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Preàmbul

Preámbulo

L’Institut Cartogràfic Valencià, organisme autònom de la Generalitat, va nàixer per la Llei 9/1997, de 9 de desembre, de creació de l’Institut Cartogràfic Valencià, amb la finalitat d’implantar el sistema valencià
d’informació geogràfica. Amb aquest fi se li van atribuir les funcions de
desenvolupament cartogràfic, fotogramètric, geodèsic, topogràfic i de
qualsevol altra tecnologia geogràfica, en l’àmbit de les competències de
la Generalitat. Aquesta llei el va configurar com a organisme de caràcter
investigador en aquestes matèries.
L’objectiu és crear i desenvolupar un sistema nacional d’informació
geogràfica, i més específicament cartogràfic, topogràfic i geodèsic, a
través del qual, tal com expressa l’exposició de motius d’aquesta llei,
la Generalitat puga establir una política de dades territorials que fixe
prioritats, estàndards i calendaris, que sistematitze la informació necessària per a cada funció i organisme, i que l’emmagatzeme, l’actualitze
i la distribuïsca.
El territori d’una nació és un element de la seua identitat. La cartografia i la informació geogràfica representen el territori gràficament, la
qual cosa permet explicar processos i fenòmens a través de la interrelació de la informació espacial, temporal i temàtica corresponent i, així,
analitzar i comprendre les situacions actuals. Així mateix, conèixer de
manera acurada i precisa el territori facilita la presa de decisions en les
polítiques públiques. La cartografia és indispensable, entre d’altres,
per a la planificació urbanística i d’infraestructures, la conservació del
medi ambient, l’agricultura, el comerç, la investigació o l’educació i els
serveis socials.

El Institut Cartogràfic Valencià, organismo autónomo de la Generalitat, fue creado por la Ley 9/1997, de 9 de diciembre, de creación del
Institut Cartogràfic Valencià, con la finalidad de implantar el sistema
valenciano de información geográfica. Con este fin se le atribuyeron
las funciones de desarrollo cartográfico, fotogramétrico, geodésico,
topográfico y de cualquier otra tecnología geográfica en el ámbito de las
competencias de la Generalitat. Esta ley, lo configuró como organismo
de carácter investigador en estas materias.
El objetivo es crear y desarrollar un sistema nacional de información geográfica, y más específicamente cartográfica, topográfica y geodésica, a través del que, tal como expresa la exposición de motivos de
esta ley, la Generalitat pueda establecer una política de datos territoriales que fije prioridades, estándares y calendarios, que sistematice la
información necesaria para cada función y organismo, y que la almacene, actualice y distribuya.
El territorio de una nación es un elemento de su identidad. La cartografía y la información geográfica representan el territorio gráficamente,
lo cual permite explicar procesos y fenómenos a través de la interrelación de la información espacial, temporal y temática correspondiente y,
así, analizar y comprender las situaciones actuales. Asimismo, conocer
de manera cuidadosa y precisa el territorio facilita la toma de decisiones
en las políticas públicas. La cartografía es indispensable para, entre
otras cosas, la planificación urbanística y de infraestructuras, la conservación del medio ambiente, la agricultura, el comercio, la investigación
o la educación y los servicios sociales.
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Així doncs, la cartografia té un doble vessant. D’una banda, és un
servei públic que permet a les persones disposar d’informació geogràfica actualitzada. D’una altra, és una eina instrumental al servei del sector
públic valencià que facilita prendre decisions en la planificació de les
polítiques públiques. Per tant, és una matèria de caràcter transversal i
horitzontal a qualsevol competència de la Generalitat, de forma que
l’Institut Cartogràfic Valencià posa a disposició dels diferents departaments del Consell i del sector públic valencià els mitjans necessaris que
faciliten el desenvolupament de les seues competències.
La llei de creació estableix l’organització i la determinació de funcions i competències de l’Institut Cartogràfic Valencià per al compliment
dels seus fins que, d’acord amb el que disposa el seu article 4, es desplegarà reglamentàriament mitjançant un reglament orgànic i funcional.
Aquest reglament va ser aprovat pel Decret 186/2000, de 22 de desembre, del Consell.
Durant aquests vint anys de funcionament de l’Institut Cartogràfic
Valencià s’ha acumulat una experiència que evidencia que l’organització de l’organisme requereix una transformació amb objecte de garantir
que puga complir les seues funcions de la forma més eficaç i eficient
possible, tot evitant duplicitats en la captura de dades, de forma que
s’assegure l’ordenació, la coordinació, la racionalitat i l’eficiència de
la producció cartogràfica del nostre país. A la vista de la rellevància de
les funcions desenvolupades, és imprescindible modificar l’estructura
de nivell directiu i superior de l’Institut Cartogràfic Valencià, dotant-lo
de les unitats tècniques i administratives necessàries, que permetran que
es desenvolupen les funcions que té encomanades. D’una altra banda,
el text aprovat el 22 de desembre de l’any 2000, amb dèsset anys de
vigència, sense haver sigut modificat des d’aleshores, conté referències
a normativa derogada i òrgans inexistents, per la qual cosa escau efectuar-ne una revisió total que l’adapte a la regulació i l’organització actuals
de l’Administració de la Generalitat.
Així doncs, aquest decret té per objecte establir l’estructura bàsica
de direcció i d’organització de l’Institut Cartogràfic Valencià i els serveis tècnics i administratius que es necessiten, així com la delimitació
de competències i activitats que se’ls assignen per al compliment eficient i eficaç de les funcions que s’encomanen a l’organisme, en compliment d’allò que estableix l’article 4 de la Llei 9/1997, de 9 de desembre,
de creació de l’Institut Cartogràfic Valencià.
Per tot això, a proposta de la consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, de conformitat amb l’article 28.c de la
Llei 5/1983, de la Generalitat, de 30 de desembre, del Consell, prèvia
deliberació del Consell, en la reunió del 23 de març de 2018,

Así pues, la cartografía tiene una doble vertiente. Por una parte, es
un servicio público que permite a las personas disponer de información geográfica actualizada. De otra, es una herramienta instrumental al
servicio del sector público valenciano que facilita tomar decisiones en
la planificación de las políticas públicas. Por tanto, es una materia de
carácter transversal y horizontal a cualquier competencia de la Generalitat, de forma que el Institut Cartogràfic Valencià pone a disposición de
los diferentes departamentos del Consell y del sector público valenciano
los medios necesarios que facilitan el desarrollo de sus competencias.
La ley de creación establece la organización y la determinación de
funciones y competencias del Institut Cartogràfic Valencià para el cumplimiento de sus fines que, conforme a lo dispuesto en su artículo 4, se
desarrollará reglamentariamente mediante un reglamento orgánico y
funcional. Este reglamento fue aprobado por el Decreto 186/2000, de
22 de diciembre, del Consell.
Durante estos veinte años de funcionamiento del Institut Cartogràfic Valencià se ha acumulado una experiencia que evidencia que la
organización del organismo requiere una transformación con objeto de
garantizarse que pueda cumplir sus funciones de la forma más eficaz
y eficiente posible, evitando duplicidades en la captura de datos, de
forma que se asegure la ordenación, la coordinación, la racionalidad y la
eficiencia de la producción cartográfica de nuestro país. A la vista de la
relevancia de las funciones desarrolladas, es imprescindible modificar la
estructura de nivel directivo y superior del Institut Cartogràfic Valencià,
dotándolo con las unidades técnicas y administrativas necesarias, que
permitirán que se desarrollen las funciones que tiene encomendadas.
Por otro lado, el texto aprobado el 22 de diciembre del año 2000, con
diecisiete años de vigencia, sin haber sido modificado desde entonces,
contiene referencias a normativa derogada y a órganos inexistentes, por
lo que procede efectuar una revisión total que se adapte a la regulación
y a la organización actuales de la Administración de la Generalitat.
Así pues, este decreto tiene por objeto establecer la estructura básica de dirección y de organización del Institut Cartogràfic Valencià y
los servicios técnicos y administrativos que se necesitan, así como la
delimitación de competencias y actividades que se asignan para el cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones que se encomiendan al
organismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de la Ley
9/1997, de 9 de diciembre, de creación del Institut Cartogràfic Valencià.
Por todo ello, a propuesta de la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, de conformidad con el artículo 28.c
de la Ley 5/1983, de la Generalitat, de 30 de diciembre, del Consell,
tras la deliberación del Consell, en la reunión del 23 de marzo de 2018,

DECRETE

DECRETO

TÍTOL I
Disposicions generals

TÍTULO I
Disposiciones generales

Article 1. Naturalesa jurídica i funcions
1. L’Institut Cartogràfic Valencià, creat per la Llei 9/1997, de 9 de
desembre, de creació de l’Institut Cartogràfic Valencià, és un organisme autònom de la Generalitat dels prevists en l’article 154 de la Llei
1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector
Públic Instrumental i de Subvencions, que es configura com l’òrgan
cientificotècnic en matèria de geomàtica, de cartografia, de geodèsia i
d’informació geogràfica de l’Administració de la Generalitat i del seu
sector públic instrumental.
2. L’Institut Cartogràfic Valencià té personalitat jurídica i plena
capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins i està adscrit a la conselleria competent en matèria d’ordenació del territori, sota la superior
autoritat del conseller o consellera.
3. Corresponen a l’Institut Cartogràfic Valencià les competències de
la Generalitat relatives a la cartografia, la geodèsia i la infraestructura de
dades espacial. Les seues funcions són les establides en la Llei 9/1997,
de 9 de desembre, de creació de l’Institut Cartogràfic Valencià.
4. La denominació oficial de l’Institut serà en valencià.
5. L’Institut Cartogràfic Valencià ha de disposar de personal, equips
i aplicacions informàtiques i d’administració electrònica i de la resta de
mitjans materials necessaris per al compliment de les seues funcions i
dels objectius marcats en el Pla plurianual de gestió i en el Programa
anual d’actuació.

Artículo 1. Naturaleza jurídica y funciones
1. El Institut Cartogràfic Valencià, creado por la Ley 9/1997, de 9
de diciembre, de creación del Institut Cartogràfic Valencià, es un organismo autónomo de la Generalitat de los que prevé el artículo 154 de la
Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del
Sector Público Instrumental y de Subvenciones, que se configura como
el órgano científico-técnico en materia de geomática, de cartografía, de
geodesia y de información geográfica de la Administración de la Generalitat y de su sector público instrumental.
2. El Institut Cartogràfic Valencià tiene personalidad jurídica y
plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y está adscrito a la conselleria competente en materia de ordenación del territorio,
bajo la superior autoridad del conseller o consellera.
3. Corresponden al Institut Cartogràfic Valencià las competencias de
la Generalitat relativas a la cartografía, la geodesia y la infraestructura
de datos espaciales. Sus funciones son las establecidas en la Ley 9/1997,
de 9 de diciembre, de creación del Institut Cartogràfic Valencià.
4. La denominación oficial de este organismo es en valenciano.
5. El Institut Cartogràfic Valencià debe disponer de personal, equipos y aplicaciones informáticas y de administración electrónica y del
resto de medios materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones y de los objetivos marcados en el Plan plurianual de gestión y en
el Programa anual de actuación.

Num. 8266 / 04.04.2018
TÍTOL II
Òrgans de direcció

13446
TÍTULO II.
Órganos de dirección

Article 2. Òrgans de direcció
L’Institut Cartogràfic Valencià es regirà pels òrgans següents:
a) El Consell Rector.
b) La Direcció de l’Institut Cartogràfic Valencià.

Artículo 2. Órganos de dirección
El Institut Cartogràfic Valencià se regirá por los siguientes órganos:
a) El Consejo Rector.
b) La Dirección del Institut Cartogràfic Valencià.

Article 3. Composició del Consell Rector
1. El Consell Rector estarà format per la Presidència, la Vicepresidència, les vocalies, la Direcció de l’Institut Cartogràfic Valencià i la
Secretaria.
2. La persona que exercisca la Presidència del Consell Rector serà
la persona titular de la conselleria competent en matèria d’ordenació
del territori.
3. La Vicepresidència correspon a la persona titular de la Direcció
de l’Institut Cartogràfic Valencià.
4. Les vocalies seran les següents:
a) Una persona que represente cada una de les universitats valencianes.
b) Una persona que represente la conselleria competent en matèria
d’ordenació del territori.
c) Una persona que represente la conselleria competent en matèria
d’obres públiques i transports.
d) Una persona que represente la conselleria competent en matèria
de medi ambient.
e) Una persona que represente la conselleria competent en matèria
d’economia.
f) Una persona que represente la conselleria competent en matèria
d’hisenda.
g) Una persona que represente la conselleria competent en matèria
d’administracions públiques.
h) Una persona que represente cada una de les diputacions provincials.
i) Una persona que represente l’Institut Geogràfic Nacional, nomenada per l’òrgan competent de l’administració general de l’Estat.

Artículo 3. Composición del Consejo Rector
1. El Consejo Rector estará formado por la Presidencia, la Vicepresidencia, las vocalías, la Dirección del Institut Cartogràfic Valencià y
la Secretaría.
2. La persona que ejerza la Presidencia del Consejo Rector será la
persona titular de la conselleria competente en materia de ordenación
del territorio.
3. La vicepresidencia corresponde a la persona titular de la Dirección del Institut Cartogràfic Valencià.
4. Las vocalías serán las siguientes:
a) Una persona que represente a cada una de las universidades
valencianas.
b) Una persona que represente a la conselleria competente en materia de ordenación del territorio.
c) Una persona que represente a la conselleria competente en materia de obras públicas y transportes.
d) Una persona que represente a la conselleria competente en materia de medio ambiente.
e) Una persona que represente a la conselleria competente en materia de economía.
f) Una persona que represente a la conselleria competente en materia de hacienda.
g) Una persona que represente a la conselleria competente en materia de administraciones públicas.
h) Una persona que represente a cada una de las diputaciones provinciales.
i) Una persona que represente al Instituto Geográfico Nacional,
nombrado por el órgano competente de la Administración general del
Estado.
j) Tres personas que representen a la Federación Valenciana de
Municipios y Provincias.
k) Hasta cinco personas de libre designación por el Consell entre
personas de acreditada competencia en las materias propias del Institut
Cartogràfic Valencià.
5. El nombramiento de representantes por las consellerias lo efectuará la persona que ocupe la Presidencia del Consejo Rector, a propuesta de los titulares de las consellerias o persona en quien delegue, que
identificarán una persona titular, con rango de director/a general, y un
suplente, con rango de subdirector/a general.
Los nombramientos de representantes del Instituto Geográfico
Nacional, de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y
de las diputaciones provinciales, los efectuará la persona que ocupe la
Presidencia del Consejo Rector, a propuesta de los órganos competentes
de estas organizaciones, que identificarán una persona titular, con rango
equivalente a dirección general, y una suplente, con rango equivalente
a subdirección general.
En la composición del Consejo Rector se respetará el principio de
igualdad de mujeres y hombres, en los términos establecidos en la Ley
orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
6. Las propuestas de nombramiento indicarán una dirección de
correo electrónico donde se cursará la convocatoria de las sesiones del
Consejo Rector.
7. Las vocalías podrán delegar su representación, para reuniones
concretas, en personal técnico adscrito a su departamento o ser suplidas
en caso de ausencia, vacante o enfermedad, de acuerdo con la normativa
interna de cada entidad.
8. Las personas integrantes del Consejo Rector tendrán tal condición mientras las entidades que representan no dejen sin efecto las
propuestas de nombramiento. No obstante, cesarán automáticamente
después de la constitución del Consell, de las diputaciones provinciales
y de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, momento en
que el Consejo Rector, será plenamente renovado, sin límite de mandato
para sus miembros, sin perjuicio del que establece el artículo 6.7 de este
decreto.

j) Tres persones que representen la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
k) Fins a cinc persones de lliure designació pel Consell entre persones d’acreditada competència en les matèries pròpies de l’Institut
Cartogràfic Valencià.
5. El nomenament de representants per les conselleries es farà per
la persona que ocupe la Presidència del Consell Rector, a proposta dels
titulars de les conselleries o persona que deleguen, que identificaran una
persona titular, amb rang de direcció general, i un suplent, amb rang de
subdirecció general.
Els nomenaments de representants de l’Institut Geogràfic Nacional,
de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i de les diputacions provincials, els farà la persona que ocupe la Presidència del Consell
Rector, a proposta dels òrgans competents d’aquestes organitzacions,
que identificaran una persona titular, amb rang equivalent a direcció
general, i una suplent, amb rang equivalent a subdirecció general.
En la composició del Consell Rector es respectarà el principi
d’igualtat de dones i homes, en els termes establits en la Llei orgànica
3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
6. Les propostes de nomenament indicaran una adreça de correu
electrònic on es cursarà la convocatòria de les sessions del Consell Rector.
7. Les vocalies podran delegar la seua representació, per a reunions
concretes, en personal tècnic adscrit al seu departament o ser-hi suplides
en cas d’absència, vacant o malaltia, d’acord amb la normativa interna
de cada entitat.
8. Les persones integrants del Consell Rector tindran tal condició
mentre les entitats que representen no deixen sense efecte les propostes
de nomenament. No obstant això, cessaran automàticament després de
la constitució del Consell, de les diputacions provincials i de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, moment en què el Consell
Rector, serà plenament renovat, sense límit de mandat per als seus membres, sense perjuí del que estableix l’article 6.7 d’aquest decret.
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Article 4. La Presidència del Consell Rector
1. La Presidència del Consell Rector s’exerceix per la persona titular de la conselleria competent en matèria d’ordenació del territori.
2. Correspon a la Presidència les següents funcions:
a) L’exercici de la representació institucional de l’Institut Cartogràfic Valencià.
b) Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i la fixació de l’ordre del dia, tenint en compte, si és el cas, les
peticions de les altres persones membres formulades amb una antelació
mínima de 24 hores a la data de realització de la sessió.
c) Presidir les sessions, moderar el desenvolupament dels debats,
establint els temps d’intervenció i els torns de rèplica, i suspendre-les
per causes justificades.
d) Dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.
e) Visar les actes i certificats dels acords de l’òrgan.
f) La resta de funcions inherents a la seua condició de president
d’òrgan col·legiat que establisquen les normes generals que regulen el
règim jurídic dels òrgans col·legiats en l’àmbit del sector públic.
3. En cas de vacant, absència, malaltia o causa d’abstenció, les funcions de la Presidència s’exerciran per la Vicepresidència del Consell
Rector de l’Institut Cartogràfic Valencià i, en defecte d’açò, pel membre
de l’òrgan col·legiat de major edat.
4. La Presidència podrà efectuar la delegació de l’exercici de competències i la de signatura en la Vicepresidència. La delegació de l’exercici de competències i, si és el cas, la seua revocació, s’efectuarà mitjançant una resolució de la Presidència, que serà publicada en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana.
Article 5. Funcions del Consell Rector
Són funcions del Consell Rector:
1. La proposta del Pla cartogràfic o les seues pròrrogues, i el seguiment i el control de la seua execució.
2. Aprovar el Programa anual d’actuació de l’Institut Cartogràfic
Valencià.
3. L’avaluació dels resultats del Pla cartogràfic i del Programa anual
d’actuació de l’exercici anterior.
4. L’aprovació de la proposta de pressupost anual de l’Institut Cartogràfic Valencià.
5. L’aprovació dels comptes anuals de l’Institut Cartogràfic Valencià.
6. Conèixer i informar sobre tots els assumptes de competència de
l’Institut Cartogràfic Valencià.
7. Emetre informe sobre denominacions, referències i codis, continguts en el Nomenclàtor Geogràfic Nacional, en l’àmbit valencià.
8. Designar la persona secretària, a proposta de la Presidència del
Consell Rector.
Article 6. Funcionament i règim aplicable al Consell Rector
El funcionament i el règim aplicable al Consell Rector s’ajustarà a
les normes generals que regulen el règim jurídic dels òrgans col·legiats
en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i a
les següents normes:
1. Les funcions del Consell Rector no són susceptibles de delegació.
2. El Consell Rector s’haurà de reunir:
a) De forma ordinària, almenys dues vegades a l’any.
b) De forma extraordinària, quan ho considere necessari la Presidència, a instància de la persona titular de la Direcció de l’Institut Cartogràfic Valencià o a petició de la majoria de les persones membres.
La petició es realitzarà per escrit amb la signatura de tots els qui la
subscriguen.
3. La convocatòria de les sessions, amb expressió de l’ordre del
dia, serà acordada i notificada almenys amb 48 hores d’antelació a la
data de realització de la sessió. En casos d’urgència justificada podrà
convocar-se la sessió amb una antelació no inferior a 24 hores. La convocatòria es cursarà per correu electrònic, a l’adreça que s’indique en la
proposta de nomenament.
4. Les actes de les sessions anteriors i la documentació o antecedents necessaris per als debats o l’adopció d’acords es posaran, excepte
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Artículo 4. La presidencia del Consejo Rector
1. La Presidencia del Consejo Rector, la ejercerá la persona titular
de la conselleria competente en materia de ordenación del territorio.
2. Corresponde a la Presidencia las siguientes funciones:
a) El ejercicio de la representación institucional del Institut Cartogràfic Valencià.
b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las
peticiones de las otras personas miembros formuladas con una antelación mínima de 24 horas a la fecha de celebración de la sesión.
c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates, estableciendo los tiempos de intervención y los turnos de réplica, y suspenderlas por causas justificadas.
d) Dirimir los empates con su voto de calidad.
e) Visar las actas y certificados de los acuerdos del órgano.
f) El resto de funciones inherentes a su condición de presidente de
órgano colegiado que establezcan las normas generales que regulan
el régimen jurídico de los órganos colegiados en el ámbito del sector
público.
3. En caso de vacante, ausencia, enfermedad o causa de abstención, las funciones de la Presidencia, las ejercerá la Vicepresidencia
del Consejo Rector del Institut Cartogràfic Valencià y, en su defecto, el
miembro del órgano colegiado de mayor edad.
4. La presidencia podrá efectuar la delegación del ejercicio de competencias y la de firma en la Vicepresidencia. La delegación del ejercicio de competencias y, en su caso, su revocación, se efectuará mediante
una resolución de la Presidencia, que será publicada en el Diari Oficial
de la Generalitat Valenciana.
Artículo 5. Funciones del Consejo Rector
Son funciones del Consejo Rector:
1. La propuesta del Plan cartográfico o sus prórrogas, y el seguimiento y el control de su ejecución.
2. Aprobar el Programa anual de actuación del Institut Cartogràfic
Valencià.
3. La evaluación de los resultados del Plan cartográfico y del Programa anual de actuación del ejercicio anterior.
4. La aprobación de la propuesta de presupuesto anual del Institut
Cartogràfic Valencià.
5. La aprobación de los cuentas anuales del Institut Cartogràfic
Valencià.
6. Conocer e informar sobre todos los asuntos de competencia del
Institut Cartogràfic Valencià.
7. Emitir informe sobre denominaciones, referencias y código, contenidos en el Nomenclátor Geográfico Nacional, en el ámbito valenciano.
8. Designar a la persona secretaria, a propuesta de la Presidencia
del Consejo Rector.
Artículo 6. Funcionamiento y régimen aplicable al Consejo Rector
El funcionamiento y el régimen aplicable al Consejo Rector se ajustará a las normas generales que regulan el régimen jurídico de los órganos colegiados en la Ley 40/2015, d’1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, y a las siguientes normas:
1. Les funciones del Consejo Rector no son susceptibles de delegación.
2. El Consejo Rector se deberá reunir:
a) De forma ordinaria, por lo menos dos veces al año.
b) De forma extraordinaria, cuando lo considere necesario la Presidencia, a instancia de la persona titular de la Dirección del Institut
Cartogràfic Valencià o a petición de la mayoría de las personas miembros. La petición se realizará por escrito con la firma de todos cuantos
la suscriban.
3. La convocatoria de las sesiones, con expresión del orden del día,
será acordada y notificada por lo menos con 48 horas de antelación a
la fecha de celebración de la sesión. En casos de urgencia justificada
podrá convocarse la sesión con una antelación no inferior a 24 horas.
La convocatoria se cursará por correo electrónico, en la dirección que
se indique en la propuesta de nombramiento.
4. Las actas de las sesiones anteriores y la documentación o los
antecedentes necesarios para los debates o la adopción de acuerdos se
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en el cas de reunió urgent, a disposició de les persones membres del
Consell Rector juntament amb la convocatòria, en un sistema d’intercanvi de fitxers (fttp:\\), la qual cosa s’indicarà en la convocatòria de
la sessió.
5. Per a la seua vàlida constitució i adopció d’acords caldrà la
presència de les persones que ostenten la Presidència i la Secretaria
del Consell Rector, o de les que les substituïsquen, i de la majoria de
les seues persones membres en primera convocatòria. Donat que, en
la primera convocatòria, no s’aconseguira el quòrum necessari per a
constituir el ple, s’entendrà automàticament convocada una segona convocatòria trenta minuts després de la primera, considerant-se vàlidament
constituïda si hi estan presents huit membres, com a mínim.
6. Els acords del Consell Rector s’adoptaran per majoria de les persones membres presents i, en cas d’empat, la titular de la Presidència
podrà exercir el vot de qualitat.
7. Les actes de les sessions del ple s’aprovaran, amb caràcter general, en la següent reunió del Consell Rector i contindran els punts que
establisca la llei, el contingut succint de les deliberacions, els acords
adoptats, i també el resultat de les votacions. Quan un integrant del
ple vulga fer constar de forma expressa el contingut d’una intervenció,
haurà de lliurar-la a la Secretaria en les 48 hores següents a la sessió,
perquè s’incorpore, si escau, a l’acta.
No obstant això, després de la celebració d’eleccions autonòmiques, i en tot cas abans de la constitució del Consell de la Generalitat,
els vocals cessants es reuniran en sessió convocada només a l’efecte
d’aprovar l’acta de l’última sessió realitzada.
8. A les reunions dels plens podran assistir, convidats per la Presidència a iniciativa pròpia o d’algun membre del Consell Rector, tècnics
o experts que, per la seua qualificació o pels temes a tractar, es considere oportú.

pondrán, excepto en el caso de reunión urgente, a disposición de las
personas miembros del Consejo Rector junto a la convocatoria, en un
sistema de intercambio de ficheros (fttp:\\), lo cual se indicará en la
convocatoria de la sesión.
5. Para su válida constitución y adopción de acuerdos será necesaria
la presencia de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría
del Consejo Rector, o de quienes las sustituyan, y de la mayoría de las
personas miembros en primera convocatoria. Si en la primera convocatoria no se consiguiera el quorum necesario para constituir el pleno, se
entenderá automáticamente convocada una segunda convocatoria treinta
minutos después de la primera, considerándose válidamente constituida
si están presentes ocho miembros como mínimo.
6. Los acuerdos del Consejo Rector se adoptarán por mayoría de
las personas miembros presentes y, en caso de empate, la titular de la
Presidencia podrá ejercer el voto de calidad.
7. Las actas de las sesiones del pleno se aprobarán, con carácter
general, en la siguiente reunión del Consejo Rector y contendrán los
puntos que establezca la ley, el contenido sucinto de las deliberaciones, los acuerdos adoptados, y también el resultado de las votaciones.
Cuando un integrante del pleno quiera hacer constar de forma expresa
el contenido de una intervención, deberá entregarla a la Secretaría en las
48 horas siguientes a la sesión, para que se incorpore, en su caso, al acta.
No obstante, después de la celebración de elecciones autonómicas,
y en todo caso antes de la constitución del Consell de la Generalitat,
los vocales cesantes se reunirán en sesión convocada solo al efecto de
aprobar el acta de la última sesión celebrada.
8. A las reuniones de los plenos podrán asistir, invitados por la Presidencia a iniciativa propia o de algún miembro del Consejo Rector,
técnicos o expertos que, por su cualificación o por los temas a tratar, se
considere oportuno.

Article 7. Funcions de la Secretaria del Consell Rector
La Secretaria del Consell Rector tindrà les funcions següents:
1. Assistir a les reunions del Consell Rector, amb veu però sense vot.
2. Efectuar la convocatòria de les sessions del Consell Rector per
ordre de la persona que exercisca la Presidència, així com les citacions
a les seues membres.
3. Preparar el despatx dels assumptes i redactar i autoritzar les actes
de les sessions.
4. Rebre els actes de comunicació dels membres amb el Consell
Rector, les notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol
classe d’escrit de què haja de tindre coneixement.
5. Expedir certificats de les consultes, dictàmens o acords adoptats
pel Consell Rector.
6. Qualsevol altra funció inherent a la seua condició que haja fixat
la normativa que estableix el règim jurídic dels òrgans col·legiats en
l’àmbit del sector públic.

Artículo 7. Funciones de la Secretaría del Consejo Rector
La Secretaría del Consejo Rector tendrá las siguientes funciones:
1. Asistir a las reuniones del Consejo Rector, con voz pero sin voto.
2. Efectuar la convocatoria de las sesiones del Consejo Rector por
orden de la persona que ejerza la Presidencia, así como las citaciones
a sus miembros.
3. Preparar el despacho de los asuntos y redactar y autorizar las
actas de las sesiones.
4. Recibir los actos de comunicación de los miembros con el Consejo Rector, las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o
cualquier clase de escrito del que se deba tener conocimiento.
5. Expedir certificados de las consultas, de los dictámenes o acuerdos adoptados por el Consejo Rector.
6. Cualquier otra función inherente a su condición que haya fijado la
normativa que establece el régimen jurídico de los órganos colegiados
en el ámbito del sector público.

Article 8. La Direcció de l’Institut
1. La persona que exercisca la Direcció de l’Institut Cartogràfic
Valencià és nomenada pel Consell, a proposta de la persona titular de la
conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria d’ordenació
del territori.
2. La Direcció de l’Institut Cartogràfic Valencià assumeix la direcció, la gestió ordinària i l’execució de les competències que desenvolupa l’organisme.
3. En particular, corresponen a la persona titular de la Direcció de
l’Institut Cartogràfic Valencià les funcions següents:
a) La representació ordinària de l’ens.
b) Les relacions ordinàries amb altres administracions o entitats
públiques o privades.
c) Dirigir l’actuació de l’Institut Cartogràfic Valencià.
d) Desenvolupar els plans i programes d’actuació cartogràfics de
l’Institut Cartogràfic Valencià.
e) L’elaboració de les instruccions sobre l’organització i el funcionament efectiu de l’Institut Cartogràfic Valencià.
f) Proposar a la Presidència la subscripció d’instruments de col·laboració amb altres entitats, i l’acceptació de les delegacions de competències o encàrrecs de gestió de funcions d’altres administracions
públiques, o de les seues entitats dependents a favor de l’Institut Cartogràfic Valencià.

Artículo 8. La Dirección del Institut
1. La persona que ejerza la Dirección del Institut Cartogràfic Valencià es nombrada por el Consell, a propuesta de la persona titular de la
conselleria que tenga atribuidas las competencias en materia de ordenación del territorio.
2. La Dirección del Institut Cartogràfic Valencià asume la dirección,
la gestión ordinaria y la ejecución de las competencias que desarrolla
el organismo.
3. En particular, le corresponden a la persona titular de la Dirección
del Institut Cartogràfic Valencià las siguientes funcionas:
a) La representación ordinaria del ente.
b) Les relaciones ordinarias con otros administraciones o entidades
públicas o privadas.
c) Dirigir la actuación del Institut Cartogràfic Valencià.
d) Desarrollar los planes y programas de actuación cartográficos del
Institut Cartogràfic Valencià.
e) La elaboración de las instrucciones sobre la organización y el
funcionamiento efectivo del Institut Cartogràfic Valencià.
f) Proponer a la Presidencia la suscripción de instrumentos de colaboración con otros entidades, y la aceptación de las delegaciones de
competencias o encargos de gestión de funciones de otros Administraciones públicas o de sus entidades dependientes a favor del Institut
Cartogràfic Valencià.
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g) L’exercici de la direcció superior del personal de l’Institut Cartogràfic Valencià i l’elaboració de les propostes en matèria de personal a
l’òrgan competent de la Generalitat en matèria de funció pública.
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j) Aprovar les despeses i ordenar els pagaments de l’Institut Cartogràfic Valencià, dins dels límits legals i pressupostaris.
k) Retre els comptes de l’organisme.
l) La facultat de subscriure contractes en nom de l’Institut Cartogràfic Valencià.
m) L’elaboració dels acords que hagen de sotmetre’s a l’aprovació
del Consell Rector.
n) L’organització dels serveis dependents de l’Institut Cartogràfic
Valencià, dins del marc de la normativa sobre funció pública que resulte
d’aplicació.
o) Gestionar els recursos econòmics de l’ens.

g) El ejercicio de la dirección superior del personal del Institut
Cartogràfic Valencià y la elaboración de las propuestas en materia de
personal al órgano competente de la Generalitat en materia de función
pública.
h) La elaboración del anteproyecto de presupuesto del Institut Cartogràfic Valencià, para su elevación al Consejo Rector.
i) La elaboración de la memoria justificativa y económica del Plan
cartográfico y del Programa anual de actuación y, a iniciativa propia,
de las propuestas de mejora de la planificación y programación de las
actividades del Institut Cartogràfic Valencià para su elevación al Consejo Rector.
j) Aprobar los gastos y ordenar los pagos del Institut Cartogràfic
Valencià, dentro de los límites legales y presupuestarios.
k) Rendir las cuentas del organismo.
l) La facultad de suscribir contratos en nombre del Institut Cartogràfic Valencià.
m) La elaboración de los acuerdos que deban someterse a la aprobación del Consejo Rector.
n) La organización de los servicios dependientes del Institut Cartogràfic Valencià, dentro del marco de la normativa sobre función pública
que resulte de aplicación.
o) Gestionar los recursos económicos del ente.

TÍTOL III
Estructura administrativa

TÍTULO III
Estructura administrativa

Article 9. Estructura administrativa
Per al desenvolupament de les seues funcions l’Institut Cartogràfic
Valencià s’estructura en les següents unitats:
1. Secretaria General.
2. Subdirecció General de Geomàtica, de la qual dependran jeràrquicament els serveis següents:
a) Servei de Cartografia.
b) Servei d’Observació del Territori.

Artículo 9. Estructura administrativa
Para el desarrollo de sus funciones el Institut Cartogràfic Valencià
se estructura en las siguientes unidades:
1. Secretaría General.
2. Subdirección General de Geomática, de la que dependerán jerárquicamente los siguientes servicios:
a) Servicio de Cartografía.
b) Servicio de Observación del Territorio.

Article 10. Secretaria General
La Secretaria General, amb rang de subdirecció general i dependència directa de la Direcció, és la unitat administrativa amb la màxima
jerarquia del nivell administratiu, que presta suport a la Direcció i, sota
la seua autoritat, atén la gestió administrativa, econòmica i pressupostària i de personal de l’Institut Cartogràfic Valencià, amb l’exercici de
les funcions següents:
a) Dirigir, controlar, coordinar i supervisar l’execució dels projectes, objectius o activitats que se li assignen, així com els departaments
que se li adscriuen.
b) Assistir i assessorar la Direcció per a l’adequat exercici de les
funcions d’aquesta última.
c) La coordinació de l’assessorament tècnic, jurídic i administratiu,
d’una manera especial, sobre la viabilitat de disposicions, projectes i
programes.
d) Coordinar les relacions interadministratives o interdepartamentals de l’Institut Cartogràfic Valencià amb la resta d’administracions
públiques o departaments de la Generalitat.
e) Planificar la gestió econòmica pressupostària i de contractació.
f) Planificar i dirigir la gestió i el manteniment d’infraestructures,
instal·lacions i immobles adscrits a l’Institut Cartogràfic Valencià.
g) Dirigir la realització i la publicació d’estudis, memòries o recopilacions sobre les qüestions que siguen competència de l’organisme.

Artículo 10. Secretaría General
La Secretaría General, con rango de subdirección general y dependencia directa de la Dirección, es la unidad administrativa con la máxima jerarquía del nivel administrativo, que presta apoyo a la Dirección y,
bajo su autoridad, atiende la gestión administrativa, económica y presupuestaria y de personal del Institut Cartogràfic Valencià, con el ejercicio
de las siguientes funciones:
a) Dirigir, controlar, coordinar y supervisar la ejecución de los proyectos, objetivos o actividades que se le asignen, así como los departamentos que se le adscriban.
b) Asistir y asesorar a la Dirección para el adecuado ejercicio de las
funcionas de esta última.
c) La coordinación del asesoramiento técnico, jurídico y administrativo, de una manera especial, sobre la viabilidad de disposiciones,
proyectos y programas.
d) Coordinar las relaciones interadministrativas o interdepartamentales del Institut Cartogràfic Valencià con el resto de Administraciones
públicas o departamentos de la Generalitat.
e) Planificar la gestión económico-presupuestaria y de contratación.
f) Planificar y dirigir la gestión y el mantenimiento de infraestructuras, instalaciones e inmuebles adscritos al Institut Cartogràfic Valencià.
g) Dirigir la realización y la publicación de estudios, memorias o
recopilaciones sobre las cuestiones que sean competencia del organismo.
h) Las demás que le encomiende la Dirección.

h) L’elaboració de l’avantprojecte de pressupost de l’Institut Cartogràfic Valencià, per a la seua elevació al Consell Rector.
i) L’elaboració de la memòria justificativa i econòmica del Pla cartogràfic i del Programa anual d’actuació i, a iniciativa pròpia, de les
propostes de millora de la planificació i programació de les activitats de
l’Institut Cartogràfic Valencià per a la seua elevació al Consell Rector.

h) Les altres que li encomane la Direcció.
Article 11. Subdirecció General de Geomàtica
1. A la Subdirecció General de Geomàtica, amb dependència directa
de la Direcció, li correspon l’impuls de les funcions de l’Institut Cartogràfic Valencià, la seua planificació, el desenvolupament, l’elaboració,
la dinamització i la coordinació, en matèria cartogràfica, geodèsica i
d’informació geogràfica.
2. En concret, a la Subdirecció General de Geomàtica li correspon
les funcions següents:

Artículo 11. Subdirección General de Geomática
1.A la Subdirección General de Geomática, con dependencia directa
de la Dirección, le corresponde el impulso de las funciones del Institut
Cartogràfic Valencià, la planificación, el desarrollo, la elaboración, la
dinamización y la coordinación, en materia cartográfica, geodésica y de
información geográfica.
2. En concreto, a la Subdirección General de Geomática le corresponden las siguientes funciones:
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a) Proposar i elaborar projectes, programes i plans d’actuació i de
necessitats.
b) Estudiar aquells aspectes reglamentaris de caràcter tècnic que
exigisquen un desenvolupament per al seu millor compliment i control,
i formular-hi les corresponents propostes d’aplicació.
c) Informar dels assumptes cientificotècnics que la Direcció haja de
sotmetre a la Presidència al Consell Rector.
d) Dissenyar i redactar la memòria anual d’activitats de l’Institut
Cartogràfic Valencià, així com la del programa d’activitats.
e) Qualsevol altra competència que siga inherent als serveis tècnics
de l’Institut Cartogràfic Valencià.
3. A la Subdirecció General de Geomàtica li correspon planificar,
dirigir, controlar, coordinar i supervisar l’activitat dels serveis sota la
seua dependència, que es detallen a continuació:
a) Servei de cartografia, el qual serà responsable de l’actualització
i el manteniment de la sèrie cartogràfica bàsica CV05, de la base cartogràfica BCV05, la generació i manteniment de les sèries cartogràfiques
derivades, la cartogràfica temàtica de la Generalitat, l’elaboració i manteniment del Nomenclàtor Toponímic Valencià, l’elaboració i la difusió
dels atles així com la investigació, el desenvolupament i la innovació
en totes aquestes matèries.
b) Servei d’observació del territori, que assumeix les funcions del
tractament de la informació capturada mitjançant sensors aerotransportats i productes derivats, projectes de teledetecció, la geodèsia i
geofísica de l’Institut Cartogràfic Valencià, la delimitació dels termes
municipals, la Infraestructura valenciana de dades espacials (IDEV), la
Fototeca i Cartoteca valenciana, el Registre de Cartografia, la coordinació i la col·laboració entre administracions públiques, així com la investigació, el desenvolupament i la innovació en totes aquestes matèries.

a) Proponer y elaborar proyectos, programas y planes de actuación
y de necesidades.
b) Estudiar aquellos aspectos reglamentarios de carácter técnico que
exijan un desarrollo para su mejor cumplimiento y control, y formular
las correspondientes propuestas de aplicación.
c) Informar sobre los asuntos científico-técnicos que la Dirección
tenga que someter a la Presidencia al Consejo Rector.
d) Diseñar y redactar la memoria anual de actividades del Institut
Cartogràfic Valencià, así como la del programa de actividades.
e) Cualquiera otra competencia que sea inherente a los servicios
técnicos del Institut Cartogràfic Valencià.
3.A la Subdirección General de Geomática le corresponde planificar, dirigir, controlar, coordinar y supervisar la actividad de los servicios
bajo su dependencia, que se detallan a continuación:
a) Servicio de Cartografía, el cual será responsable de la actualización y el mantenimiento de la serie cartográfica básica CV05, de la
base cartográfica BCV05, la generación y mantenimiento de las series
cartográficas derivadas, la cartográfica temática de la Generalitat, la
elaboración y mantenimiento del Nomenclátor Toponímico Valenciano,
la elaboración y la difusión de los atlas así como la investigación, el
desarrollo y la innovación en todas estas materias.
b) Servicio de Observación del territorio, que asume las funciones
del tratamiento de la información capturada mediante sensores aerotransportados y productos derivados, proyectos de teledetección, la geodesia y geofísica del Institut Cartogràfic Valencià, la delimitación de los
términos municipales, la Infraestructura valenciana de Datos Espaciales
(IDEV), la Fototeca y Cartoteca valenciana, el Registro de cartografía, la coordinación y la colaboración entre administraciones públicas,
así como la investigación, el desarrollo y la innovación en todas estas
materias.

TÍTOL IV
Planificació, règim jurídic, econòmic i de personal

TÍTULO IV
Planificación, régimen jurídico, económico y de personal

Article 12. Pla cartogràfic
1. El Pla cartogràfic és l’instrument bàsic d’ordenació i planificació cartogràfica i geodèsica i d’informació geogràfica del sector públic
valencià.
2. L’objecte del Pla cartogràfic és determinar els objectius estratègics en matèria cartogràfica i geodèsica, coordinar les activitats cartogràfiques del sector públic valencià i impulsar la infraestructura d’informació geogràfica de València.
3. El Pla cartogràfic contindrà:
a) L’anàlisi de la cartografia disponible.
b) L’estat de les xarxes geodèsiques, activa i passiva.
c) La determinació dels objectius de l’activitat cartogràfica.
d) Les bases generals d’actuació per a programar, finançar i executar les activitats cartogràfiques.
e) Qualsevol altra dada o estudi que es considere d’interès.
4. L’Institut Cartogràfic Valencià redactarà el Pla cartogràfic i les
seues modificacions o revisions.
5. El Pla cartogràfic corresponent a cada període i la seua modificació i revisió, serà aprovada pel Consell, mitjançant decret, a proposta
de la persona titular de la conselleria competent en matèria d’ordenació
del territori, i haurà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana.
6. El Pla cartogràfic es promourà simultàniament al Pla plurianual
de gestió i tindrà una vigència de cinc anys o una altra de distinta, si
així s’especifica en el mateix Pla, quedant prorrogat fins a l’entrada en
vigor del següent.

Artículo 12. Plan cartográfico
1. El Plan cartográfico es el instrumento básico de ordenación y
planificación cartográfica y geodésica y de información geográfica del
sector público valenciano.
2. El objeto del Plan cartográfico es determinar los objetivos estratégicos en materia cartográfica y geodésica, coordinar las actividades
cartográficas del sector público valenciano e impulsar la infraestructura
de información geográfica valenciana.
3. El Plan cartográfico contendrá:
a) El análisis de la cartografía disponible.
b) El estado de las redes geodésicas, activa y pasivamente.
c) La determinación de los objetivos de la actividad cartográfica.
d) Las bases generales de actuación para programar, financiar y ejecutar las actividades cartográficas.
e) Cualquier otro dato o estudio que se considere de interés.
4. El Institut Cartográfico Valenciano redactará el Plan cartográfico
y sus modificaciones o revisiones.
5. El Plan cartográfico correspondiente a cada período, y su modificación y revisión, será aprobado por el Consell, mediante decreto, a
propuesta de la persona titular de la conselleria competente en materia
de ordenación del territorio, y deberá publicarse en el Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana.
6. El Plan cartográfico se promoverá simultáneamente con el Plan
plurianual de gestión y tendrá una vigencia de cinco años u otra distinta
si así se especifica en el mismo Plan, y quedará prorrogado hasta la
entrada en vigor del siguiente.

Article 13. Pla plurianual de gestió
1. El Pla plurianual de gestió de l’Institut Cartogràfic Valencià ha
de determinar, com a mínim, amb referència a un termini de vigència
de cinc anys, el següent:
a) L’orientació estratègica i els criteris d’actuació de l’Institut Cartogràfic Valencià, els objectius operatius prioritaris del període en els
diferents àmbits materials d’actuació, amb especial atenció a la coordinació de la cartografia produïda pel sector públic valencià.

Artículo 13. Plan plurianual de gestión
1. El Plan plurianual de gestión del Institut Cartogràfic Valencià
debe determinar, como mínimo, con referencia a un plazo de vigencia
de cinco años, lo siguiente:
a) La orientación estratégica y los criterios de actuación del Institut
Cartogràfic Valencià, los objetivos operativos prioritarios del período
en los diferentes ámbitos materiales de actuación, con especial atención a la coordinación de la cartografía producida por el sector público
valenciano.
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b) Els mitjans materials, informàtics i d’administració electrònica i
els recursos humans necessaris per a la consecució dels objectius.
c) La previsió de resultats, inclouen la definició dels indicadors de
mesura dels resultats.
d) Els instruments de seguiment, control i avaluació als quals l’Institut Cartogràfic Valencià ha de sotmetre la seua activitat.
2. El Pla l’aprovarà el Consell Rector de l’Institut Cartogràfic
Valencià.
3. El període de vigència d’un Pla podrà prorrogar-se per períodes
anuals, amb els mateixos requisits establits per a l’aprovació inicial
d’aquest.
Article 14. Programa anual d’actuació
1. El Programa anual d’actuació ha d’incloure, com a mínim, amb
referència a un exercici complet:
a) La definició dels objectius i prioritats de l’exercici corresponent.
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b) Los medios materiales, informáticos y de administración electrónica y los recursos humanos necesarios para la consecución de los
objetivos.
c) La previsión de resultados, incluyendo la definición de los indicadores de medida de los resultados.
d) Los instrumentos de seguimiento, control y evaluación a los que
el Institut Cartogràfic Valencià debe someter su actividad.
2. El Plan, lo aprobará el Consejo Rector del Institut Cartogràfic
Valencià.
3. El período de vigencia de un Plan podrá prorrogarse por períodos anuales, con los mismos requisitos establecidos para su aprobación
inicial.

b) La previsió dels resultats.
c) Els mitjans materials, informàtics i d’administració.
d) El finançament.
2. El programa anual s’aprovarà pel Consell Rector de l’Institut
Cartogràfic Valencià.

Artículo 14. Programa anual de actuación
1. El Programa anual de actuación debe incluir, como mínimo, con
referencia a un ejercicio completo:
a) La definición de los objetivos y prioridades del ejercicio correspondiente.
b) La previsión de los resultados.
c) Los medios materiales, informáticos y de administración.
d) La financiación.
2. El programa anual, lo aprobará el Consejo Rector del Institut
Cartogràfic Valencià.

Article 15. Recursos econòmics
1. Per al desenvolupament de les seues funcions, l’Institut Cartogràfic Valencià disposarà dels ingressos propis a què estiga autoritzat a
obtindre, així com de les restants dotacions que puga percebre a través
dels pressupostos de la Generalitat.
2. Els béns i mitjans econòmics de l’Institut Cartogràfic Valencià
són els següents:
a) Les dotacions, transferències o subvencions que anualment es
consignen en els pressupostos de la Generalitat o en el d’altres ens del
sector públic.
b) Els béns, drets i valors propis o que li siguen adscrits, així com
els productes i rendes d’aquells, per a la gestió dels quals gaudirà d’autonomia.
c) El rendiment de les taxes, els preus públics i els altres ingressos
vinculats als serveis que presta.
d) Els préstecs que siguen necessaris per a atendre situacions de
desfasament temporal de tresoreria.
e) Els que deriven de la prestació de serveis en l’exercici de la seua
activitat investigadora, tècnica o formativa.
f) Els altres recursos econòmics, ordinaris o extraordinaris, que se li
autoritze a percebre o que pogueren correspondre d’acord amb la normativa vigent.

Artículo 15. Recursos económicos
1. Para el desarrollo de sus funciones, el Institut Cartogràfic Valencià dispondrá de los ingresos propios que esté autorizado a obtener,
así como de las restantes dotaciones que pueda percibir a través de los
presupuestos de la Generalitat.
2. Los bienes y medios económicos del Institut Cartogràfic Valencià
son los siguientes:
a) Las dotaciones, transferencias o subvenciones que anualmente
se consignan en los presupuestos de la Generalitat o en el de otros entes
del sector público.
b) Los bienes, derechos y valores propios o que le sean adscritos,
así como los productos y rentas de aquellos, para cuya gestión gozará
de autonomía.
c) El rendimiento de las tasas, los precios públicos y los otros ingresos vinculados a los servicios que preste.
d) Los préstamos que sean necesarios para atender situaciones de
desfase temporal de tesorería.
e) Los que derivan de la prestación de servicios en el ejercicio de su
actividad investigadora, técnica o formativa.
f) Los otros recursos económicos, ordinarios o extraordinarios, que
se le autorice a percibir o que pudieran corresponderle de acuerdo con
la normativa vigente.

Article 16. Patrimoni
1. L’Institut Cartogràfic Valencià tindrà patrimoni propi i estarà
integrat pels béns i drets de la seua titularitat i, a més, per aquells que li
siguen adscrits o cedits per la Generalitat o qualsevol altra administració
pública.
2. L’Institut Cartogràfic Valencià gaudeix d’autonomia per a la
gestió del seu patrimoni, en els termes que estableix la legislació de
patrimoni i d’hisenda pública de la Generalitat, que serà aplicable directament.

Artículo 16. Patrimonio
1. El Institut Cartogràfic Valencià tendrá patrimonio propio y estará integrado por los bienes y derechos de su titularidad y además por
aquellos que le sean adscritos o cedidos por la Generalitat o cualquier
otra Administración pública.
2. El Institut Cartogràfic Valencià goza de autonomía para la gestión de su patrimonio, en los términos que establece la legislación de
patrimonio y de hacienda pública de la Generalitat, que será aplicable
directamente.

Article 17. Règim pressupostari i economicofinancer
1. El règim pressupostari, economicofinancer, de comptabilitat,
d’intervenció i de control financer és l’establit, per a aquest tipus d’entitats, en la legislació sobre hisenda pública de la Generalitat.

Artículo 17. Régimen presupuestario y económico-financiero
1. El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, de intervención y de control financiero es el establecido, para
este tipo de entidades, en la legislación sobre hacienda pública de la
Generalitat.
2. El Institut Cartogràfic Valencià elaborará anualmente un anteproyecto de presupuesto, que remitirá a la conselleria competente en
materia de hacienda para su integración en el anteproyecto de Ley de
presupuestos de la Generalitat, y que reflejará las gastos de personal,
de medios materiales, informáticos y de administración electrónica,
de servicios y los demás gastos necesarios para el funcionamiento del
Institut Cartogràfic Valencià y la consecución de los objetivos del Plan
plurianual de gestión y del Programa anual de actuación del Institut
Cartogràfic Valencià.

2. L’Institut Cartogràfic Valencià elaborarà anualment un avantprojecte de pressupost, que remetrà a la conselleria competent en matèria
d’hisenda per a la seua integració en l’avantprojecte de Llei de pressupostos de la Generalitat, i que reflectirà les despeses de personal, de mitjans materials, informàtics i d’administració electrònica, de serveis, i les
altres despeses necessàries per al funcionament de l’Institut Cartogràfic
Valencià i la consecució dels objectius del Pla plurianual de gestió i del
Programa anual d’actuació de l’Institut Cartogràfic Valencià.
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Article 18. Personal al servei de l’Institut Cartogràfic Valencià
1. L’Institut Cartogràfic Valencià ha de disposar del personal i mitjans materials necessaris per al compliment de les seues funcions.
2. El personal al servei de l’Institut Cartogràfic Valencià tindrà relació de caràcter funcionarial o laboral, segons corresponga, i es regularà
de conformitat amb el que preveu la legislació de funció pública i règim
de personal al servei de la Generalitat.
3. L’Institut Cartogràfic Valencià podrà contractar en règim laboral
i amb caràcter temporal:
a) Personal científic i tècnic per a l’execució de projectes determinats sense que, en cap cas, aquests contractes puguen tindre una durada
superior a la del projecte de què es tracte, conforme a l’article 15.1.a de
l’Estatut dels Treballadors.
b) Personal per a la seua formació científica i tècnica en la modalitat de treball en pràctiques regulada en l’article 11.1 de l’Estatut dels
Treballadors.
c) Científics de vàlua reconeguda, espanyols o estrangers, per un
període màxim de quatre anys, per a la realització de tasques específiques que se’ls encomanen.
d) Personal de suport amb caràcter general.

Artículo 18. Personal al servicio del Institut Cartogràfic Valencià
1. El Institut Cartogràfic Valencià tiene que disponer del personal
y de los medios materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
2. El personal al servicio del Institut Cartogràfic Valencià tendrá
relación de carácter funcionarial o laboral, según corresponda, y se
regulará de conformidad con lo que se prevé en la legislación de función
pública y régimen de personal al servicio de la Generalitat.
3. El Institut Cartogràfic Valencià podrá contratar en régimen laboral y con carácter temporal:
a) Personal científico y técnico para la ejecución de proyectos
determinados sin que, en ningún caso, estos contratos puedan tener una
duración superior a la del proyecto de que se trate, conforme al artículo
15.1.a del Estatuto de los Trabajadores.
b) Personal para su formación científica y técnica en la modalidad
de trabajo en prácticas regulada en el artículo 11.1 del Estatuto de los
Trabajadores.
c) Científicos de valía reconocida, españoles o extranjeros, por un
período máximo de cuatro años, para la realización de tareas específicas
que se encomiendan.
d) Personal de apoyo con carácter general.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única. Unitats administratives
Els llocs de treball de nivell administratiu continuaran subsistents
i donant el suport administratiu en relació amb aquells assumptes i
expedients que els corresponga per raó de la matèria, sense perjuí de la
competència per a resoldre dels òrgans als quals els ha sigut atribuïda,
i la seua retribució anirà a càrrec dels mateixos crèdits pressupostaris.
Tot això, fins que es duguen a terme les modificacions o actuacions
que hi corresponga en el marc de la vigent normativa en matèria de
funció pública, per a l’adequació de la nova estructura orgànica, i sense
perjudici que, posteriorment, siguen aprovades les relacions de llocs de
treball adaptades a aquesta.

Única. Unidades administrativas
Los puestos de trabajo de nivel administrativo continuarán subsistentes y darán el apoyo administrativo en relación con aquellos asuntos
y expedientes que les corresponda por razón de la materia, sin perjuicio
de la competencia para resolver de los órganos a los que se les haya
atribuido, y su retribución irá a cargo de los mismos créditos presupuestarios. Todo ello, hasta que se lleven a cabo las modificaciones o actuaciones que corresponda en el marco de la vigente normativa en materia
de función pública para la adecuación de la nueva estructura orgánica
y sin perjuicio de que, posteriormente, sean aprobadas las relaciones de
puestos de trabajo adaptadas a esta.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Derogació normativa
Queda derogat el Decret 186/2000, de 22 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l’Institut
Cartogràfic Valencià, així com totes les disposicions del mateix rang o
inferior que s’oposen a aquest decret i, expressament, l’Ordre de 9 de
juny de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions
Públiques, per la qual es desplega el Decret 186/2000, de 22 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de
l’Institut Cartogràfic Valencià.

Única. Derogación normativa
Queda derogado el Decreto 186/2000, de 22 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional del Institut Cartogràfic Valencià, así como todas las disposiciones del mismo
rango o inferior que se oponen a este decreto y, expresamente, la Orden
de 9 de junio de 2006, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se desarrolla el Decreto 186/2000, de 22
de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional del Institut Cartogràfic Valencià.

DISPOSICIONS FINALS

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Desplegament
Es faculta la persona titular de la Conselleria d’Habitatge, Obres
Públiques i Vertebració del Territori per a dictar totes les disposicions
que requerisca el desplegament i l’execució del present decret.

Primera. Desarrollo
Se faculta a la persona titular de la Conselleria de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración del Territorio para dictar todas las disposiciones
que requiera el desarrollo y la ejecución del presente decreto.

Segona. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Segunda. Entrada en vigor
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 23 de març de 2018.

València, 23 de marzo de 2018
El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

La consellera d’Habitatge, Obres Públiques
i Vertebració del Territori,
MARÍA JOSÉ SALVADOR RUBERT

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER
La consellera de Vivienda, Obras Públicas
y Vertebración del Territorio,
MARÍA JOSÉ SALVADOR RUBERT

