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Extracte de la Resolució de 7 de setembre de 2018, de la 
consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració 
del Territori i presidenta del Consell Rector de l’Institut 
Cartogràfic Valencià, per la qual es fa pública la convoca-
tòria de l’XI Premi de Cartografia i Territori Pare Tosca. 
[2018/9025]

Extracto de la Resolución de 7 de septiembre de 2018, de 
la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración 
del Territorio y presidenta del Consejo Rector del Institut 
Cartogràfic Valencià, por la que se hace pública la con-
vocatoria del XI Premio de Cartografía y Territorio Pare 
Tosca.. [2018/9025]

BDNS (identif.): 416986.

De acuerdo con los artículos 17.3.b y 20.8. a de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica el extracto de 
la convocatoria, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de 
datos Nacional de Subvenciones:

 http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Primero. Objeto
1. Convocar para el ejercicio 2018 el XI Premio de Cartografía y 

Territorio Pare Tosca, cuya finalidad es, reconocer y estimular la crea-
ción técnica, el ingenio y el esfuerzo en la investigación en materias 
relacionadas con las competencias del Institut Cartogràfic Valencià.

2. En concreto, la materia del trabajo ha estar relacionada con la 
geomática: cartografía, fotogrametría aérea y terrestre, teledetección, 
geodesia y sistemas de información geográfica, en el ámbito valenciano.

3. La convocatoria incluye dos modalidades de premio, una corres-
pondiente a trabajos de fin de grado y otra a trabajos de fin de máster.

Segundo. Requisitos
1. Personas matriculadas en cualquier universidad valenciana que 

hayan aprobado el trabajo de fin de grado o el trabajo de fin de máster 
en el curso académico 2017-2018.

2. Los requisitos que tienen que cumplir las personas solicitantes 
tendrán que reunirse en la fecha de fin del plazo de presentación de las 
solicitudes.

Tercero. Dotación económica
1. La dotación de los premios, será la siguiente:
– Modalidad de trabajos de fin de máster: dos mil trescientos euros 

(1.750 euros).
– Modalidad de trabajo de fin de grado: mil ciento cincuenta euros 

(1.150 euros).
2. El importe de los premios estará sujeto a la retención del Impues-

to sobre la Renta de las Personas Físicas que marque la ley.

Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, con-

tados a partir del día siguiente de la publicación de esta convocatoria en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Quinto
 El jurado será designado por la persona titular de la dirección del 

Institut Cartogràfic Valencià.

Sexto
La competencia para resolver la presente convocatoria corresponde 

a la presidenta del Consejo Rector del Institut Cartogràfic Valencià.

Séptimo
La presente resolución producirá efectos al día siguiente de su 

publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Valencia, 7 de septiembre de 2018.– La consellera de Vivienda, 
Obras Públicas y Vertebración del Territorio y presidenta del Consejo 
Rector del Institut Cartogràfic Valencià: María José Salvador Rubert.

BDNS (identif.): 416986.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica 
l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se 
en la Base de dades Nacional de Subvencions: 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Primer. Objecte
1. Convocar per a l’exercici 2018 l’XI Premi de Cartografia i Terri-

tori Pare Tosca, la finalitat del qual és reconéixer i estimular la creació 
tècnica, l’enginy i l’esforç en la recerca en matèries relacionades amb 
les competències de l’Institut Cartogràfic Valencià.

2. En concret, la matèria del treball ha d’estar relacionada amb la 
geomàtica: cartografia, fotogrametria aèria i terrestre, teledetecció, geo-
dèsia i sistemes d’informació geogràfica, en l’àmbit valencià.

3. La convocatòria inclou dues modalitats de premi, una correspo-
nent a treballs de fi de grau i una altra a treballs de fi de màster.

Segon. Requisits
1. Persones matriculades en qualsevol universitat valenciana que 

hagen aprovat el treball de fi de grau o el treball de fi de màster en el 
curs acadèmic 2017-2018.

2. Els requisits que han de complir les persones sol·licitants hauran 
de reunir-se en la data de finalització del termini de presentació de les 
sol·licituds.

Tercer. Dotació econòmica
1. La dotació dels premis serà la següent:
– Modalitat de treballs de fi de màster: dos mil tres-cents euros 

(1.750 euros).
– Modalitat de treball de fi de grau: mil cent cinquanta euros (1.150 

euros).
2. L’import dels premis estarà subjecte a la retenció de l’Impost 

sobre la Renda de les Persones Físiques que marque la llei.

Quart. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, 

comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria, 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Cinqué. 
El jurat serà nomenat per la persona titular de la direcció de l’Insti-

tut Cartogràfic Valencià.

Sisé. 
La competència per a resoldre la present convocatòria correspon a la 

presidenta del Consell Rector de l’Institut Cartogràfic Valencià.

Seté. 
La present resolució produirà efectes l’endemà de la publicació en 

el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 7 de setembre de 2018.– La consellera d’Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Territori i presidenta del Consell Rector de 
l’Institut Cartogràfic Valencià: María José Salvador Rubert. 

La convocatòria a què fa referència aquest extracte pot consultar-se en aquest diari.
La convocatoria a la que hace referencia el presente extracto puede consultarse en este mismo diario.

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/02/pdf/2018_9015.pdf
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