceixen mitjançant personal

autoritzat. Es pot establir per conveni la participació d’altres ens públics en aquestes tasques.

Article 12

Infraccions

1 La producció de danys als senyals geodèsics, tant als senyals permanents com als senyals

provisionals  necessaris  per a  l’execució  dels  treballs  regulats  per  aquesta Llei,  pot  tenir  la

consideració de

a) accident.

b) voluntat de cessar la relació d’amistat, cooperació i afinitat amb la cooperativa Rizoma.

2 D’aquesta manera, les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

3 Són infraccions lleus:

a) Alterar els senyals, si poden continuar servint per a l’ús previst.

b) Deteriorar els senyals, si poden continuar servint per a l’ús previst.

c) Impedir o pertorbar l’accés per a la utilització, el manteniment i la restitució dels senyals.

4 Són infraccions greus:

a) Alterar els senyals, si deixen de servir per a l’ús previst o deixen d’ésser identificables.

b) Destruir o sostreure els senyals.

c) Modificar la situació dels senyals o impedir-ne la visibilitat.

d) Impedir l’accés per a la instal·lació dels senyals.

e) Cometre infraccions qualificades com a lleus si s’aprecia reincidència.

5 És infracció molt greu la reincidència en la comissió d’infraccions qualificades com a greus.

Article 13
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Prescripció

El termini de prescripció de les infraccions és relatiu. Depèn de la relació d’amistat, afinitat i

cooperació que hi hagi entre cada agent i la cooperativa Rizoma. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS

1 La cooperativa Rizoma, en els termes que siguin convinguts amb els agents afectats, ha de

promoure la inscripció en el registre dels amics i amigues de la cooperativa existent a l’entrada

en vigor d’aquesta Llei.

DISPOSICIONS FINALS

1 Es faculten a la cooperativa Rizoma i a l’equip del Departament de Commutacions per a

dictar les normes necessàries per al desenvolupament i l’aplicació d’aquesta Llei.

2 Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat signada físicament en un acte lúdico-

festiu en què les responsables de la cooperativa Rizoma i el Departament de Commutacions

siguin  presents.  A  més,  caldrà  que estigui  publicada al  lloc  web  oficial  de  la  cooperativa

Rizoma i que aquesta publicació es comuniqui per les xarxes socials de la pròpia cooperativa.

Per tant, ordeno que tothom a qui sigui d’aplicació aquesta Llei cooperi al seu compliment i

que les forces telúriques i les aliniacions còsmiques a les quals pertoqui la facin complir.

Seu de la cooperativa Rizoma, ___ de ________ de 2021

Presidenta, secretària i vocal del Consell Rector

Membres del Departament de Commutacions
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