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CORRECCIÓ d’errades de l’extracte de la Resolució de 7 
de setembre de 2018, de la consellera d’Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Territori i presidenta del Con-
sell Rector de l’Institut Cartogràfic Valencià, per la qual 
es fa pública la convocatòria de l’XI Premi de Cartografia 
i Territori Pare Tosca. [2018/9586]

CORRECCIÓN de errores del 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 convocatoria del XI Premio de 
Cartografía y Territorio Pare Tosca. [2018/9586]

BDNS (identif.): 416986.
Advertido error en la publicación del 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 Convocatoria del 
XI Premio de Cartografía y Territorio Pare Tosca, hay que efectuar la 
siguiente corrección tanto en la versión valenciana como en la versión 
castellana del texto.

En el apartado tercero, «Dotación económica»,

Donde dice:
«– Modalidad de trabajos de fin de máster: dos mil trescientos euros 

(1.750 euros)»;
Debe decir:
«– Modalidad de trabajos de fin de máster: mil setecientos cincuenta 

euros (1.750 euros)».

València, 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.
Advertida una errada en la publicació de l’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 convocatòria de l’XI 
Premi de Cartografia i Territori Pare Tosca, cal efectuar la següent cor-
recció, tant en la versió valenciana com en la versió castellana del text.

En l’apartat tercer, «Dotació econòmica»,

On diu:
«– Modalitat de treballs de fi de màster: dos mil tres-cents euros 

(1.750 euros)»;
Ha de dir:
«– Modalitat de treballs de fi de màster: mil set-cents cinquanta 

euros (1.750 euros)».

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.
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