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Segunda 
Entrada en vigor

Esta ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Proyecto de ley, de la Generalitat, de la información 
geográfica y del Institut Cartogràfic Valencià (RE número 
116.254)
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Proyecto de ley, de la Generalitat, de la información geográ-
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admitido a trámite por la Mesa de Les Corts en la reunión del 
27 de noviembre de 2018.

Palau de les Corts 
València, 27 de noivembre de 2018
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PROYECTO DE LEY, DE LA GENERALITAT, DE LA 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y DEL INSTITUT 
CARTOGRÀFIC VALENCIÀ

Exposición de motivos

El Institut Cartogràfic Valencià, con origen en la estructura 
inicialmente nacida en el seno de la Universitat Politècnica 
de València, devino organismo autónomo de la Generalitat 
con la Ley 9/1997, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de 
creación del Institut Cartogràfic Valencià. A los 20 años de 
la aprobación de su ley de creación, el Institut Cartogràfic 
Valencià necesita una nueva norma jurídica que regule 
internamente su funcionamiento, que establezca las bases de 
la relación entre las administraciones públicas valencianas en 
materia de geomática y que defina los elementos que tienen 
que integrar, además del propio Institut, el conjunto del 
Sistema cartográfico valenciano.

Capítol III. Registre de cartografia

Article 32. Creació i finalitat 
Article 33. Cartografia oficial 
Article 34. Ús de la informació geogràfica 
Article 35. Línies límit dels termes municipals

Capítol IV. Xarxes geodèsiques

Article 36. Elements integrants 
Article 37. Protecció dels senyals geodèsics

Capítol V. La Infraestructura valenciana de dades espacials 
 
Article 38. Principis inspiradors 
Article 39. Elements fonamentals 
Article 40. Interoperabilitat

Capítol VI. El Mapa municipal

Article 41. Definició 
Article 42. Elaboració 
Article 43. Delimitació de termes municipals

Capítol VII. Altres elements del Sistema cartogràfic valencià .

Article 44. La Cartoteca 
Article 45. Nomenclàtor Toponímic Valencià 
Article 46. Xarxa sísmica

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació de normes
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Primera. Estatut 
Segona. Entrada en vigor

PROJECTE DE LLEI, DE LA GENERALITAT, DE LA 
INFORMACIÓ GEOGRÀFICA I DE L’INSTITUT 
CARTOGRÀFIC VALENCIÀ

Exposició de motius

L’Institut Cartogràfic Valencià, amb origen en l’estructura 
inicialment nascuda al si de la Universitat Politècnica de 
València, va esdevindre organisme autònom de la Generalitat 
amb la Llei 9/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat, de 
creació de l’Institut Cartogràfic Valencià. Als 20 anys de 
l’aprovació de la seua llei de creació, l’Institut Cartogràfic 
Valencià necessita una nova norma jurídica que regule 
internament el seu funcionament, que establisca les bases 
de la relació entre les administracions públiques valencianes 
en matèria de geomàtica i que definisca els elements que han 
d’integrar, a més del mateix Institut, el conjunt del Sistema 
cartogràfic valencià.
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El Institut Cartogràfic Valencià es el organismo de geomática 
de la Comunitat Valenciana y, por lo tanto, tiene que prestar 
atención a los diferentes estudios que actualmente integran 
este campo del conocimiento: la cartografía, la geodesia, 
la fotogrametría, la teledetección, la sísmica o los sistemas 
de información geográfica, entre otros. En algunos de 
estos campos el Institut Cartogràfic Valencià lleva años 
trabajando, pero en otros no se había hecho ningún paso 
serio para que formaran parte de su actividad normal de 
trabajo como agencia de cartografía homologable a otras 
agencias nacionales de cartografía de nuestro entorno 
continental, en cuanto que instrumento al servicio no solo 
de las administraciones públicas valencianas sino también de 
toda la sociedad valenciana. En esta ley, a todos los efectos, 
se emplea el término geomática para referirse a aquello que 
tradicionalmente se ha entendido como cartografía.

La Generalitat tiene competencia para establecer este marco 
normativo, aunque no haya previsión estatutaria expresa en 
el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana sobre 
la geomática, atendido este carácter instrumental, tal como 
dejó patente el Tribunal Constitucional en su  
Sentencia 76/1984.

En la medida en que hay numerosas actividades adminis-
trativas autonómicas para las cuales resulta instrumental 
la actividad cartográfica (ordenación del territorio, obras 
públicas, carreteras, urbanismo…) resulta evidente que 
las administraciones competentes tienen que poder 
desarrollar sus propios servicios cartográficos, con carácter 
instrumental de las competencias en cuestión (que, como 
es sabido, forman parte del Estatuto de Autonomía de la 
Comunitat Valenciana, tanto en su versión de 1982, como 
en la derivada de la profunda reforma acometida el 2006, 
actuales artículos 49.1.9.ª, 49.1.13.ª, 49.1.14.ª y de  
nuevo 49.1.9.ª, respectivamente), siempre y cuando no 
afecten a las competencias estatales en la materia, al 
sistema cartográfico nacional y las cuestiones que le 
son propias en exclusiva (como las referidas a la defensa 
nacional, por ejemplo, artículo 149.1.4.° CE). Esta compe-
tencia autonómica no ha estado, además, cuestionada en 
ningún caso en cuanto a la actividad del Institut Cartogràfic 
Valencià ni en cuanto a la regulación contenida en la ya 
mencionada Ley 9/1997, de 9 de diciembre, de Creación del 
Institut Cartogràfic Valencià.

Reconocida la competencia de la Generalitat, esta nueva 
Ley pretende facilitar que el Institut Cartogràfic Valencià 
desarrolle su actividad en todos los campos de la geomática, 
asumiendo también aspectos no tratados hasta ahora y que 
son fundamentales para la normalización de la actividad 
geomática valenciana, lo cual se traduce en la creación de 
nuevos elementos que van más allá de la actividad pura-
mente centrada en la producción de cartografía y que tienen 
que ver con la coordinación de la actividad geomática en la 
Comunitat Valenciana o la aplicación de la informática a los 
campos tradicionales de la cartografía. 

Esta iniciativa legislativa es acorde con los principios de 
buena regulación establecidos en el artículo 129 de la  
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a) Necesidad y eficacia. La finalidad de esta Ley es actualizar 
la normativa en materia de geomática al contexto jurídico y 
tecnológico actual. La nueva perspectiva que la cartografía 

L’Institut Cartogràfic Valencià és l’organisme de geomàtica 
de la Comunitat Valenciana i, per tant, ha de parar atenció 
als diferents estudis que actualment integren aquest camp 
del coneixement: la cartografia, la geodèsia, la fotogrametria, 
la teledetecció, la sísmica o els sistemes d’informació 
geogràfica, entre d’altres. En alguns d’aquests camps 
l’Institut Cartogràfic Valencià fa anys que hi treballa, però 
en alguns altres no s’havia fet cap passa seriosa perquè 
formaren part de la seua activitat normal de treball com 
a agència de cartografia homologable a altres agències 
nacionals de cartografia del nostre entorn continental, en 
tant que instrument al servei no només de les administra-
cions públiques valencianes sinó també de tota la societat 
valenciana. En aquesta llei, amb caràcter general, s’empra el 
terme geomàtica per a referir-se a allò que tradicionalment 
s’ha entès com cartografia.

La Generalitat té competència per establir aquest marc 
normatiu, encara que no hi haja previsió estatutària expressa 
a l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana sobre 
la geomàtica, atés aquest caràcter instrumental, tal com va 
deixar palés el Tribunal Constitucional en la  
Sentència 76/1984.

En la mesura en què hi ha nombroses activitats 
administratives autonòmiques per a les quals resulta 
instrumental l’activitat cartogràfica (ordenació del 
territori, obres públiques, carreteres, urbanisme…) resulta 
evident que les administracions competents han de poder 
desenvolupar els seus propis serveis cartogràfics, amb 
caràcter instrumental de les competències en qüestió (que, 
com és sabut, formen part de l’Estatut d’Autonomia de la 
Comunitat Valenciana, tant en la seua versió de 1982, com 
en la derivada de la profunda reforma mampresa el 2006, 
actuals articles 49.1.9.a, 49.1.13.a, 49.1.14.a i de nou 49.1.9.a, 
respectivament), sempre que no afecten les competències 
estatals en la matèria, el sistema cartogràfic nacional i les 
qüestions que li són pròpies en exclusiva (com les referides 
a la defensa nacional, per exemple, article 149.1.4.t CE). 
Aquesta competència autonòmica no ha estat, a més, 
qüestionada en cap cas pel que fa a l’activitat de l’Institut 
Cartogràfic Valencià ni pel que fa a la regulació continguda 
a la ja esmentada Llei 9/1997, de 9 de desembre, de Creació 
de l’Institut Cartogràfic Valencià.

 
Reconeguda la competència de la Generalitat, aquesta 
nova llei pretén facilitar que l’Institut Cartogràfic Valencià 
desenvolupe la seua activitat en tots els camps de la 
geomàtica, assumint també aspectes no tractats fins ara 
i que són fonamentals per a la normalització de l’activitat 
geomàtica valenciana, la qual cosa es tradueix en la creació 
de nous elements que van més enllà de l’activitat purament 
centrada en la producció de cartografia i que tenen a veure 
amb la coordinació de l’activitat geomàtica a la Comunitat 
Valenciana o l’aplicació de la informàtica als camps tradicio-
nals de la cartografia.

Aquesta iniciativa legislativa és concordant amb els principis 
de bona regulació establits en l’article 129 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques:

a) Necessitat i eficàcia. La finalitat d’aquesta llei és actualitzar 
la normativa en matèria de geomàtica al context jurídic i 
tecnològic actual. La nova perspectiva que la cartografia té 
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tiene actualmente, entendida como información geográfica, 
requiere que la regulación de la Ley 9/1997 sea actualizada 
desde la vertiente jurídica y técnica. En definitiva, la finalidad 
de esta normativa es dotar a la Generalitat del instrumento 
jurídico que permita el desarrollo de la actividad cartográfica 
de forma eficiente y eficaz.

b) Seguridad jurídica. En la redacción de esta Ley se ha 
considerado la normativa europea y estatal en materia 
de información geográfica. La Ley que regula la actividad 
cartográfica valenciana data de 1997, por lo cual es necesario 
actualizar esta legislación adecuándola al contexto jurídico y 
técnico actual. La regulación de la materia enuncia y perfila 
los instrumentos básicos que serán el pilar del Sistema 
cartográfico valenciano generando un marco normativo 
estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre.

La oportunidad de la regulación realizada tiene que ver 
con la voluntad política de dotar de seguridad y estabilidad 
a la actividad llevada a cabo hasta ahora por el Institut 
Cartogràfic Valencià, que se considera en todo caso 
necesaria por la gran cantidad de servicios que presta a 
las Administraciones valencianas (tanto autonómica como 
locales), de gran importancia por la prestación de otros 
servicios, como por ejemplo la planificación urbanística y la 
planificación estratégica a todos los niveles, así como por los 
beneficios que genera para la sociedad valenciana.

c) Transparencia. Los destinatarios de esta norma, 
principalmente, son los entes que integran el sector público 
valenciano.

d) Eficiencia. El contenido de la ley no impone cargas 
administrativas. Por otro lado, una de las finalidades de 
esta iniciativa es racionalizar los recursos públicos que se 
destinan a la producción y la difusión de datos geográficos.

Estas consideraciones de oportunidad, inevitablemente 
relacionadas con la política del Consell plasmada en esta ley, 
tienen también que ver con la previsión de costes y otros 
impactos a todos los niveles que se prevén de la normativa: 
pocos costes económicos más allá de los que ya se están 
produciendo, e impactos negativos inexistentes en otras 
normas o actuaciones del Consell. 

Como rasgos a destacar y principales novedades de esta 
Ley, la norma establece las funciones del Institut Cartogràfic 
Valencià, añadiendo nuevas, sustituye el Consejo Rector por 
un nuevo Consejo de Dirección más reducido y establece 
la obligación de elaborar un Plan plurianual de gestión y un 
Plan anual de actuación, además del Plan cartográfico, para 
planificar la actividad cartográfica. En cuanto al papel del 
Institut Cartogràfic Valencià como agencia de geomática 
de la Comunitat Valenciana, la ley le atribuye la facultad 
de planificar las actividades geomáticas y de información 
geográfica, siendo el documento básico para llevar a cabo 
este último aspecto, como ya se ha dicho, el Plan cartográfico.

La Ley también crea el Sistema cartográfico valenciano, 
constituido por una serie de elementos que gravitan en 
torno al Institut Cartogràfic Valencià, que es la pieza 
fundamental. Finalmente, en esta vertiente orgánica, la Ley 
crea la Comisión cartográfica asesora y de coordinación 
institucional como el foro de reunión de las administraciones 
valencianas en materia de geomática.

actualment, entesa com a informació geogràfica, requereix 
que la regulació de la Llei 9/1997 siga actualitzada des del 
vessant jurídic i tècnic. En definitiva, la finalitat d’aquesta 
normativa és dotar la Generalitat de l’instrument jurídic que 
permeta el desenvolupament de l’activitat cartogràfica de 
forma eficient i eficaç.

b) Seguretat jurídica. En la redacció d’aquesta llei s’ha 
considerat la normativa europea i estatal en matèria 
d’informació geogràfica. La llei que regula l’activitat 
cartogràfica valenciana data de 1997, per la qual cosa cal 
actualitzar aquesta legislació adequant-la al context jurídic i 
tècnic actual. La regulació de la matèria enuncia i perfila els 
instruments bàsics que seran el pilar del Sistema cartogràfic 
valencià i generarà un marc normatiu estable, predictible, 
integrat, clar i de certitud.

L’oportunitat de la regulació realitzada té a veure amb la 
voluntat política de dotar de seguretat i estabilitat l’activitat 
duta a terme fins ara per l’Institut Cartogràfic Valencià, 
que es considera en tot cas necessària per la gran quantitat 
de serveis que presta a les Administracions valencianes 
(tant autonòmica com locals), de gran importància per la 
prestació d’altres serveis, com ara la planificació urbanística 
i la planificació estratègica a tots els nivells, així com pels 
beneficis que genera per la societat valenciana.

 
c) Transparència. Els destinataris d’aquesta norma, principal-
ment, són els ens que integren el sector públic valencià.

d) Eficiència. El contingut de la llei no imposa càrregues 
administratives. D’una altra banda, una de les finalitats 
d’aquesta llei és racionalitzar els recursos públics que es 
destinen a la producció i la difusió de dades geogràfiques.

 
Aquestes consideracions d’oportunitat, inevitablement 
relacionades amb la política del Consell plasmada en aquesta 
llei, tenen també a veure amb la previsió de costos i altres 
impactes a tots els nivells que es preveuen de la normativa: 
pocs costos econòmics més enllà dels que ja s’estan produint, 
i impactes negatius inexistents en altres normes o actuacions 
del Consell.

Com a trets a destacar i principals novetats d’aquesta Llei, 
la norma estableix les funcions de l’Institut Cartogràfic 
Valencià, i n’afegeix de noves, substitueix el Consell Rector 
per un nou Consell de Direcció més reduït i estableix 
l’obligació d’elaborar un pla plurianual de gestió i un pla anual 
d’actuació, a més del Pla cartogràfic, per planificar l’activitat 
cartogràfica. Pel que fa al paper de l’Institut Cartogràfic 
Valencià com a agència de geomàtica de la Comunitat 
Valenciana, la llei li atribueix la facultat de planificar les 
activitats geomàtiques i d’informació geogràfica, i el docu-
ment bàsic per dur a terme aquest darrer aspecte, com ja s’ha 
dit, és el Pla cartogràfic.

La llei també crea el Sistema cartogràfic valencià, constituït 
per una sèrie d’elements que graviten entorn de l’Institut 
Cartogràfic Valencià, que n’és la peça fonamental. Finalment, 
en aquest vessant orgànic, la llei crea la Comissió carto-
gràfica assessora i de coordinació institucional com el fòrum 
de reunió de les administracions valencianes en matèria de 
geomàtica.
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Más allá de consideraciones funcionales, de organización 
institucional y de planificación, la norma también regula la 
actividad que tendrá que ser desarrollada y define algunos 
de sus instrumentos: así, establece el Registro de cartografía 
para la inscripción y oficialización de la cartografía elaborada 
por el cualquier administración del país que siga los criterios 
que tendrán que ser establecidos reglamentariamente.

La Ley define también como elementos del Sistema carto-
gráfico valenciano las redes geodésicas activa y pasiva –la 
Red de estaciones de referencia de Valencia y la Red de 
cuarto orden– y la Red sísmica de Valencia. La necesidad de 
las redes geodésicas se fundamenta en los principios que 
tienen como objetivo materializar un sistema de referencia 
geodésico homogéneo para garantizar la continuidad en 
coordenadas, la interoperabilidad de los datos y la reutiliza-
ción de toda la información geográfica. Las coordenadas de 
sus vértices y de las estaciones de la red GNSS tendrán que 
determinarse por cálculos globales que tendrán que alcanzar 
todo el territorio, y para garantizar la coordinación se tendrá 
que garantizar, a su vez, que se encuentran enlazadas e 
integradas con las redes limítrofes y estatales oficiales, así 
como con la red que define el marco europeo e internacional, 
manteniendo la Generalitat la titularidad sobre sus redes 
adscritas. En este sentido, las técnicas de observación 
empleadas, tanto por la red activa GNSS de nuestro terri-
torio (Red de estaciones de referencia de Valencia), como 
para la red pasiva (Red de cuarto orden), utilizan los sistemas 
globales de posicionamiento por satélite.

La norma prevé que las señales geodésicas, el instrumental 
de las redes propias o cualquier otro software instrumental 
necesario para el funcionamiento de los servicios y su 
explotación y productos formarán parte del patrimonio 
del Institut Cartogràfic Valencià como parte de los bienes 
y derechos adscritos por la Generalitat, que conservarán 
su calificación jurídica originaria, así como los que le sean 
incorporados y adscritos en el futuro por cualquier entidad 
o persona y por cualquier título. También que la distribución 
de estaciones de la red GNSS se basará en la demanda de 
los usuarios y necesidades de producción cartográfica, 
prestación de servicio de cobertura global en nuestro 
territorio y en la tecnología existente que haga posible 
servicios actualizados y adaptados a la existencia de nuevas 
constelaciones GNSS. El resto de administraciones públicas 
en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana que 
necesiten desplegar estaciones GNSS tendrán que coordinar 
el despliegue de acuerdo con las normas, la planificación y los 
estándares establecidos por el Institut Cartogràfic Valencià. 
La distribución de vértices de la Red geodésica de cuarto 
orden se tiene que adaptar a las necesidades del territorio 
y de los usuarios y desarrollarse conforme a la tecnología 
actual, en cuanto a la implantación y la observación de la red, 
y en cuanto al posterior aprovechamiento.

La Infraestructura valenciana de datos espaciales es otro 
de los elementos que integran el Sistema cartográfico 
valenciano, y es la red organizada de recursos de información 
de nuestra comunitat autónoma, constituyendo el nodo de 
información geográfica de la Generalitat para el tratamiento 
de este tipo de información. La Infraestructura valenciana de 
datos espaciales se caracteriza por ser la infraestructura del 
conjunto de la administración valenciana. Está diseñada para 
incluir a las administraciones locales que lo pidan. Es coope-
rativa, puesto que los titulares de la información incluida 
mantienen íntegramente la competencia y la responsabilidad 

Més enllà de consideracions funcionals, d’organització insti-
tucional i de planificació, la norma també regula l’activitat 
que haurà de ser desenvolupada i en defineix alguns dels seus 
instruments: així, estableix el Registre de cartografia per a 
la inscripció i oficialització de la cartografia elaborada pel 
qualsevol administració del país que seguisca els criteris que 
hauran de ser establits reglamentàriament.

La llei defineix també com a elements del Sistema cartogràfic 
valencià les xarxes geodèsiques activa i passiva –la Xarxa 
d’estacions de referència de València i la Xarxa de quart 
ordre– i la Xarxa sísmica de València. La necessitat de 
les xarxes geodèsiques es fonamenta en els principis que 
tenen com a objectiu materialitzar un sistema de referència 
geodèsic homogeni per a garantir la continuïtat en coordena-
des, la interoperabilitat de les dades i la reutilització de tota 
la informació geogràfica. Les coordenades dels seus vèrtexs 
i de les estacions de la xarxa GNSS hauran de determinar-se 
per càlculs globals que hauran d’abastar tot el territori, i per 
garantir-ne la coordinació s’haurà de garantir, al seu torn, que 
es troben enllaçades i integrades amb les xarxes limítrofes 
i estatals oficials, així com amb la xarxa que defineix el 
marc europeu i internacional, mantenint la Generalitat la 
titularitat sobre les seues xarxes adscrites. En aquest sentit, 
les tècniques d’observació emprades, tant per la xarxa activa 
GNSS del nostre territori (Xarxa d’estacions de referència de 
València), com per a la xarxa passiva (Xarxa de quart ordre), 
utilitzen els sistemes globals de posicionament per satèl·lit.

 
La norma preveu que els senyals geodèsics, l’instrumental de 
les xarxes pròpies o qualsevol altre programari instrumental 
necessari per al funcionament dels serveis i la seua explo-
tació i productes formaran part del patrimoni de l’Institut 
Cartogràfic Valencià com a part dels béns i drets adscrits per 
la Generalitat, que conservaran la seua qualificació jurídica 
originària, així com els que li siguen incorporats i adscrits en 
el futur per qualsevol entitat o persona i per qualsevol títol. 
També que la distribució d’estacions de la xarxa GNSS es 
basarà en la demanda dels usuaris i necessitats de producció 
cartogràfica, prestació de servei de cobertura global en el 
nostre territori i en la tecnologia existent que faça possible 
serveis actualitzats i adaptats a l’existència de noves 
constel·lacions GNSS. La resta d’administracions públiques 
en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana que 
necessiten desplegar estacions GNSS hauran de coordinar 
el desplegament d’acord amb les normes, la planificació i els 
estàndards establits per l’Institut Cartogràfic Valencià. La 
distribució de vèrtexs de la Xarxa geodèsica de quart ordre 
s’ha d’adaptar a les necessitats del territori i dels usuaris i 
desenvolupar-se d’acord amb la tecnologia actual, pel que 
fa a la implantació i l’observació de la xarxa, i pel que fa al 
posterior aprofitament.

 
La infraestructura valenciana de dades espacials és un 
altre dels elements que integren el Sistema cartogràfic 
valencià, és la xarxa organitzada de recursos d’informació 
de la nostra comunitat autònoma i constitueix el node 
d’informació geogràfica de la Generalitat per al tractament 
d’aquest tipus d’informació. La Infraestructura valenciana 
de dades espacials es caracteritza per ser la infraestructura 
del conjunt de l’administració valenciana. Està dissenyada 
per a incloure les administracions locals que ho demanen. 
És cooperativa, ja que els titulars de la informació inclosa 
mantenen íntegrament la competència i la responsabilitat 
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sobre esta, cooperando con su aportación al desarrollo de la 
Infraestructura valenciana de datos espaciales. Es también 
integradora, al impulsar la incorporación de la información 
proveniente de diferentes productores y, a la vez, al poner 
en relación esta con la otros proveedores para generar más 
valor añadido. La infraestructura combina su carácter de 
almacén histórico –puesto que tiene que mantener las series 
temporales de información relativa al territorio dinámico y 
progresivo– con la calidad de la información que contiene, 
con referencias geográficas precisas y homogéneas, y 
siempre con la información más actualizada posible.

En último término, la Infraestructura valenciana de datos espacia-
les es acorde con el desarrollo de la Directiva 2007/2/CE, de 14 
de marzo de 2007, por la cual se establece una infraestructura de 
información espacial en la Comunidad Europea mediante la Ley 
14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de 
información geográfica en España.

Por otro lado la Ley prevé que el Institut Cartogràfic 
Valencià, en cuanto que organismo de geomática, se cons-
tituya como Cartoteca con el objeto de preservar para las 
generaciones futuras el patrimonio cartográfico valenciano.

Conjuntamente con esto, otro de los elementos integrantes 
del Sistema cartográfico valenciano será el Mapa municipal, 
que recogerá el trabajo realizado por el Institut Cartogràfic 
Valencià para la recuperación de las líneas límite de los 
municipios valencianos, es decir: la mejora geométrica 
de estas líneas y su posible modificación. Se pretende así 
incrementar la seguridad jurídica de los ayuntamientos 
gracias a la tarea de un sistema de información geográfica 
moderno y avanzado.

El último elemento que integra el Sistema cartográfico 
valenciano es el Nomenclador Toponímico Valenciano, 
que estará formado por los topónimos que aparecen en la 
cartografía elaborada por el Institut Cartogràfic Valencià de 
acuerdo con las denominaciones oficiales.

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

 
Artículo 1 
Objeto

Esta Ley tiene por objeto el establecimiento del régimen 
jurídico del Institut Cartogràfic Valencià, la ordenación de 
la actividad geomática del sector público valenciano y la 
organización de la información geográfica en la Comunitat 
Valenciana, estableciendo los medios para la coordinación 
y la colaboración entre las diferentes Administraciones 
públicas valencianas en lo que a geomática se refiere.

 
Artículo 2 
Definiciones

A efectos de lo dispuesto en esta Ley, se dan las siguientes 
definiciones:

1. Cartografía: representación gráfica, de carácter analógico 
o digital, de una superficie, generalmente la terrestre, sobre 

sobre aquesta, cooperen amb la seua aportació al desenvolu-
pament de la Infraestructura valenciana de dades espacials. 
És també integradora, en impulsar la incorporació de la 
informació provinent de diferents productors i, alhora, en 
posar en relació aquesta amb la d’altres proveïdors per tal de 
generar més valor afegit. La infraestructura combina el seu 
caràcter de magatzem històric –ja que ha de mantindre les 
sèries temporals d’informació relativa al territori dinàmic i 
progressiu– amb la qualitat de la informació que conté, amb 
referències geogràfiques precises i homogènies, i sempre 
amb la informació més actualitzada possible.

En darrer terme, la Infraestructura valenciana de dades 
espacials és concordant amb el desplegament de la  
Directiva 2007/2/CE, de 14 de març de 2007, per la qual 
s’estableix una infraestructura d’informació espacial a la Comunitat 
Europea mitjançant la Llei 14/2010, de 5 de juliol, sobre les 
infraestructures i els serveis d’informació geogràfica a Espanya.

Per una altra banda la llei preveu que l’Institut Cartogràfic 
Valencià, en tant que organisme de geomàtica, es consti-
tuïsca com a Cartoteca amb l’objecte de preservar per a les 
generacions futures el patrimoni cartogràfic valencià.

Conjuntament amb això, un altre dels elements integrants 
del Sistema cartogràfic valencià serà el Mapa municipal, 
que recollirà el treball realitzat per l’Institut Cartogràfic 
Valencià per a la recuperació de les línies límit dels municipis 
valencians, és a dir: la millora geomètrica d’aquestes línies 
i la seua possible modificació. Es pretén així incrementar la 
seguretat jurídica dels ajuntaments gràcies a la tasca d’un 
sistema d’informació geogràfica modern i avançat.

 
El darrer element que integra el Sistema cartogràfic valencià 
és el Nomenclàtor Toponímic Valencià, que estarà format 
pels topònims que apareixen en la cartografia elaborada per 
l’Institut Cartogràfic Valencià d’acord amb les denominacions 
oficials.

TÍTOL I 
DISPOSICIONS GENERALS

 
Article 1 
Objecte

Aquesta llei té per objecte l’establiment del règim jurídic 
de l’Institut Cartogràfic Valencià, l’ordenació de l’activitat 
geomàtica del sector públic valencià i l’organització de la 
informació geogràfica a la Comunitat Valenciana, i estableix 
també els mitjans per a la coordinació i la col·laboració entre 
les diferents Administracions públiques valencianes pel que a 
la geomàtica respecta.

 
Article 2 
Definicions

Per a tot el que disposa aquesta llei, es donen les definicions 
següents:

1. Cartografia: representació gràfica, de caràcter analògic o 
digital, d’una superfície, generalment la terrestre, sobre un 
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un marco de referencia previamente definido y matemática-
mente adecuado.

2. Cartografía básica: la cartografía que se obtiene por 
procesos directos de observación y medida de la superficie 
terrestre y que sirve como base y referencia para el uso 
generalizado como representación gráfica del territorio.

3. Cartografía derivada: cartografía que se obtiene por 
procesos de edición o generalización de la información 
contenida en la cartografía básica.

4. Cartografía oficial: es la producida por el sector público 
valenciano y que reúne los requisitos técnicos que sean 
establecidos reglamentariamente, una vez sea inscrita en el 
Registro de cartografía.

5. Cartografía temática: la cartografía que, teniendo como 
base la cartografía básica o derivada y conservando sus 
características, singulariza o desarrolla algún elemento 
concreto de la información topográfica o incorpora informa-
ción adicional específica, y que disfruta de carácter oficial si 
cumple los requisitos establecidos.

6. Datos espaciales o datos georeferenciados: cualquier 
información o dato localizado sobre la superficie terrestre 
a través de coordenadas u otro sistema de posicionamiento 
directo, o mediante direcciones o cualquier otro sistema de 
posicionamiento indirecto.

7. Geodesia: conjunto de técnicas para la representación 
de la Tierra, su forma, sus dimensiones, su orientación, su 
posición al espacio, sus variaciones temporales, su campo 
gravitatorio y de la superficie del fondo oceánico. Las 
representaciones oficiales de la topografía, la fotogrametría, 
la cartografía, la ingeniería civil y la navegación, entre otras 
disciplinas, se derivan de ella, puesto que esta técnica 
suministra, mediante la materialización geodésica de marcos 
de referencia y redes geodésicas, los resultados en coorde-
nadas que sirven de referencia y de origen.

8. Geodesia espacial: parte de la geodesia que comprende 
las tecnologías espaciales basadas en geodesia por satélite y 
técnicas de interferometría de muy larga base. Su finalidad es 
esencial para la definición de marcos de referencia globales 
y regionales y el estudio de la forma de la Tierra, estudios del 
campo de gravedad y de su comportamiento.

9. Geodesia física y geofísica: conjunto de técnicas dentro 
de la geodesia que utilizan leyes y observables físicos para 
la determinación y el tratamiento de la observación del 
campo gravitatorio terrestre. La geofísica, además, estudia 
los fenómenos naturales o inducidos propios de la sismología 
o de la vulcanología que afectan a sus variaciones y a la 
superficie terrestre.

10. Geomática: disciplina que engloba las ciencias relaciona-
das con el conocimiento del territorio como la cartografía, la 
fotogrametría, la teledetección, la topografía o la geodesia, 
que permiten la obtención, el análisis, la distribución y el uso 
de la información geográfica, con la integración y la aplica-
ción de las tecnologías de la información y la comunicación 
y la informática. Esta sinergia de ciencias hace posible la 
captura, el procesamiento, el análisis, la interpretación, el 
almacenamiento, la modelización, la aplicación y la difusión 
de información digital geoespacial o localizada, aplicable en 

marc de referència prèviament definit i matemàticament 
adequat.

2. Cartografia bàsica: la cartografia que s’obté per processos 
directes d’observació i mesura de la superfície terrestre i que 
serveix com a base i referència per a l’ús generalitzat com a 
representació gràfica del territori.

3. Cartografia derivada: cartografia que s’obté per processos 
d’edició o generalització de la informació continguda en la 
cartografia bàsica.

4. Cartografia oficial: és la produïda pel sector públic valencià 
i que reuneix els requisits tècnics que siguen establits 
reglamentàriament, una vegada siga inscrita en el Registre 
de cartografia.

5. Cartografia temàtica: la cartografia que, tenint com a 
base la cartografia bàsica o derivada i conservant les seues 
característiques, en singularitza o desenvolupa algun 
element concret de la informació topogràfica o hi incorpora 
informació addicional específica, i que gaudeix de caràcter 
oficial si compleix els requisits establits.

6. Dades espacials o dades georeferenciades: qualsevol 
informació o dada localitzada sobre la superfície terrestre a 
través de coordenades o un altre sistema de posicionament 
directe, o mitjançant direccions o qualsevol altre sistema de 
posicionament indirecte.

7. Geodèsia: conjunt de tècniques per a la representació de la 
Terra, la seua forma, les seues dimensions, la seua orientació, 
la seua posició a l’espai, les seues variacions temporals, el 
seu camp gravitatori i de la superfície del fons oceànic. Les 
representacions oficials de la topografia, la fotogrametria, 
la cartografia, l’enginyeria civil i la navegació, entre altres 
disciplines, es deriven d’ací, ja que aquesta tècnica submi-
nistra, mitjançant la materialització geodèsica de marcs de 
referència i xarxes geodèsiques, els resultats en coordenades 
que serveixen de referència i d’origen.

8. Geodèsia espacial: part de la geodèsia que comprén les 
tecnologies espacials basades en geodèsia per satèl·lit i 
tècniques d’interferometria de molta llarga base. La seua 
finalitat és essencial per a la definició de marcs de referència 
globals i regionals i l’estudi de la forma de la Terra, estudis del 
camp de gravetat i del seu comportament.

9. Geodèsia física i geofísica: conjunt de tècniques dins de la 
geodèsia que utilitzen lleis i observables físics per a la deter-
minació i el tractament de l’observació del camp gravitatori 
terrestre. La geofísica, a més, estudia els fenòmens naturals 
o induïts propis de la sismologia o de la vulcanologia que 
afecten les seues variacions i a la superfície terrestre.

 
10. Geomàtica: disciplina que engloba les ciències relacio-
nades amb el coneixement del territori com la cartografia, 
la fotogrametria, la teledetecció, la topografia o la geodèsia, 
que permeten l’obtenció, l’anàlisi, la distribució i l’ús de 
la informació geogràfica, amb la integració i l’aplicació 
de les tecnologies de la informació i la comunicació i la 
informàtica. Aquesta sinergia de ciències fa possible 
la captura, el processament, l’anàlisi, la interpretació, 
l’emmagatzematge, la modelització, l’aplicació i la difusió 
d’informació digital geoespacial o localitzada, aplicable en 
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los ámbitos de la ingeniería, del territorio y, en definitiva, de 
la sociedad.

11. Información geográfica: conjunto de datos, metadatos y 
procesos referidos al estado o descripción del espacio geográfico.

12. Información geográfica básica: información geográfica 
necesaria para que cualquier usuario o aplicación pueda 
referenciar sus datos de información geográfica.

13. Información temática básica: la información geográfica 
que, a partir de la información geográfica básica, singulariza o 
desarrolla algún aspecto concreto de la información conte-
nida en aquella o incorpora información adicional específica 
de interés.

14. Información geográfica complementaria: la información 
geográfica de cualquier tipo que no es básica y que se integra en 
el sistema dado su interés para el conocimiento del territorio.

15. Infraestructura de datos espaciales: conjuntos de datos 
georeferenciados distribuidos en diferentes sistemas de 
información geográfica según un conjunto de especifica-
ciones normalizadas que facilitan la investigación y que 
garantiza que sean interoperables y que son accesibles a 
través de Internet.

16. Infraestructura valenciana de datos espaciales: infraes-
tructura de datos espaciales producidos por la Generalitat de 
todo el territorio de la Comunitat Valenciana. Constituye el 
nodo de información geográfica corporativo de la Generalitat 
para el tratamiento de la información geográfica.

17. Metadatos: descriptores de las características técnicas 
de los datos espaciales.

18. Catálogo de datos espaciales: relación ordenada de 
todos los conjuntos de datos incluidos en la Infraestructura 
valenciana de datos espaciales con especificación de sus 
metadatos, la existencia de las cuales se hace obligatoria, 
tanto si están los datos disponibles al público o no, por 
razones de confidencialidad o seguridad.

19. Servicios de la Infraestructura valenciana de datos 
espaciales: son servicios estándares OGC o servicios según 
las reglas establecidas por la Directiva 2007/2/CE, de 14 de 
marzo de 2007, por la cual se establece una infraestructura 
de información espacial a la Comunidad Europea que 
permiten la investigación, la visualización y la descarga de 
datos, así como otros servicios no estándares disponibles 
desde la Infraestructura valenciana de datos espaciales para 
su reutilización por la administración valenciana.

20. Red geodésica: sistema de puntos cuya localización en 
latitud, longitud y altura es conocida de forma precisa.

21. Red geodésica activa: red geodésica que se encuentra 
continuamente en funcionamiento de la cual se conoce sus 
coordenadas y velocidades mediante el procesamiento de 
sus observaciones. Las mediciones de esta red se obtienen 
a partir de los sistemas globales de posicionamiento por 
satélite (GNSS).

22. Red de Estaciones de Referencia de Valencia: es la red 
geodésica activa de la Comunitat Valenciana.

els àmbits de l’enginyeria, del territori i, en definitiva, de la 
societat.

11. Informació geogràfica: conjunt de dades, metadades i 
processos referits a l’estat o descripció de l’espai geogràfic.

12. Informació geogràfica bàsica: informació geogràfica 
necessària perquè qualsevol usuari o aplicació puga referen-
ciar les seues dades d’informació geogràfica.

13. Informació temàtica bàsica: la informació geogràfica que, 
a partir de la informació geogràfica bàsica, en singularitza 
o desenvolupa algun aspecte concret de la informació 
continguda en aquella o hi incorpora informació addicional 
específica d’interés.

14. Informació geogràfica complementària: la informació 
geogràfica de qualsevol tipus que no és bàsica i que s’integra en 
el sistema donat el seu interés per al coneixement del territori.

15. Infraestructura de dades espacials: conjunts de 
dades georeferenciades distribuïts en diferents sistemes 
d’informació geogràfica segons un conjunt d’especificacions 
normalitzades que faciliten la recerca i que garanteix que 
siguen interoperables i que són accessible a través d’internet.

 
16. Infraestructura valenciana de dades espacials: infraes-
tructura de dades espacials produïdes per la Generalitat de 
tot el territori de la Comunitat Valenciana. Constitueix el 
node d’informació geogràfica corporatiu de la Generalitat 
per al tractament de la informació geogràfica.

17. Metadades: descriptors de les característiques tècniques 
de les dades espacials.

18. Catàleg de dades espacials: relació ordenada de tots els 
conjunts de dades incloses en la Infraestructura valenciana 
de dades espacials amb especificació de les seues metadades, 
l’existència de les quals es fa obligatòria, tant si estan les 
dades disponibles al públic o no, per raons de confidencialitat 
o seguretat.

19. Serveis de la Infraestructura valenciana de dades espa-
cials: són serveis estàndard OGC o serveis segons les regles 
establides per la Directiva 2007/2/CE, de 14 de març de 
2007, per la qual s’estableix una infraestructura d’informació 
espacial a la Comunitat Europea que permeten la recerca, 
la visualització i la descàrrega de dades, així com altres 
serveis no estàndard disponibles des de la Infraestructura 
valenciana de dades espacials per a la seua reutilització per 
l’administració valenciana.

20. Xarxa geodèsica: sistema de punts la localització dels quals 
en latitud, longitud i altitud són coneguts de forma precisa.

21. Xarxa geodèsica activa: xarxa geodèsica que es troba 
contínuament en funcionament de la qual es coneixen les 
seues coordenades i velocitats mitjançant el processament 
de les seues observacions. Els mesuraments d’aquesta xarxa 
s’obtenen a partir dels sistemes globals de posicionament per 
satèl·lit (GNSS).

22. Xarxa d’Estacions de Referència de València: és la xarxa 
geodèsica activa de la Comunitat Valenciana.
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23. Red geodésica pasiva y densificación de cuarto orden: 
conjunto de puntos situados en la superficie terrestre la 
posición geográfica, las coordenadas y la precisión de los 
cuales se determina mediante observaciones geodésicas y 
su procesamiento. La red de cuarto orden de la Comunitat 
Valenciana es una red geodésica tridimensional propia que 
cubre todo el territorio valenciano, compuesta por más de 
1500 vértices de coordenadas conocidas en el sistema de 
referencia oficial materializados físicamente sobre el terreno.

24. Sistema de información geográfica: conjunto de infor-
mación georeferenciada, recursos informáticos, humanos y 
organizativos que, organizada en bases de datos, permiten 
procesos de captación, almacenamiento, análisis, representa-
ción y publicación de datos espaciales.

25. Sistema de referencia geodésico y marco de referencia 
geodésico: conjunto de convenciones y coordenadas espacio-
tiempo y velocidades que un observador emplea para la 
medición de las magnitudes de un sistema determinado. 
Estas magnitudes están vinculadas al sistema de referencia 
en cuestión. La realización práctica del marco geodésico 
global de referencia se obtiene mediante una serie de puntos 
con un conjunto de coordenadas y velocidades represen-
tadas respecto de un origen, la orientación del sistema 
cartesiano ortogonal y la escala.

26. European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89): 
es el sistema de referencia ligado a la parte estable de la 
placa euroasiática, consistente con los modernos sistemas de 
navegación por satélite. Su origen se remonta a la resolución 
de 1990 adoptada por EUREF (Subcomisión de la Asociación 
Internacional de Geodesia, IAG, para el marco de referencia 
europeo), trasladada a la Comisión Europea en 1999 y final-
mente adoptada sucesivamente por todos los países europeos.

27. Sistemas Globales de Posicionamiento por satélite: en 
inglés Global Navigation Satellite System (GNSS), que son 
sistemas de navegación por satélite que proporcionan un 
posicionamiento geoespacial con cobertura global.  Este 
término incluye  el Sistema de Posicionamiento Global 
o Global Positioning System, GPS; el Sistema global de 
Navegación por Satélite o Global’naya Navigatsionnaya 
Sputnikovaya Sistema, GLONASS(ГЛОбальная 
НАвигационная Спутниковая Система, ГЛОНАСС); 
el sistema europeo GALILEO, Beidou y otros sistemas de 
navegación regionales y de aumentación.

28. Vértice o señal geodésica: estructura de hormigón de 
altura variable y/o señal de clavo que dispone de un centrado 
forzoso en que están definidas las coordenadas de la red 
geodésica. La información descriptiva de cada vértice se 
representa en las denominadas reseñas de vértices.

 
TÍTULO II 
El INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ  

CAPÍTULO I 
NATURALEZA Y FUNCIONES

Artículo 3 
Naturaleza jurídica

1. El Institut Cartogràfic Valencià es un organismo autónomo 
de la Generalitat, con la naturaleza y el régimen jurídico que 

23. Xarxa geodèsica passiva i densificació de quart ordre: 
conjunt de punts situats en la superfície terrestre la posició 
geogràfica, les coordenades i la precisió dels quals es 
determina mitjançant observacions geodèsiques i el seu 
processament. La xarxa de quart ordre de la Comunitat 
Valenciana és una xarxa geodèsica tridimensional pròpia 
que cobreix tot el territori valencià, composta per més de 
1500 vèrtexs de coordenades conegudes en el sistema de 
referència oficial materialitzats físicament sobre el terreny.

24. Sistema d’informació geogràfica: conjunt d’informació 
georeferenciada, recursos informàtics, humans i organitza-
tius que, organitzada en bases de dades, permeten processos 
de captació, emmagatzematge, anàlisi, representació i 
publicació de dades espacials.

25. Sistema de referència geodèsic i marc de referència 
geodèsic: conjunt de convencions i coordenades espai-temps 
i velocitats que un observador empra per al mesurament de 
les magnituds d’un sistema determinat. Aquestes magnituds 
estan vinculades al sistema de referència en qüestió. La 
realització pràctica del marc geodèsic global de referència 
s’obté mitjançant una sèrie de punts amb un conjunt de 
coordenades i velocitats representades respecte d’un origen, 
l’orientació del sistema cartesià ortogonal i l’escala.

 
26. European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89): 
és el sistema de referència lligat a la part estable de la 
placa eurasiàtica, consistent amb els moderns sistemes de 
navegació per satèl·lit. El seu origen es remunta a la resolució 
de 1990 adoptada per EUREF (Subcomissió de l’Associació 
Internacional de Geodèsia, IAG, per al marc de referència 
europeu), traslladada a la Comissió Europea el 1999 i final-
ment adoptada successivament per tots els països europeus.

27. Sistemes Globals de Posicionament per satèl·lit: en 
anglés Global Navigation Satellite System (GNSS), que són 
sistemes de navegació per satèl·lit que proporcionen un 
posicionament geoespacial amb cobertura global.  Aquest 
terme inclou  el Sistema de Posicionament Global o Global 
Positioning System, GPS; el Sistema global de Navegació 
per Satèl·lit o Global’naya Navigatsionnaya Sputnikovaya 
Sistema, GLONASS (ГЛОбальная НАвигационная 
Спутниковая Система, ГЛОНАСС); el sistema europeu 
Galileo, Beidou i altres sistemes de navegació regionals i 
d’augmentació.

28. Vèrtex o senyal geodèsic: estructura de formigó d’alçada 
variable i/o senyal de clau que disposa d’un centrat forçós en 
què estan definides les coordenades de la xarxa geodèsica. 
La informació descriptiva de cada vèrtex es representa en les 
denominades ressenyes de vèrtexs.

 
TÍTOL II 
L’INSTITUT CARTOGRÀFIC  VALENCIÀ

CAPÍTOL I 
NATURALESA I FUNCIONS

Article 3 
Naturalesa jurídica

1. L’Institut Cartogràfic Valencià és un organisme autònom 
de la Generalitat, amb la naturalesa i el règim jurídic que la 
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la normativa valenciana vigente en materia de sector público 
instrumental prevea. El Institut Cartogràfic Valencià se rige 
por el derecho administrativo, en los términos que establece 
este título.

2. La denominación oficial del organismo que tendrá que ser 
empleada a todos los efectos será siempre en valenciano.

3. El Institut Cartogràfic Valencià tiene personalidad jurídica 
pública propia, patrimonio y tesorería propios, autonomía 
funcional y de gestión y plena capacidad jurídica y de obrar 
para organizar y ejercer las funciones que le atribuyen 
esta ley y cualquier otra norma. Le corresponden, además, 
todas las potestades administrativas necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones. Específicamente, el Institut 
Cartogràfic Valencià podrá establecer servidumbres 
forzosas, siendo de aplicación la normativa en vigor sobre 
expropiación forzosa por causa de utilidad pública o interés 
social, con el fin de instalar señales geodésicas o geofísicas.

4. El Institut Cartogràfic Valencià se configura como la 
entidad científica y técnica de la Generalitat en materia de 
geomática, que incluye los tradicionales campos de cono-
cimiento del territorio como la cartografía, la fotogrametría, 
la teledetección, la geodesia, los sistemas de información 
geográfica y la geofísica.

5. El Institut Cartogràfic Valencià se adscribe a la Conselleria 
de la Generalitat con competencias en materia de ordenación 
del territorio.

6. El Institut Cartogràfic Valencià, en el ámbito de sus 
funciones, tiene la condición de medio propio instrumental 
y de servicio técnico de la administración de la Generalitat 
y de los entes, los organismos y las entidades dependientes. 
Los encargos que se le formulen por parte de estas entidades 
no tienen la naturaleza jurídica de contratos y se articulan 
mediante encargos de gestión regulados según las normas 
básicas en la materia contenidas en la regulación general del 
sector público.

 
Artículo 4 
Funciones

1. Al Institut Cartogràfic Valencià le corresponde, como 
medio propio instrumental de carácter técnico, el ejercicio 
de las actividades geomáticas que, precisamente por este 
carácter instrumental o subordinado a otros bloques de la 
actividad administrativa, son necesarias por el ejercicio de 
cualquier competencia propia de la Generalitat.

2. Las funciones del Institut Cartogràfic Valencià son:

a) La redacción del Plan cartográfico.

b) Elaborar propuestas de normas técnicas que tendrán que 
ser seguidas en materia cartográfica por el sector público 
valenciano para la elaboración de trabajos cartográficos.

c) Establecer, gestionar, conservar y actualizar la infraes-
tructura de la red geodésica activa de posicionamiento 
y determinar y distribuir las coordenadas, la precisión y 
las correcciones diferenciales, de forma que permita la 

normativa valenciana vigent en matèria de sector públic 
instrumental preveu. L’Institut Cartogràfic Valencià es regeix 
pel dret administratiu, en els termes que estableix aquest 
títol.

2. La denominació oficial de l’organisme que haurà de ser 
emprada amb caràcter general serà sempre en valencià.

3. L’Institut Cartogràfic Valencià té personalitat jurídica 
pública pròpia, patrimoni i tresoreria propis, autonomia 
funcional i de gestió i plena capacitat jurídica i d’obrar per a 
organitzar i exercir les funcions que li atribueixen aquesta 
llei i qualsevol altra norma. Li corresponen, a més, totes les 
potestats administratives necessàries per al compliment 
de les seues funcions. Específicament, l’Institut Cartogràfic 
Valencià podrà establir servituds forçoses, i s’hi aplica la 
normativa en vigor sobre expropiació forçosa per causa 
d’utilitat pública o interés social, amb la finalitat d’instal·lar 
senyals geodèsics o geofísics.

4. L’Institut Cartogràfic Valencià es configura com l’entitat 
científica i tècnica de la Generalitat en matèria de geomàtica, 
que inclou els tradicionals camps de coneixement del terri-
tori com la cartografia, la fotogrametria, la teledetecció, la 
geodèsia, els sistemes d’informació geogràfica i la geofísica.

 
5. L’Institut Cartogràfic Valencià s’adscriu a la conselleria de 
la Generalitat amb competències en matèria d’ordenació del 
territori.

6. L’Institut Cartogràfic Valencià, en l’àmbit de les seues 
funcions, té la condició de mitjà propi instrumental i de 
servei tècnic de l’administració de la Generalitat i dels ens, 
els organismes i les entitats que en depenen. Els encàrrecs 
que se li formulen per part d’aquestes entitats no tenen la 
naturalesa jurídica de contractes i s’articulen mitjançant 
encàrrecs de gestió regulats segons les normes bàsiques 
en la matèria contingudes a la regulació general del sector 
públic.

 
 
 
Article 4 
Funcions

1. A l’Institut Cartogràfic Valencià correspon, com a mitjà 
propi instrumental de caràcter tècnic, l’exercici de les 
activitats geomàtiques que, precisament per aquest caràcter 
instrumental o subordinat a altres blocs de l’activitat 
administrativa, són necessàries per l’exercici de qualsevol 
competència pròpia de la Generalitat.

2. Les funcions de l’Institut Cartogràfic Valencià són:

a) La redacció del Pla cartogràfic.

b) Elaborar propostes de normes tècniques que hauran de ser 
seguides en matèria cartogràfica pel sector públic valencià 
per a l’elaboració de treballs cartogràfics.

c) Establir, gestionar, conservar i actualitzar la infraestructura 
de la xarxa geodèsica activa de posicionament i determinar 
i distribuir-ne les coordenades, la precisió i les correccions 
diferencials, de manera que permeta la prestació de serveis 
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prestación de servicios basados en la localización a su vez 
basados en los sistemas globales de posicionamiento por 
satélite.

d) Mantener las señales geodésicas y distribuir la 
información de la red pasiva de vértices geodésicos de 
cuarto orden, constituida por el conjunto de puntos del 
territorio de los cuales se conoce sus coordenadas y su 
precisión determinados por la Generalitat en el sistema de 
referencia oficial.

e) La planificación y la gestión de sistemas de detección y 
comunicación de los movimientos sísmicos ocurridos en 
territorio de la Comunitat Valenciana, así como la investiga-
ción en materia de sismicidad y geofísica.

f) Elaborar, mantener, actualizar, distribuir, explotar y 
publicar las bases de datos cartográficay series cartográficas 
que se derivan, en conformidad con los estándares estable-
cidos. En particular, y en esta materia, es función del Institut 
Cartogràfic Valencià:

1.º Realizar un vuelo fotogramétrico anual que ha de cubrir la 
totalidad del territorio de la Comunitat Valenciana, con una 
resolución que nunca será inferior a 25 centímetros por píxel.

2.º Procurar la obtención de una cobertura de imagen de 
satélite anual, como mínimo, de todo el territorio valenciano.

3.º Mantener actualizada la cartografía a escala 1:5.000.

4.º Elaborar y mantener la cartografía vectorial de todo el 
territorio de la Comunitat Valenciana a escala 1:25.000, 
1:50.000, 1:100.000, 1:250.000 e inferiores.

g) El diseño, el desarrollo, el mantenimiento, la distribución 
y la explotación de productos, programas y aplicaciones 
informáticas de cualquier campo o materia relacionada con 
datos georeferenciados, así como el asesoramiento técnico 
y la prestación de cualquier tipo de servicio informático 
relacionado. Para el desarrollo de esta función la plantilla 
del Institut Cartogràfic Valencià contará con especialistas en 
geomática e informática propios.

h) Establecer, gestionar, conservar y actualizar la infraestruc-
tura de la red sísmica de la Comunitat Valenciana.

i) Elaborar y mantener el Mapa municipal. Por eso el Institut 
Cartogràfic Valencià impulsará los trabajos de delimitación 
territorial y proporcionará apoyo técnico al Consejo Técnico 
de Delimitación Territorial y al órgano de la Generalitat 
competente en materia de régimen local, en el marco 
establecido por la normativa vigente.

j) El apoyo permanente a la Comisión cartográfica asesora y 
de coordinación institucional y a la Comisión científica.

k) Crear y gestionar el Registro de cartografía.

l) Crear y gestionar la Cartoteca.

m) Crear, coordinar, gestionar, mantener y difundir la 
Infraestructura valenciana de datos espaciales.

n) El Nomenclador Toponímico Valenciano.

basats en la localització al seu torn basats en els sistemes 
globals de posicionament per satèl·lit.

 
d) Mantindre els senyals geodèsics i distribuir la informació 
de la xarxa passiva de vèrtexs geodèsics de quart ordre, 
constituïda pel conjunt de punts del territori dels quals es 
coneixen les coordenades i la  precisió determinats per la 
Generalitat en el sistema de referència oficial.

 
e) La planificació i la gestió de sistemes de detecció i 
comunicació dels moviments sísmics ocorreguts en territori 
de la Comunitat Valenciana, així com la recerca en matèria de 
sismicitat i geofísica.

f) Elaborar, mantindre, actualitzar, distribuir, explotar i 
publicar les bases de dades cartogràfiques i sèries cartogràfi-
ques que se’n deriven, de conformitat amb els estàndards 
establits. En particular, i en aquesta matèria, és funció de 
l’Institut Cartogràfic Valencià:

1.r Realitzar un vol fotogramètric anual que ha de cobrir la 
totalitat del territori de la Comunitat Valenciana, amb una 
resolució que mai serà inferior a 25 centímetres per píxel.

2.n Procurar l’obtenció d’una cobertura d’imatge de satèl·lit 
anual, com a mínim, de tot el territori valencià.

3.r Mantindre actualitzada la cartografia a escala 1:5.000.

4.t Elaborar i mantenir la cartografia vectorial de tot el 
territori de la Comunitat Valenciana a escala 1:25.000, 
1:50.000, 1:100.000, 1:250.000 i inferiors.

g) El disseny, el desenvolupament, el manteniment, la distri-
bució i l’explotació de productes, programes i aplicacions 
informàtiques de qualsevol camp o matèria relacionada amb 
dades georeferenciades, així com l’assessorament tècnic i la 
prestació de qualsevol tipus de servei informàtic relacionat. 
Per al desenvolupament d’aquesta funció la plantilla de 
l’Institut Cartogràfic Valencià comptarà amb especialistes en 
geomàtica i informàtica propis.

h) Establir, gestionar, conservar i actualitzar la infraestruc-
tura de la xarxa sísmica de la Comunitat Valenciana.

i) Elaborar i mantindre el Mapa municipal. Per a això l’Institut 
Cartogràfic Valencià impulsarà els treballs de delimitació 
territorial i donarà suport tècnic al Consell Tècnic de 
Delimitació Territorial i a l’òrgan de la Generalitat competent 
en matèria de règim local, en el marc establit per la norma-
tiva vigent.

j) Donar suport permanent a la Comissió cartogràfica asses-
sora i de coordinació institucional i a la Comissió científica.

k) Crear i gestionar el Registre de cartografia.

l) Crear i gestionar la Cartoteca.

m) Crear, coordinar, gestionar, mantenir i difondre la 
Infraestructura valenciana de dades espacials.

n) El Nomenclàtor Toponímic Valencià.
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o) Coordinar, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, 
la ejecución de las normas y las obligaciones europeas e 
internacionales relativas a las funciones atribuidas al Institut 
Cartogràfic Valencià, sin perjuicio de lo establecido en la 
normativa estatal.

p) La investigación, el desarrollo y la innovación en las 
materias que comprende la geomática para contribuir al 
mejor conocimiento de la realidad territorial de la Comunitat 
Valenciana, sin perjuicio de la coordinación con la Conselleria 
con competencias en investigación y ciencia.

q) La formación del personal del sector público valenciano en 
materia de geomática y sistemas de información geográfica.

r) Fomentar el desarrollo del tejido empresarial valenciano 
en el campo de la geomática, impulsando acciones que 
animen la creación de empresas y procurando la máxima 
participación de profesionales valencianos de la topografía, 
de la cartografía y, en general, de la geomática en los trabajos 
que realice el Institut Cartogràfic Valencià en el marco de sus 
funciones.

s) Cooperar y colaborar en materia geomática con los 
órganos de la Administración del Estado, del resto de comu-
nidades autónomas y con las entidades locales valencianas.

t) Publicar y difundir productos y servicios geográficos.

u) La realización de cualquier otra función que le sea 
atribuida por el ordenamiento jurídico.

3. En cuanto que entidad científica y técnica de la Generalitat 
en geomática, el Institut Cartogràfic Valencià tendrá también 
las funciones siguientes:

a) Representar la Generalitat ante otros órganos cartográfi-
cos estatales o internacionales.

b) Elaborar estudios, emitir informes y formular sugerencias 
en el ámbito de sus funciones, destinados a las diferentes 
consellerias de la Generalitat o al Consell, ya sea a iniciativa 
de estos órganos o a iniciativa propia.

c) Previa solicitud o encargo por parte otros departamentos, 
entidades u organismos de la Generalitat, y también otros 
sujetos públicos y privados, podrá, mediante la contra-
prestación correspondiente, llevar a cabo trabajos, tareas 
y actividades que le sean encomendadas, así como ejercer 
funciones de asesoramiento y apoyo y desarrollar estudios y 
trabajos.

d) Realizar los servicios cartográficos de carácter e interés 
general para la Generalitat, a cargo de su propio presupuesto 
o a cargo de los presupuestos de aquellos departamentos 
para los cuales se realicen.

e) Elaborar, con carácter previo y vinculante, un informe 
sobre la contratación o ejecución de trabajos, productos o 
servicios geomáticos por parte de cualquier departamento 
de la Generalitat. Este informe se emitirá en el plazo de 15 
días hábiles desde el día siguiente a la presentación de la 
solicitud, y la no emisión se entenderá como favorable.

f) Emitir, con carácter previo y vinculante, un informe sobre 
la publicación vía Internet de cualquier tipo de información 

o) Coordinar, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, 
l’execució de les normes i les obligacions europees i 
internacionals relatives a les funcions atribuïdes a l’Institut 
Cartogràfic Valencià, sense perjuí d’allò establit en la 
normativa estatal.

p) La recerca, el desenvolupament i la innovació en les 
matèries que comprén la geomàtica per a contribuir al 
millor coneixement de la realitat territorial de la Comunitat 
Valenciana, sense perjuí de la coordinació amb la conselleria 
amb competències en recerca i ciència.

q) La formació del personal del sector públic valencià en 
matèria de geomàtica i sistemes d’informació geogràfica.

r) Fomentar el desenvolupament del teixit empresarial 
valencià en el camp de la geomàtica, impulsant accions 
que animen a la creació d’empreses i procurant la màxima 
participació de professionals valencians de la topografia, de 
la cartografia i, en general, de la geomàtica en els treballs que 
realitze l’Institut Cartogràfic Valencià en el marc de les seues 
funcions.

s) Cooperar i col·laborar en matèria geomàtica amb els 
òrgans de l’Administració de l’Estat, de la resta de comunitats 
autònomes i amb les entitats locals valencianes.

t) Publicar i difondre productes i serveis geogràfics.

u) La realització de qualsevol altra funció que li siga atribuïda 
per l’ordenament jurídic.

3. En tant que entitat científica i tècnica de la Generalitat en 
geomàtica, l’Institut Cartogràfic Valencià tindrà també les 
funcions següents:

a) Representar la Generalitat davant altres òrgans carto-
gràfics estatals o internacionals.

b) Elaborar estudis, emetre informes i formular suggeriments 
en l’àmbit de les seues funcions, destinats a les diferents 
conselleries de la Generalitat o al Consell, ja siga a iniciativa 
d’aquests òrgans o a iniciativa pròpia.

c) Prèvia sol·licitud o encàrrec per part d’altres departa-
ments, entitats o organismes de la Generalitat, i també 
d’altres subjectes públics i privats, podrà, mitjançant la 
contraprestació corresponent, dur a terme treballs, tasques 
i activitats que li siguen encomanades, així com exercir 
funcions d’assessorament i suport i desenvolupar estudis i 
treballs.

d) Realitzar els serveis cartogràfics de caràcter i interés 
general per a la Generalitat, a càrrec del seu propi pressupost 
o a càrrec dels pressupostos d’aquells departaments per als 
quals es realitzen.

e) Elaborar, amb caràcter previ i vinculant, un informe 
sobre la contractació o execució de treballs, productes o 
serveis geomàtics per part de qualsevol departament de la 
Generalitat. Aquest informe s’emetrà en el termini de 15 dies 
hàbils des del dia següent a la presentació de la sol·licitud, i la 
no-emissió s’entendrà com a favorable.

f) Emetre, amb caràcter previ i vinculant, un informe sobre 
la publicació via Internet de qualsevol tipus d’informació 
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geográfica por parte de la Generalitat. La finalidad de este 
informe es garantizar que todos los datos geográficos de 
referencia y los correspondientes servicios de información 
geográfica estén disponibles en la Infraestructura valenciana 
de datos espaciales, a través de su geoportal. Los términos de 
su emisión y los efectos del silencio son los mismos que en la 
letra anterior.

CAPÍTULO II 
ORGANIZACIÓN DEL INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ

 
Artículo 5 
Órganos directivos

1. Son órganos directivos del Institut Cartogràfic Valencià:

a) El Consejo de Dirección.

b) La Dirección del Institut Cartogràfic Valencià.

2. La composición de estos órganos se ajustará a los princi-
pios de composición y presencia equilibrada entre hombres 
y mujeres que establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Artículo 6 
Consejo de Dirección

1.El Consejo de Dirección del Institut Cartogràfic Valencià es 
el órgano colegiado de control, planificación y supervisión de 
la actividad del organismo.

2.El Consejo de Dirección está formado por:

a) La Presidencia, que corresponde a la persona titular de la 
Conselleria de adscripción, el voto de la cual será dirimente 
en caso de empate.

b) La vicepresidencia primera, que corresponde a la persona 
titular de la secretaría autonómica en materia de ordenación 
del territorio. En el caso de inexistencia de este órgano en 
la estructura de la Conselleria competente en materia de 
ordenación del territorio, el lugar lo ocupará la persona 
titular de la subsecretaria de esta Conselleria.

c) La Vicepresidencia segunda, que corresponde a la persona 
titular de la dirección del Institut Cartogràfic Valencià.

d) Tres vocalías nombradas por el Consell, a propuesta 
de la dirección del Institut Cartogràfic Valencià, de entre 
el personal funcionario de carrera del cuerpo superior 
técnico de geodesia y cartografía de la administración de 
la Generalitat. En cualquier momento, a propuesta de la 
dirección del Institut Cartogràfic Valencià, se podrán renovar 
estas vocalías.

e) La persona titular de la secretaría del Consejo de 
Dirección, con voz pero sin voto, nombrada por la persona 
titular de la dirección del Institut Cartogràfic Valencià, entre 
funcionarios del subgrupo A1 del organismo.

geogràfica per part de la Generalitat. La finalitat d’aquest 
informe és garantir que totes les dades geogràfiques 
de referència i els corresponents serveis d’informació 
geogràfica estiguen disponibles a la Infraestructura 
valenciana de dades espacials, a través del seu geoportal. 
Els termes de la seua emissió i els efectes del silenci són els 
mateixos que en la lletra anterior.

CAPÍTOL II 
ORGANITZACIÓ DE L’INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ

 
Article 5 
Òrgans directius

1. Són òrgans directius de l’Institut Cartogràfic Valencià:

a) El Consell de Direcció.

b) La Direcció de l’Institut Cartogràfic Valencià.

2. La composició d’aquests òrgans s’ajustarà als principis 
de composició i presència equilibrada entre homes i dones 
que estableix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat efectiva de dones i homes.

Article 6 
Consell de Direcció

1. El Consell de Direcció de l’Institut Cartogràfic Valencià 
és l’òrgan col·legiat de control, planificació i supervisió de 
l’activitat de l’organisme.  

2. El Consell de Direcció està format per:

a) La Presidència, que correspon a la persona titular de la 
conselleria d’adscripció, el vot de la qual serà diriment en cas 
d’empat.

b) La vicepresidència primera, que correspon a la persona 
titular de la secretaria autonòmica en matèria d’ordenació 
del territori. En el cas d’inexistència d’aquest òrgan en 
l’estructura de la conselleria competent en matèria 
d’ordenació del territori, el lloc l’ocuparà la persona titular de 
la Sotssecretaria d’aquesta conselleria.

c) La Vicepresidència segona, que correspon a la persona 
titular de la Direcció de l’Institut Cartogràfic Valencià.

d) Tres vocalies nomenades pel Consell, a proposta de la 
Direcció de l’Institut Cartogràfic Valencià, d’entre el personal 
funcionari de carrera del cos superior tècnic de geodèsia i 
cartografia de l’administració de la Generalitat. En qualsevol 
moment, a proposta de la Direcció de l’Institut Cartogràfic 
Valencià, es podran renovar aquestes vocalies.

 
e) La persona titular de la secretaria del Consell de Direcció, 
amb veu però sense vot, nomenada per la persona titular de 
la direcció de l’Institut Cartogràfic Valencià, entre funciona-
ris del subgrup A1 de l’organisme.
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3. Son atribuciones del Consejo de Dirección:

a) La propuesta del Plan plurianual de gestión y del Programa 
anual de actuación del Institut Cartogràfic Valencià elabo-
rados por la Dirección del Institut, para elevarlos, para su 
aprobación, con las enmiendas correspondientes, en su caso, 
a la persona titular de la Conselleria con competencias en 
materia de ordenación del territorio, así como el seguimiento 
y control de su ejecución.

El Plan anual de actuación será informado, antes de su 
elevación, por la Comisión cartográfica asesora y de coordi-
nación institucional y por la Comisión científica. 

b) El control de la tarea de dirección y gestión ordinaria 
llevada a cabo por la Dirección del Institut Cartogràfic 
Valencià.

c) La aprobación de las cuentas anuales del Institut 
Cartogràfic Valencià.

d) Cualquier otra que se le atribuya por el ordenamiento 
jurídico.

4. El funcionamiento y el régimen aplicable al Consejo 
de Dirección se ajustará a lo que establece esta Ley y su 
Estatuto. Se aplicarán supletoriamente las normas generales 
que regulan el régimen jurídico de los órganos colegiados.

Artículo 7 
La Dirección del Institut Cartogràfic Valencià

1. La persona titular de la Dirección del Institut Cartogràfic 
Valencià, con rango de Director o Directora general, 
será nombrada y cesada por el Consell, a propuesta de la 
Presidencia del Consejo de Dirección del Institut Cartogràfic 
Valencià.

2. Son competencias de la Dirección del Institut Cartogràfic 
Valencià:

a) La representación institucional y las relaciones ordinarias 
con otros órganos de la administración autonómica y con 
otras administraciones públicas o entidades públicas o 
privadas, en todas aquellas materias competencia del 
organismo.

b) La dirección y la gestión ordinaria del Institut Cartogràfic 
Valencià. La dirección ejercerá sus competencias en el 
marco de las directrices del Plan plurianual de gestión y del 
Programa anual de actuación.

c) Asumir la máxima responsabilidad del funcionamiento 
de los servicios que integran el organismo, ejerciendo la 
dirección, la gestión, la inspección y la organización interna 
de la totalidad de las actividades, los órganos, los centros, los 
equipos y las instalaciones del organismo, impartiendo para 
ello las correspondientes instrucciones.

d) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo de 
Dirección del Institut Cartogràfic Valencià.

e) La firma de convenios con otras entidades y la aceptación 
de las delegaciones de competencias o encargos de gestión 

3. Són atribucions del Consell de Direcció:

a) La proposta del Pla plurianual de gestió i del Programa 
anual d’actuació de l’Institut Cartogràfic Valencià elaborats 
per la Direcció de l’Institut, per tal d’elevar-los, per a 
l’aprovació, amb les esmenes corresponents, en el seu cas, 
a la persona titular de la conselleria amb competències en 
matèria d’ordenació del territori, així com el seguiment i 
control de la seua execució.

El Pla anual d’actuació serà informat, abans de la seua 
elevació, per la Comissió cartogràfica assessora i de coordi-
nació institucional i per la Comissió científica. 

b) El control de la tasca de direcció i gestió ordinària duta a 
terme per la Direcció de l’Institut Cartogràfic Valencià.

 
c) L’aprovació dels comptes anuals de l’Institut Cartogràfic 
Valencià.

d) Qualsevol altra que se li atribuïsca per l’ordenament 
jurídic.

4. El funcionament i el règim aplicable al Consell de Direcció 
s’ajustarà al que estableix aquesta llei i el seu estatut. 
S’aplicaran supletòriament les normes generals que regulen 
el règim jurídic dels òrgans col·legiats.

Article 7 
La Direcció de l’Institut Cartogràfic Valencià

1. La persona titular de la Direcció de l’Institut Cartogràfic 
Valencià, amb rang de director o directora general, serà 
nomenada i cessada pel Consell, a proposta de la Presidència 
del Consell de Direcció de l’Institut Cartogràfic Valencià.

 
2. Són competències de la Direcció de l’Institut Cartogràfic 
Valencià:

a) La representació institucional i les relacions ordinàries 
amb altres òrgans de l’administració autonòmica i amb altres 
administracions públiques o entitats públiques o privades, en 
totes aquelles matèries competència de l’organisme.

 
b) La direcció i la gestió ordinària de l’Institut Cartogràfic 
Valencià. La direcció exercirà les seues competències en 
el marc de les directrius del Pla plurianual de gestió i del 
Programa anual d’actuació.

c) Assumir la màxima responsabilitat del funcionament 
dels serveis que integren l’organisme, exercint la direcció, 
la gestió, la inspecció i l’organització interna de la totalitat 
de les activitats, els òrgans, els centres, els equips i les 
instal·lacions de l’organisme, impartint per a això les corres-
ponents instruccions.

d) Executar i fer complir els acords del Consell de Direcció de 
l’Institut Cartogràfic Valencià.

e) La signatura de convenis amb altres entitats i l’acceptació 
de les delegacions de competències o encàrrecs de gestió de 
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de funciones de otras entidades del sector público a favor del 
Institut Cartogràfic Valencià.

f) El ejercicio de la dirección superior del personal adscrito 
al organismo y la elaboración de las propuestas al órgano 
competente en materia de función pública, en materia de 
provisión de puestos de trabajo, de relaciones de puestos de 
trabajo y de oferta de ocupación pública.

g) Elaborar y proponer al Consejo de Dirección el Plan 
plurianual de gestión y el Programa anual de actuación.

h) Proponer las normas técnicas que regirán la producción de 
la cartografía oficial de la Comunitat Valenciana.

i) Elaborar y proponer el Plan cartográfico, así como su 
desarrollo, ejecución y modificación.

j) La elaboración del anteproyecto de presupuesto del 
Institut Cartogràfic Valencià.

k) La actuación como órgano de contratación, con todas las 
funciones que sean inherentes.

l) La gestión económica y presupuestaria del Institut 
Cartogràfic Valencià: autorizar, disponer y reconocer las 
obligaciones económicas, así como ordenar los pagos.

m) La elaboración de la memoria justificativa y económica del 
Plan plurianual de gestión y del Programa anual de actuación.

n) La contestación de las quejas por el funcionamiento de los 
servicios del Institut Cartogràfic Valencià.

o) La concesión de licencias de uso de la información 
geográfica.

p) Informar sobre los asuntos que el sector público de la 
Comunitat Valenciana someta a su consideración en las 
materias que sean competencia del organismo.

q) Emitir los informes previstos en las letras e y f del  
número 3 del artículo 4 y en   el artículo 38 de esta Ley, así 
como cualquier otro que, en materia que sea competencia 
del Institut Cartogràfic Valencià, se le solicite.

r) Cumplir las otras funciones que le sean atribuidas.

CAPÍTULO III 
PLANIFICACIÓN

 
Artículo 8 
Plan plurianual de gestión

1. El Plan plurianual de gestión del Institut Cartogràfic 
Valencià tendrá que determinar, con referencia a un plazo de 
vigencia de 5 años, como mínimo los siguientes elementos:

a) La orientación estratégica y los criterios de actuación 
del Institut Cartogràfic Valencià, los objetivos operativos 
y las prioridades del periodo respecto de sus funciones, 
con especial atención a la coordinación de la cartografía 
producida por el sector público valenciano.

funcions d’altres entitats del sector públic a favor de l’Institut 
Cartogràfic Valencià.

f) L’exercici de la direcció superior del personal adscrit a 
l’organisme i l’elaboració de les propostes a l’òrgan compe-
tent en matèria de funció pública, en matèria de provisió 
de llocs de treball, de relacions de llocs de treball i d’oferta 
d’ocupació pública.

g) Elaborar i proposar al Consell de Direcció el Pla plurianual 
de gestió i el Programa anual d’actuació.

h) Proposar les normes tècniques que regiran la producció de 
la cartografia oficial de la Comunitat Valenciana.

i) Elaborar i proposar el Pla cartogràfic, així com el seu 
desenvolupament, execució i modificació.

j) L’elaboració de l’avantprojecte de pressupost de l’Institut 
Cartogràfic Valencià.

k) L’actuació com a òrgan de contractació, amb totes les 
funcions que hi siguen inherents.

l) La gestió econòmica i pressupostària de l’Institut 
Cartogràfic Valencià: autoritzar, disposar i reconéixer les 
obligacions econòmiques, així com ordenar els pagaments.

m) L’elaboració de la memòria justificativa i econòmica del Pla 
plurianual de gestió i del Programa anual d’actuació.

n) La contestació de les queixes pel funcionament dels 
serveis de l’Institut Cartogràfic Valencià.

o) La concessió de llicències d’ús de la informació geogràfica.

 
p) Informar sobre els assumptes que el sector públic de la 
Comunitat Valenciana sotmeta a la seua consideració en les 
matèries que siguen competència de l’organisme.

q) Emetre els informes previstos en les lletres e i f del 
número 3 de l’article 4 i  en l’article 38 d’aquesta llei, així 
com qualsevol altre què, en matèria que siga competència de 
l’Institut Cartogràfic Valencià, se li sol·licite.

r) Complir les altres funcions que li siguen atribuïdes.

CAPÍTOL III 
PLANIFICACIÓ

 
Article 8 
Pla plurianual de gestió

1. El Pla plurianual de gestió de l’Institut Cartogràfic Valencià 
haurà de determinar, amb referència a un termini de vigència 
de 5 anys, com a mínim els següents elements:

a) L’orientació estratègica i els criteris d’actuació de l’Institut 
Cartogràfic Valencià, els objectius operatius i les prioritats 
del període respecte de les seues funcions, amb especial 
atenció a la coordinació de la cartografia produïda pel sector 
públic valencià.
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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) Un balance o evaluación crítica del Plan plurianual de 
gestión anterior.

e) Los instrumentos de seguimiento, control y evaluación 
a que el Institut Cartogràfic Valencià tiene que someter su 
actividad.

2. El Plan plurianual de gestión lo aprobará la persona titular 
de la Conselleria competente en materia de ordenación del 
territorio, mediante una resolución, que se publicará en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

3. En cuanto a la vigencia de un Plan, se estará a lo que 
establece el número 3 del artículo 21 de esta Ley.

Artículo 9 
Programa anual de actuación

1. El Programa anual de actuación contendrá, como mínimo, y 
con referencia a un ejercicio completo:

a) La definición de los objetivos y prioridades del ejercicio 
correspondiente, en el marco de los objetivos del Plan 
plurianual de gestión a que se refiera.

b) La previsión de los resultados.

c) Los medios materiales, informáticos, y de administración 
electrónica y los recursos humanos necesarios para la 
consecución de los objetivos. 

d) Un balance o evaluación crítica del Programa anual de 
actuación anterior.

e) Su financiación.

2. El Programa lo aprobará la persona titular de la Conselleria 
competente en materia de ordenación del territorio, 
mediante una resolución, que se publicará en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana.

3. El Programa correspondiente al primer año de vigencia de 
un Plan plurianual de gestión se elaborará, se propondrá y se 
aprobará de forma conjunta con este último.

CAPÍTULO IV 
RÉGIMEN JURÍDICO Y ECONÓMICO Y ESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA

 
Artículo 10 
Régimen jurídico

1. El Institut Cartogràfic Valencià se rige por lo dispuesto 
en esta ley, por su Estatuto y por el resto de normas que la 

b) Els mitjans materials, informàtics, i d’administració 
electrònica i els recursos humans necessaris per a la conse-
cució dels objectius.

c) La previsió de resultats, incloent-hi la definició dels 
indicadors de mesura dels resultats.

d) Un balanç o avaluació crítica del Pla plurianual de gestió 
anterior.

e) Els instruments de seguiment, control i avaluació a 
què l’Institut Cartogràfic Valencià ha de sotmetre la seva 
activitat.

2. El Pla plurianual de gestió l’aprovarà la persona titular de 
la conselleria competent en matèria d’ordenació del territori, 
mitjançant una resolució que es publicarà en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana.

3. Pel que fa a la vigència d’un Pla, s’estarà al que estableix el 
número 3 de l’article 21 d’aquesta Llei.

Article 9 
Programa anual d’actuació

1. El Programa anual d’actuació haurà de contindre, com a 
mínim, i amb referència a un exercici complet:

a) La definició dels objectius i prioritats de l’exercici corres-
ponent, en el marc dels objectius del Pla plurianual de gestió 
a què es referisca.

b) La previsió dels resultats.

c) Els mitjans materials, informàtics, i d’administració 
electrònica i els recursos humans necessaris per a la conse-
cució dels objectius. 

d) Un balanç o avaluació crítica del Programa anual 
d’actuació anterior.

e) El seu finançament.

2. El Programa l’aprovarà la persona titular de la conselleria 
competent en matèria d’ordenació del territori, mitjançant 
una resolució, que es publicarà en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana.

3. El Programa corresponent al primer any de vigència d’un 
Pla plurianual de gestió s’elaborarà, es proposarà i s’aprovarà 
de forma conjunta amb aquest darrer.

CAPÍTOL IV 
RÈGIM JURÍDIC I ECONÒMIC I ESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA

 
Article 10 
Règim jurídic

1. L’Institut Cartogràfic Valencià es regeix pel que disposa 
aquesta llei, pel seu Estatut i per la resta de normes que el 
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desarrollan. Son de aplicación supletoria las disposiciones 
generales reguladoras de las entidades autónomas de la 
Generalitat.

2. El Institut Cartogràfic Valencià tiene que contar con el 
personal funcionario, los equipos y las aplicaciones informá-
ticas y de administración electrónica y el 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.

 

Artículo 11 
Recursos económicos

1. Para el desarrollo de sus funciones, el Institut Cartogràfic 
Valencià dispondrá de los ingresos propios que esté auto-
rizado 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 anual-
mente se consignan en los presupuestos de la Generalitat o 
en los de otros entes del sector público.

b) Los bienes, los derechos y los valores propios o que le sean 
adscritos, así como los productos y las rentas de aquellos, 
para la gestión de los cuales disfrutará de autonomía.

c) El rendimiento de las tasas, los precios públicos y otros 
ingresos vinculados a los servicios que presta.

d) Los préstamos que sean necesarios para atender situacio-
nes de desfase temporal de tesorería.

e) Los que se derivan de la prestación de servicios en el 
ejercicio de su actividad investigadora, técnica o formativa.

f) Los otros recursos económicos, ordinarios o extraordina-
rios, que se le autorice a percibir o que le puedan correspon-
der de acuerdo con la normativa vigente.

 
Artículo 12 
Régimen presupuestario y económico-financiero

1.El régimen presupuestario, económico-financiero, de 
contabilidad, de intervención y de control financiero del 
Institut Cartogràfic Valencià 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. 
Este anteproyecto tendrá que reflejar los gastos de personal, 
de medios materiales, informáticos y de administración 
electrónica y de servicios, así como las otros 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.

desenvolupen. Són d’aplicació supletòria les disposicions 
generals reguladores de les entitats autònomes de la 
Generalitat.

2. L’Institut Cartogràfic Valencià ha de comptar amb el 
personal funcionari, els equips i les aplicacions informàtiques 
i d’administració electrònica i 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.

 

Article 11 
Recursos econòmics

1. Per al desenvolupament de les seues funcions, l’Institut 
Cartogràfic Valencià disposarà dels ingressos propis que 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 anual-
ment es consignen en els pressupostos de la Generalitat o en 
el d’altres ens del sector públic.

b) Els béns, els drets i els valors propis o que li siguen adscrits, 
així com els productes i les rendes d’aquells, per a la gestió 
dels quals gaudirà d’autonomia.

c) El rendiment de les taxes, els preus públics i altres ingres-
sos vinculats als serveis que presta.

d) Els préstecs que siguen necessaris per a atendre situacions 
de desfasament temporal de tresoreria.

e) Els que es 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 l’autoritze a percebre o que li puguen correspondre 
d’acord amb la normativa vigent.

 
Article 12 
Règim pressupostari i economicofinancer

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

2. L’Institut Cartogràfic Valencià elaborarà anualment un 
avantprojecte de pressupost, que remetrà a la conselleria 
competent en matèria d’Hisenda per a integrar-lo en 
l’avantprojecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat. 
Aquest avantprojecte haurà de reflectir les despeses de 
personal, de mitjans materials, informàtics i d’administració 
electrònica i de serveis, així com les altres despeses neces-
sàries 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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Artículo 13 
Estructura administrativa

Corresponde al Consell el desarrollo de la estructura del 
Institut Cartogràfic Valencià y la fijación de las funciones de 
cada departamento y de sus unidades técnicas y adminis-
trativas, para garantizar el cumplimiento de las funciones 
que esta Ley le encomienda, mediante la aprobación, 
por Decreto, del correspondiente Estatuto del Institut 
Cartogràfic Valencià.

 
Artículo 14 
Bienes y derechos

1. El Institut Cartogràfic Valencià tendrá patrimonio propio y 
estará integrado por los bienes y derechos de su titularidad.

2. El Institut Cartogràfic Valencià, que disfruta de autonomía 
para la gestión de su patrimonio en los términos que esta-
blece la legislación de patrimonio y de hacienda pública de la 
Generalitat, formará inventario separado que se incorporará 
como anexo del Inventario General de Bienes y Derechos de 
la Generalitat.

 
Artículo 15 
Personal

1. El personal del Institut Cartogràfic Valencià tendrá 
relación de carácter funcionarial o laboral y se regirá por la 
normativa sobre ocupación pública aplicable al personal de la 
administración de la Generalitat.

2. El Institut Cartogràfic Valencià podrá contratar personal 
investigador en los términos y condiciones que, a este efecto, 
establezca la legislación básica o autonómica en la materia.

3. La relación de puestos de trabajo del Institut Cartogràfic 
Valencià comprenderá todos los puestos de trabajo adscritos 
al organismo.

Artículo 16 
Contratación

1.La contratación del Institut Cartogràfic Valencià se rige por 
lo dispuesto en la normativa de contratos del sector público.

2.Corresponden a la persona que ocupe la Dirección del 
Institut Cartogràfic Valencià las funciones que la normativa 
de contratos del sector público atribuye a los órganos de 
contratación. 

Artículo 17 
Régimen de actos administrativos

Los actos dictados por los órganos del Institut Cartogràfic 
Valencià en el ejercicio de sus potestades administrativas 
pondrán fin a la vía administrativa.

Article 13 
Estructura administrativa

Correspon al Consell el desenvolupament de l’estructura de 
l’Institut Cartogràfic Valencià i la fixació de les funcions de 
cada departament i de les seues unitats tècniques i adminis-
tratives, per tal de garantir el compliment de les funcions que 
aquesta llei li encomana, mitjançant l’aprovació, per decret, 
del corresponent Estatut de l’Institut Cartogràfic Valencià.

Article 14 
Béns i drets

1. L’Institut Cartogràfic Valencià tindrà patrimoni propi i 
estarà integrat pels béns i drets de la seua titularitat.

2. L’Institut Cartogràfic Valencià, què 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, 
formarà un inventari separat que s’incorporarà com annex de 
l’Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat.

Article 15 
Personal

1. El personal de l’Institut Cartogràfic Valencià tindrà 
relació de caràcter funcionarial o laboral i es regirà per la 
normativa sobre ocupació pública aplicable al personal de 
l’administració de la Generalitat.

2. L’Institut Cartogràfic Valencià podrà contractar personal 
investigador en els termes i condicions que, per a això, 
establisca la legislació bàsica o autonòmica en la matèria.

3. La relació de llocs de treball de l’Institut Cartogràfic 
Valencià comprendrà tots els llocs de treball adscrits a 
l’organisme.

Article 16 
Contractació

1. La contractació de l’Institut Cartogràfic Valencià es regeix 
pel que disposa la normativa de contractes del sector públic.

2. Corresponen a la persona que ocupe la Direcció de 
l’Institut Cartogràfic Valencià les funcions que la normativa 
de contractes del sector públic atribueix als òrgans de 
contractació. 

Article 17 
Règim d’actes administratius

Els actes dictats pels òrgans de l’Institut Cartogràfic Valencià 
en l’exercici de les seues potestats administratives posen fi a 
la via administrativa.
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CAPÍTULO V 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA  
Y REUTILIZACIÓN DE DATOS

 
Artículo 18 
Transparencia y reutilización de datos

1. Como organismo autónomo de la Generalitat, el Institut 
Cartogràfic Valencià está sometido a las obligaciones de 
publicidad activa y derecho de acceso establecidas a la 
normativa vigente en la materia. Para el cumplimiento de 
estas obligaciones, tendrá que contar con un Portal de 
Transparencia que enlazará con el Portal de Transparencia de 
la Generalitat.

2. La reutilización de la información pública se adaptará a lo 
dispuesto en la normativa específica vigente en la materia.

TÍTULO III 
RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS Y 
PLANIFICACIÓN CARTOGRÁFICA

 
CAPÍTULO I 
COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN

 
Artículo 19 
Principios de actuación

El sector público valenciano adecuará su actuación en 
materia geomática y sus relaciones a los principios de lealtad 
institucional, de planificación y de dirección por objetivos, 
de eficacia, de eficiencia y de no duplicidad, así como a los 
de cooperación, de colaboración y de coordinación, de 
asistencia y de información recíprocas para cumplir con sus 
respectivas funciones.

 

Artículo 20 
Coordinación

1. Se atribuye al Consejo de Dirección la facultad de coordi-
nar las actividades geomáticas y de información geográfica 
relacionada que lleven a cabo los entes locales de la 
Comunitat Valenciana. A estos efectos, el Institut Cartogràfic 
Valencià se constituye como el ente coordinador encargado 
de garantizar el cumplimiento de los principios señalados en 
el artículo anterior.

2. La coordinación de la actividad geomática tiene el 
propósito de:

a) Asegurar la coherencia entre las diferentes cartografías 
existentes, evitar acciones duplicadas y buscar la eficiencia 
económica en la realización de actividades cartográficas, 
para optimizar los recursos financieros, tecnológicos y 
humanos necesarios para su desarrollo y de garantizar el 
mantenimiento, la actualización, la calidad y la seguridad de 
los bdatos geográficos y de sus metadatos.

CAPÍTOL V 
OBLIGACIONS DE TRANSPARÈNCIA  
I REUTILITZACIÓ DE DADES

 
Article 18 
Transparència i reutilització de dades

1. Com a organisme autònom de la Generalitat, l’Institut 
Cartogràfic Valencià està sotmès a les obligacions de publici-
tat activa i dret d’accés establides a la normativa vigent en la 
matèria. Per al compliment d’aquestes obligacions, haurà de 
comptar amb un Portal de Transparència que enllaçarà amb 
el Portal de Transparència de la Generalitat.

 
2.  La reutilització de la informació pública s’adaptarà al que 
disposa la normativa específica vigent en la matèria.

TÍTOL III 
 RELACIONS INTERADMINISTRATIVES  
I PLANIFICACIÓ CARTOGRÀFICA

 
CAPÍTOL I 
COL·LABORACIÓ I COORDINACIÓ

 
Article 19 
Principis d’actuació

El sector públic valencià adequarà la seua actuació en matè-
ria geomàtica i les seues relacions als principis de lleialtat 
institucional, de planificació i de direcció per objectius, 
d’eficàcia, d’eficiència i de no-duplicitat, així com als de 
cooperació, de col·laboració i de coordinació, d’assistència 
i d’informació recíproques per al compliment de les seues 
respectives funcions.

 

Article 20 
Coordinació

1. S’atribueix al Consell de Direcció la facultat de coordinar 
les activitats geomàtiques i d’informació geogràfica rela-
cionada que duguen a terme els ens locals de la Comunitat 
Valenciana. Per a tot això, l’Institut Cartogràfic Valencià es 
constitueix com l’ens coordinador encarregat de garantir el 
compliment dels principis assenyalats en l’article anterior.

 
2. La coordinació de l’activitat geomàtica té el propòsit de:

 
a) Assegurar la coherència entre les diferents cartografies 
existents, evitar accions duplicades i buscar l’eficiència 
econòmica en la realització d’activitats cartogràfiques, per 
tal d’optimitzar els recursos financers, tecnològics i humans 
necessaris per al seu desenvolupament i de garantir el 
manteniment, l’actualització, la qualitat i la seguretat de les 
dades geogràfiques i de les seues metadades.
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b) Establecer y difundir las normas y estándares únicos para 
la elaboración de cartografía en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana.

c) Acordar y aplicar los estándares tecnológicos que hagan 
posible la máxima interoperabilidad de los sistemas y la 
información cartográfica de las diferentes administraciones 
públicas valencianas.

3. Las tareas de coordinación y de planificación se llevarán a 
cabo en los plazos previstos y desarrollando las directrices y 
objetivos establecidos al Plan Cartográfico.

4. Los entes locales valencianos tienen que ejercer sus 
facultades de programación, de planificación, de ordenación 
y de ejecución, cuando les corresponda, de las actividades 
geomáticas de sus respectivas competencias, en el marco de 
lo que se establece en esta Ley y en el Plan cartográfico.

5. Se podrán constituir grupos técnicos de trabajo espe-
cializados y de intercambio de conocimiento integrados 
por expertos en un área concreta procedentes del Institut 
Cartogràfic Valencià, por miembros de otras administracio-
nes públicas valencianas, por miembros de las universidades 
valencianas o por miembros de colectivos profesionales. 
Las propuestas de estos grupos servirán para inspirar la 
planificación de la actividad que realice el Institut Cartogràfic 
Valencià.

CAPÍTULO II 
PLAN CARTOGRÁFICO

 
Artículo 21 
Objeto, contenido, carácter y ámbito de aplicación territorial

1. El Plan cartográfico se constituye como el instrumento 
básico de ordenación y de planificación geomática y de 
información geográfica del sector público valenciano y ha de 
concretar cuáles son los objetivos estratégicos en materia 
geomática y procurar la coordinación de las actividades 
geomáticas de las diferentes administraciones valencianas.

2. El Plan cartográfico contendrá:

a) Un balance o evaluación crítica del Plan cartográfico 
anterior.

b) El análisis de la cartografía disponible.

c) El estado de las redes geodésicas, activa y pasiva, y de la 
sísmica.

d) Cualesquiera otros datos o estudios que se consideran de 
interés.

e) La determinación de los objetivos de la actividad 
geomática.

f) Las bases generales de actuación para programar, financiar 
y ejecutar las actividades geomáticas.

3. El Plan cartográfico tiene como ámbito de aplicación todo 
el territorio de la Comunitat Valenciana.

b) Establir i difondre les normes i estàndards únics per 
a l’elaboració de cartografia en l’àmbit de la Comunitat 
Valenciana.

c) Acordar i aplicar els estàndards tecnològics que facen 
possible la màxima interoperabilitat dels sistemes i la 
informació cartogràfica de les diferents administracions 
públiques valencianes.

3. Les tasques de coordinació i de planificació es duran a 
terme en els terminis previstos i desenvolupant les directrius 
i objectius establits al Pla Cartogràfic.

4. Els ens locals valencians han d’exercir les seues facultats 
de programació, de planificació, d’ordenació i d’execució, 
quan els corresponga, de les activitats geomàtiques de 
les seues respectives competències, en el marc del que 
s’estableix en aquesta llei i en el Pla cartogràfic.

5. Es podran constituir grups tècnics de treball especialitzats 
i d’intercanvi de coneixement integrats per experts en una 
àrea concreta procedents de l’Institut Cartogràfic Valencià, 
per membres d’altres administracions públiques valencianes, 
per membres de les universitats valencianes o per membres 
de col·lectius professionals. Les propostes d’aquests grups 
serviran per tal d’inspirar la planificació de l’activitat que 
realitze l’Institut Cartogràfic Valencià.

 
CAPÍTOL II 
PLA CARTOGRÀFIC

 
Article 21 
Objecte, contingut, caràcter i àmbit d’aplicació territorial

1. El Pla cartogràfic es constitueix com l’instrument bàsic 
d’ordenació i de planificació geomàtica i d’informació 
geogràfica del sector públic valencià i ha de concretar quins 
són els objectius estratègics en matèria geomàtica i procurar 
la coordinació de les activitats geomàtiques de les diferents 
administracions valencianes.

2. El Pla cartogràfic contindrà:

a) Un balanç o avaluació crítica del Pla cartogràfic anterior.

 
b) L’anàlisi de la cartografia disponible.

c) L’estat de les xarxes geodèsiques, activa i passiva, i de la 
sísmica.

d) Qualssevol altres dades o estudis que es consideren 
d’interés.

e) La determinació dels objectius de l’activitat geomàtica.

 
f) Les bases generals d’actuació per programar, finançar i 
executar les activitats geomàtiques.

3. El Pla cartogràfic té com a àmbit d’aplicació tot el territori 
de la Comunitat Valenciana.
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Artículo 22 
Redacción, aprobación y vigencia

1. El Institut Cartogràfic Valencià redactará el Plan cartográ-
fico y sus modificaciones o revisiones.

2. Corresponde al Consell, a propuesta de la Conselleria de 
adscripción del Institut Cartogràfic Valencià, la aprobación, 
la modificación y la revisión, mediante Decreto, del Plan 
cartográfico.

3. El Plan cartográfico se promoverá simultáneamente al 
Plan plurianual de gestión. Ambos tendrán una vigencia de 
cinco años, quedando automáticamente prorrogados hasta la 
entrada en vigor de los siguientes.

TÍTULO IV 
 SISTEMA CARTOGRÁFICO VALENCIANO

 
Artículo 23 
Elementos integrantes del Sistema cartográfico valenciano

El Sistema cartográfico valenciano, además de por el Institut 
Cartogràfic Valencià, está integrado por:

a) La Comisión cartográfica asesora y de coordinación 
institucional.

b) La Comisión científica.

c) El Registro de cartografía.

d) La redes geodésicas.

e) La Infraestructura valenciana de datos espaciales.

f) La Cartoteca.

g) El Mapa municipal.

h) El Nomenclador toponímico valenciano.

i) La Red sísmica.

 
CAPÍTULO I 
COMISIÓN CARTOGRÁFICA ASESORA Y DE 
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

 
Artículo 24 
Naturaleza y fines

1. La Comisión cartográfica asesora y de coordinación 
institucional se configura como el órgano asesor del Institut 
Cartogràfic Valencià para cualesquier cuestión relacionada 
con el ámbito de la geomática y la información geográfica 
relacionada.

2. Las conclusiones de carácter técnico que se obtengan en el 
seno de la Comisión cartográfica asesora y de coordinación 

Article 22 
Redacció, aprovació i vigència

1. L’Institut Cartogràfic Valencià redactarà el Pla cartogràfic i 
les seues modificacions o revisions.

2. Correspon al Consell, a proposta de la conselleria 
d’adscripció de l’Institut Cartogràfic Valencià, l’aprovació, 
la modificació i la revisió, mitjançant un decret, del Pla 
cartogràfic.

3. El Pla cartogràfic es promourà simultàniament al Pla 
plurianual de gestió. Ambdós tindran una vigència de cinc 
anys, i quedaran automàticament prorrogats fins a l’entrada 
en vigor dels següents.

TÍTOL IV 
 SISTEMA CARTOGRÀFIC  VALENCIÀ

 
Article 23 
Elements integrants del Sistema cartogràfic valencià

El Sistema cartogràfic valencià, a més de l’Institut Cartogràfic 
Valencià, està integrat per:

a) La Comissió cartogràfica assessora i de coordinació 
institucional.

b) La Comissió científica.

c) El Registre de cartografia.

d) La xarxes geodèsiques.

e) La Infraestructura valenciana de dades espacials.

f) La Cartoteca.

g) El Mapa municipal.

h) El Nomenclàtor toponímic valencià.

i) La Xarxa sísmica.

 
CAPÍTOL I  
COMISSIÓ CARTOGRÀFICA ASSESSORA I DE 
COORDINACIÓ INSTITUCIONAL

 
Article 24 
Naturalesa i fins

1. La Comissió cartogràfica assessora i de coordinació 
institucional es configura com l’òrgan assessor de l’Institut 
Cartogràfic Valencià per a qualssevol qüestió relacionada 
amb l’àmbit de la geomàtica i la informació geogràfica 
relacionada.

2. Les conclusions de caràcter tècnic que s’obtinguen en el 
si de la Comissió cartogràfica assessora i de coordinació 
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institucional no serán vinculantes paral Institut Cartogràfic 
Valencià y no le obligarán necesariamente, pero sí tendrán 
que inspirar su actuación y la planificación de la actividad 
geomática.

3. La Comisión cartográfica asesora y de coordinación 
institucional estará adscrita al Institut Cartogràfic Valencià.

 
 
Artículo 25 
Composición

1. La Comisión cartográfica asesora y de coordinación 
institucional está integrada, ajustándose a los principios 
de composición y presencia equilibrada entre hombres y 
mujeres que establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, por:

a) La presidencia, que será ejercida por la persona titular 
de la dirección del Institut Cartogràfic Valencià, con voto 
dirimente en caso de empate.

b) La vicepresidencia, que será nombrada por la presidencia, 
de entre las vocalías.

c) Las vocalías, que se proveen por personal técnico, tienen la 
siguiente composición:

– Una persona de cada municipio considerado de gran 
población.

– Una persona de cada una de las Diputaciones provinciales.

– Una persona en representación de la Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias.

– Una persona de cada uno de los departamentos del Consell.

Los nombramientos de las vocalías los hará la persona que 
ocupe la presidencia  de la Comisión, a propuesta de los 
órganos competentes de las organizaciones correspondien-
tes, que identificarán un titular y un suplente.

d) La persona titular de la secretaría de la Comisión, que 
será nombrada por el presidente de la Comisión, de entre 
funcionarios del Institut Cartogràfic Valencià.

2. Los vocales podrán delegar su representación.

3. En las sesiones de la Comisión se podrá contar con la 
presencia del personal técnico del Institut Cartogràfic 
Valencià que la presidencia considere oportuna para su 
asesoramiento en aspectos concretos que vayan a tratarse.

4. La Comisión podrá invitar a participar en sus sesiones a 
representantes de los organismos estatales competentes 
en el ámbito de la geomática y la información geográfica, 
a miembros de entidades representativas de colectivos 
profesionales o académicos relacionados con la materia y 
a cualquier otra persona la competencia de la cual en estos 
ámbitos esté debidamente acreditada.

5. Las personas integrantes de la Comisión tendrán esta 
condición mientras las entidades que representan no dejen 
sin efecto las propuestas de nombramiento.

institucional no seran vinculants per a l’Institut Cartogràfic 
Valencià i no l’obligaran necessàriament, però sí hauran 
d’inspirar la seua actuació i la planificació de l’activitat 
geomàtica.

3. La Comissió cartogràfica assessora i de coordinació 
institucional estarà adscrita a l’Institut Cartogràfic Valencià.

Article 25 
Composició

1. La Comissió cartogràfica assessora i de coordinació 
institucional, ajustant-se als principis de composició i 
presència equilibrada entre hòmens i dones que estableix la 
Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva 
d’hòmens i dones, està integrada per:

a) La presidència, que serà exercida per la persona titular 
de la direcció de l’Institut Cartogràfic Valencià, amb vot 
diriment en cas d’empat.

b) La vicepresidència, que serà nomenada per la presidència, 
d’entre les vocalies.

c) Les vocalies, que es proveeixen per personal tècnic, tenen 
la següent composició:

– Una persona de cada municipi considerat de gran població.

 
– Una persona de cadascuna de les diputacions provincials.

– Una persona en representació de la Federació Valenciana 
de Municipis i Províncies.

– Una persona de cadascun dels departaments del Consell.

Els nomenaments de les vocalies els farà la persona que 
ocupe la presidència de la Comissió, a proposta dels òrgans 
competents de les organitzacions corresponents, que 
identificaran un titular i un suplent.

d) La persona titular de la secretaria de la Comissió, que serà 
nomenada pel president de la Comissió, d’entre funcionaris 
de l’Institut Cartogràfic Valencià.

2. Els vocals podran delegar la seua representació.

3. A les sessions de la comissió es podrà comptar amb 
la presència del personal tècnic de l’Institut Cartogràfic 
Valencià que la presidència considere escaient per al seu 
assessorament en aspectes concrets que vagen a tractar-s’hi.

4. La Comissió podrà convidar a participar en les seues 
sessions a representants dels organismes estatals compe-
tents en l’àmbit de la geomàtica i la informació geogràfica, 
a membres d’entitats representatives de col·lectius profes-
sionals o acadèmics relacionats amb la matèria i a qualsevol 
altra persona la competència de la qual en aquests àmbits 
estiga degudament acreditada.

5. Les persones integrants de la comissió tindran aquesta 
condició mentre les entitats que representen no deixen 
sense efecte les propostes de nomenament.
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Artículo 26 
Funciones

La Comisión cartográfica asesora y de coordinación institu-
cional tiene las siguientes funciones:

a) Proponer acciones a incluir en el proyecto del Plan 
cartográfico, y también en sus modificaciones o revisiones, 
una vez este ya haya sido aprobado.

b) Asesorar sobre las normas y estándares que se tienen 
que aplicar en la elaboración de cartografía por parte de las 
administraciones públicas valencianas.

c) Proponer al Consejo de Dirección la adopción de las 
medidas de coordinación en materia de geomática que se 
consideren necesarias.

d) Informar el Plan anual de actuación antes de su elevación 
a la persona titular de la Conselleria con competencias en 
materia de ordenación del territorio.

e) Poner en conocimiento del Institut Cartogràfic Valencià 
la posición de los entes locales valencianos ante las 
iniciativas de este, de los organismos estatales, europeos o 
internacionales, en materia de cartografía y adoptar, si es 
posible, posiciones comunes con el objetivo que el Institut 
Cartogràfic Valencià las pueda plantear ante los organismos 
en que participe. A estos efectos, la Comisión tiene que ser 
debidamente informada de las actuaciones y relaciones con 
estos organismos.

 
Artículo 27 
Funcionamiento

1. El funcionamiento y el régimen aplicable a la Comisión 
se ajustará a las normas generales que regulan el régimen 
jurídico de los órganos colegiados, a las normas básicas del 
sector público y, adicionalmente, a las siguientes normas 
concretas en cuanto a sus reuniones:

a) La Comisión cartográfica asesora y de coordinación 
institucional se reunirá de forma ordinaria, al menos, una vez 
al año, y cuando la propia Comisión acuerde programar sus 
reuniones. 

b) De forma extraordinaria, la Comisión asesora se reunirá 
siempre que lo considere necesario la Presidencia, ya sea a 
instancia propia o en petición de la mayoría de sus miembros. 
Esta petición se tendrá que hacer por escrito con la firma de 
todos los que subscriban la petición.

2. El resto de normas vinculantes de funcionamiento de 
la Comisión, si es el caso, se tendrán que establecer por 
Decreto del Consell.

 
CAPÍTULO II 
COMISIÓN CIENTÍFICA

Artículo 28 
Naturaleza y fines

1. La Comisión científica se configura como el órgano asesor 
de carácter científico del Institut Cartogràfic Valencià en 

Article 26 
Funcions

La Comissió cartogràfica assessora i de coordinació institu-
cional té les següents funcions:

a) Proposar accions a incloure en el projecte del Pla carto-
gràfic, i també en les seues modificacions o revisions, una 
vegada aquest ja haja estat aprovat.

b) Assessorar sobre les normes i estàndards que s’han 
d’aplicar en l’elaboració de cartografia per part de les 
administracions públiques valencianes.

c) Proposar al Consell de Direcció l’adopció de les mesures 
de coordinació en matèria de geomàtica que es consideren 
necessàries.

d) Informar el Pla anual d’actuació abans de la seua elevació 
a la persona titular de la conselleria amb competències en 
matèria d’ordenació del territori.

e) Posar en coneixement de l’Institut Cartogràfic Valencià 
la posició dels ens locals valencians davant les iniciatives 
d’aquest, dels organismes estatals, europeus o interna-
cionals, en matèria de cartografia i adoptar, si és possible, 
posicions comunes amb l’objectiu que l’Institut Cartogràfic 
Valencià les puga plantejar davant els organismes en què 
participe. Per a això, la comissió ha de ser degudament infor-
mada de les actuacions i relacions amb aquests organismes.

Article 27 
Funcionament

1. El funcionament i el règim aplicable a la comissió s’ajustarà 
a les normes generals que regulen el règim jurídic dels 
òrgans col·legiats, a les normes bàsiques del sector públic i, 
addicionalment, a les següents normes concretes pel que fa a 
les seues reunions:

a) La comissió cartogràfica assessora i de coordinació 
institucional es reunirà de forma ordinària, almenys, una 
vegada a l’any, i quan la mateixa comissió acorde programar 
les seues reunions. 

b) De forma extraordinària, la comissió assessora es reunirà 
sempre que ho considere necessari la presidència, ja siga a 
instància pròpia o a petició de la majoria dels seus membres. 
Aquesta petició s’haurà de fer per escrit amb la signatura de 
tots els qui subscriguen la petició.

2. La resta de normes vinculants de funcionament de la 
Comissió, si és el cas, s’hauran d’establir per decret del 
Consell.

 
CAPÍTOL II 
COMISSIÓ CIENTÍFICA

Article 28 
Naturalesa i fins

1. La Comissió científica es configura com l’òrgan assessor 
de caràcter científic de l’Institut Cartogràfic Valencià en 
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cualquier campo de estudio dentro del ámbito de la geomá-
tica y la información geográfica relacionada.

2. Las conclusiones de carácter científico-técnico que se 
obtengan en el seno de la Comisión científica no serán 
vinculantes para el Institut Cartogràfic Valencià y no le 
obligarán necesariamente, pero sí tendrán que inspirar su 
actuación y la planificación de la actividad geomática en 
beneficio de la ciencia valenciana.

3. La Comisión científica estará adscrita al Institut 
Cartogràfic Valencià.

 

Artículo 29 
Composición

1. La Comisión científica está integrada, ajustándose a los 
principios de composición y presencia equilibrada entre 
hombres y mujeres que establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, por:

a) La presidencia, que será ejercida por la persona titular 
de la dirección del Institut Cartogràfic Valencià, con voto 
dirimente en caso de empate.

b) La vicepresidencia, que será nombrada por la presidencia, 
de entre los miembros de la Comisión.

c) Una persona en representación de cada una de las 
universidades públicas valencianas.

La persona que ocupe la presidencia de la Comisión hará los 
nombramientos de los miembros de esta última, a propuesta 
de los órganos competentes de las universidades correspon-
dientes, que identificarán un titular y un suplente.

d) La persona titular de la secretaría de la Comisión, que 
será nombrada por el presidente de la Comisión, de entre 
funcionarios del Institut Cartogràfic Valencià.

2. Los vocales podrán delegar su representación, para 
reuniones concretas, en personal adscrito en su universidad.

3.A las sesiones de la Comisión se podrá contar con la 
presencia del personal técnico del Institut Cartogràfic 
Valencià que la presidencia considere oportuna para su 
asesoramiento en aspectos concretos que vayan a tratarse.

4. La Comisión podrá invitar a participar en sus sesiones a 
representantes de los organismos, tanto valencianos como 
estatales, competentes en el ámbito de la geomática, de la 
información geográfica o de cualquier otro campo de las 
ciencias de la tierra, a miembros de entidades representati-
vas de colectivos profesionales o académicos relacionados 
con la materia y a cualquier otra persona la competencia de 
la cual en estos ámbitos esté debidamente acreditada.

5. Las personas integrantes de la Comisión tendrán esta 
condición mientras las entidades que representan no dejen 
sin efecto las propuestas de nombramiento.

qualsevol camp d’estudi dins de l’àmbit de la geomàtica i la 
informació geogràfica relacionada.

2. Les conclusions de caràcter científicotècnic que 
s’obtinguen en el si de la Comissió científica no seran 
vinculants per a l’Institut Cartogràfic Valencià i no l’obligaran 
necessàriament, però sí que hauran d’inspirar la seua 
actuació i la planificació de l’activitat geomàtica en benefici 
de la ciència valenciana.

3. La Comissió científica estarà adscrita a l’Institut 
Cartogràfic Valencià.

 

Article 29 
Composició

1. La Comissió científica, ajustant-se als principis de 
composició i presència equilibrada entre hòmens i dones 
que estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat efectiva d’hòmens i dones, està integrada per:

a) La presidència, que serà exercida per la persona titular 
de la direcció de l’Institut Cartogràfic Valencià, amb vot 
diriment en cas d’empat.

b) La vicepresidència, que serà nomenada per la presidència, 
d’entre els membres de la comissió.

c) Una persona en representació de cada una de les universi-
tats públiques valencianes.

La persona que ocupe la presidència de la comissió farà els 
nomenaments dels membres d’aquesta darrera, a proposta 
dels òrgans competents de les universitats corresponents, 
que identificaran un titular i un suplent.

d) La persona titular de la secretaria de la comissió, que serà 
nomenada pel president de la comissió, d’entre funcionaris 
de l’Institut Cartogràfic Valencià.

2. Els vocals podran delegar la seua representació, per a 
reunions concretes, en personal adscrit a la seua universitat.

3. A les sessions de la comissió es podrà comptar amb 
la presència del personal tècnic de l’Institut Cartogràfic 
Valencià que la presidència considere escaient per al seu 
assessorament en aspectes concrets que vagen a tractar-s’hi.

4. La comissió podrà convidar a participar en les seues 
sessions representants dels organismes, tant valencians 
com estatals, competents en l’àmbit de la geomàtica, de 
la informació geogràfica o de qualsevol altre camp de les 
ciències de la terra, a membres d’entitats representatives 
de col·lectius professionals o acadèmics relacionats amb la 
matèria i a qualsevol altra persona la competència de la qual 
en aquests àmbits estiga ben acreditada.

5.Les persones integrants de la comissió tindran aquesta 
condició mentre les entitats que representen no deixen 
sense efecte les propostes de nomenament.
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Artículo 30 
Funciones

La Comisión científica tiene las siguientes funciones:

1. Proponer acciones de carácter científico a incluir en el 
proyecto del Plan cartográfico, y también en sus modificacio-
nes o revisiones, una vez este ya haya sido aprobado.

2. Asesorar, desde la vertiente científica, en la elaboración 
de cartografía por parte de las administraciones públicas 
valencianas.

3. Proponer al Consejo de Dirección la adopción de las 
medidas de coordinación en materia de geomática que se 
consideren necesarias.

4. Informar el Plan anual de actuación antes de su elevación 
a la persona titular de la Conselleria con competencias en 
materia de ordenación del territorio.

5. Poner en conocimiento del Institut Cartogràfic Valencià 
la posición de las universidades públicas valencianas ante 
las iniciativas de este, de los organismos estatales, europeos 
o internacionales, en materia de cartografía y adoptar, si es 
posible, posiciones comunes con el objetivo que el Institut 
Cartogràfic Valencià las pueda plantear ante los organismos 
en que participe. A estos efectos, la Comisión tiene que ser 
debidamente informada de las actuaciones y relaciones con 
estos organismos.

 
Artículo 31 
Funcionamiento

1. El funcionamiento y el régimen aplicable a la Comisión 
se ajustará a las normas generales que regulan el régimen 
jurídico de los órganos colegiados, a las normas básicas del 
sector público y, adicionalmente, a las siguientes normas 
concretas en cuanto a sus reuniones:

a) La Comisión científica se reunirá de forma ordinaria, al 
menos, una vez al año, y cuando la propia Comisión acuerde 
programar sus reuniones.

b) De forma extraordinaria, la Comisión científica se reunirá 
siempre que lo considere necesario la Presidencia, ya sea a 
instancia propia o a petición de la mayoría de sus miembros. 
Esta petición tendrá que hacerse por escrito con la firma de 
todos los que subscriban la petición.

2. El resto de normas vinculantes de funcionamiento de 
la Comisión, si es el caso, se tendrán que establecer por 
Decreto del Consell.

 
CAPÍTULO III 
 REGISTRO DE CARTOGRAFÍA

 
Artículo 32 
Creación y finalidad

1. Se crea el Registro de cartografía, adscrito al Institut 
Cartogràfic Valencià, la gestión del cual se llevará a cabo desde 
el propio Institut por medios informáticos y telemáticos.

Article 30 
Funcions

La Comissió científica té les funcions següents:

1. Proposar accions de caire científic a incloure en el projecte 
del Pla cartogràfic, i també en les seues modificacions o 
revisions, una vegada aquest ja haja estat aprovat.

2. Assessorar, des del vessant científic, en l’elaboració 
de cartografia per part de les administracions públiques 
valencianes.

3. Proposar al Consell de Direcció l’adopció de les mesures 
de coordinació en matèria de geomàtica que es consideren 
necessàries.

4. Informar el Pla anual d’actuació abans de la seua elevació 
a la persona titular de la conselleria amb competències en 
matèria d’ordenació del territori.

5. Posar en coneixement de l’Institut Cartogràfic Valencià 
la posició de les universitats públiques valencianes davant 
les iniciatives d’aquest, dels organismes estatals, europeus 
o internacionals, en matèria de cartografia i adoptar, si és 
possible, posicions comunes amb l’objectiu que l’Institut 
Cartogràfic Valencià les puga plantejar davant els organis-
mes en què participe. Per a tot això, la comissió ha de ser 
degudament informada de les actuacions i relacions amb 
aquests organismes.

 
Article 31 
Funcionament

1. El funcionament i el règim aplicable a la comissió s’ajustarà 
a les normes generals que regulen el règim jurídic dels 
òrgans col·legiats, a les normes bàsiques del sector públic i, 
addicionalment, a les següents normes concretes pel que fa a 
les seues reunions:

a) La Comissió científica es reunirà de forma ordinària, 
almenys, una vegada a l’any, i quan la mateixa comissió 
acorde programar les seues reunions. 

b) De forma extraordinària, la comissió científica es reunirà 
sempre que ho considere necessari la presidència, ja siga a 
instància pròpia o a petició de la majoria dels seus membres. 
Aquesta petició haurà de fer-se per escrit amb la signatura de 
tots els que subscriguen la petició.

2. La resta de normes vinculants de funcionament de la 
comissió, si és el cas, s’hauran d’establir per decret del 
Consell.

 
CAPÍTOL III 
REGISTRE DE CARTOGRAFIA

 
Article 32 
Creació i finalitat

1. Es crea el Registre de cartografia, adscrit a l’Institut 
Cartogràfic Valencià, la gestió del qual es durà a terme des 
del mateix institut per mitjans informàtics i telemàtics.
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2. Será objeto de inscripción:

a) La cartografía producida por el sector público valenciano.

b) Las líneas límite de los términos municipales obtenidas a 
partir de trabajos de delimitaciones territoriales.

c) Los productos o servicios cartográficos realizados por 
personas físicas o jurídicas privadas para sus propios 
fines, siempre que cumplan con los requisitos técnicos que 
reglamentariamente se establezcan.

3. El acceso al Registro será público, a través de medios 
telemáticos.

4. Reglamentariamente se establecerá el régimen de 
organización, de funcionamiento, de inscripción, de efectos y 
de acceso al Registro, que será responsabilidad de su gestor.

Artículo 33 
Cartografía oficial

1. La cartografía producida por el sector público valenciano 
que reúna los requisitos de homologación que se establezcan 
reglamentariamente recibirá la calificación de cartografía 
oficial. A estos efectos, el Institut Cartogràfic Valencià 
elaborará unas normas cartográficas que serán aprobadas 
por Decreto del Consell, con el objetivo de garantizar la 
armonización y la homogeneización de los criterios de 
producción cartográfica.

2. La cartografía oficial es de uso obligatorio para el sector 
público valenciano tanto en los procedimientos sustantivos 
que tramiten como en la elaboración de nueva cartografía.

3. La cartografía oficial será de uso obligado para los 
interesados en los procedimientos administrativos con la 
Generalitat que requieran una representación geográfica 
precisa del territorio.

Artículo 34 
Uso de la información geográfica

1. Sin perjuicio de lo que dispone el marco normativo legal 
sobre la propiedad intelectual y con independencia de las 
condiciones de utilización y de reproducción que se puedan 
establecer, la Generalitat conserva en todo caso la propiedad 
intelectual, así como todos los derechos sobre la información 
geográfica producida por ella y por sus medios instrumen-
tales, incluido el Institut Cartogràfic Valencià. Asimismo, 
estas previsiones se extienden también a todos los servicios 
propios de información geográfica que genere.

2. El uso de la información geográfica producida por la 
Generalitat y de los servicios que están asociados requerirá 
en todo caso de una licencia de cesión de derechos de uso. 
Estas licencias podrán ser comerciales o no comerciales.

3. La cesión de los datos o la prestación de los servicios de 
información geográfica podrá estar sujeta al pago de tasas o 
precios públicos, cuando así se establezca.

2. Serà objecte d’inscripció:

a) La cartografia produïda pel sector públic valencià.

b) Les línies límit dels termes municipals obtingudes a partir 
de treballs de delimitacions territorials.

c) Els productes o serveis cartogràfics realitzats per persones 
físiques o jurídiques privades per als seus propis fins, sempre 
que complisquen els requisits tècnics que reglamentàriament 
s’establisquen.

3. L’accés al Registre serà públic, a través de mitjans 
telemàtics.

4. Reglamentàriament s’establirà el règim d’organització, de 
funcionament, d’inscripció, d’efectes i d’accés al Registre, que 
serà responsabilitat del seu gestor.

Article 33 
Cartografia oficial

1. La cartografia produïda pel sector públic valencià que 
reunisca els requisits d’homologació que s’establisquen 
reglamentàriament rebrà la qualificació de cartografia oficial. 
Per a això, l’Institut Cartogràfic Valencià elaborarà unes 
normes cartogràfiques que seran aprovades per  decret 
del Consell, amb l’objectiu de garantir l’harmonització i 
l’homogeneïtzació dels criteris de producció cartogràfica.

 
2. La cartografia oficial és d’ús obligatori per al sector públic 
valencià tant en els procediments substantius que tramiten 
com en l’elaboració de nova cartografia.

3. La cartografia oficial serà d’ús obligat per a les persones 
interessades en els procediments administratius amb la 
Generalitat que requerisquen una representació geogràfica 
precisa del territori.

Article 34 
Ús de la informació geogràfica

1. Sense perjuí del que disposa el marc normatiu legal sobre 
la propietat intel·lectual i amb independència de les condi-
cions d’utilització i de reproducció que es puguen establir, la 
Generalitat conserva en tot cas la propietat intel·lectual, així 
com tots els drets sobre la informació geogràfica produïda 
per ella i pels seus mitjans instrumentals, inclòs l’Institut 
Cartogràfic Valencià. Així mateix, aquestes previsions 
s’estenen també a tots els serveis propis d’informació 
geogràfica que genere.

2. L’ús de la informació geogràfica produïda per la Generalitat 
i dels serveis que hi són associats requerirà en tot cas d’una 
llicència de cessió de drets d’ús. Aquestes llicències podran 
ser comercials o no comercials.

3. La cessió de les dades o la prestació dels serveis 
d’informació geogràfica podrà estar subjecta al pagament de 
taxes o preus públics, quan així s’establisca.
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4. Las condiciones de uso de la información geográfica 
producida por la Generalitat y de los servicios a ella asocia-
dos se regularán reglamentariamente.

 
Artículo 35 
Líneas límite de los términos municipales

1. En el marco de los trabajos topográficos de delimitación 
municipal para crear el Mapa municipal que impulsa el 
Institut Cartogràfic Valencià según lo que dispone el  
capítulo VI de este título, las líneas de término municipal 
resultantes se inscribirán en el Registro de cartografía, 
independientemente de otras obligaciones legales de 
inscripción.

2. En el supuesto que los trabajos de delimitación sean 
promovidos por otras administraciones públicas valencianas, 
las líneas de término municipal resultantes también se 
tendrán que inscribir en el Registro de cartografía. Serán 
responsables de llevar a cabo esta inscripción las administra-
ciones públicas a cargo de los trabajos en cuestión.

 
CAPÍTULO IV 
REDES GEODÉSICAS

 
Artículo 36 
Elementos integrantes

1. Las redes geodésicas valencianas son:

a) la Red de estaciones de referencia de València 

b) la Red de cuarto orden.

2. Las señales geodésicas, el instrumental de las redes propias 
o cualquier otro software instrumental necesario para el 
funcionamiento de los servicios y su explotación y productos 
formarán parte del patrimonio del Institut Cartogràfic 
Valencià como parte de los bienes y derechos adscritos por la 
Generalitat, que conservarán su calificación jurídica originaria, 
así como los que le sean incorporados y adscritos en el futuro 
por cualquier entidad o persona y por cualquier título.

3. La distribución de estaciones de la red GNSS se basará 
en la demanda de los usuarios y en las necesidades de la 
producción cartográfica valenciana, en la prestación del 
servicio de cobertura global en nuestro territorio y en la 
tecnología existente que haga posible servicios actualizados y 
adaptados a la existencia de nuevas constelaciones GNSS. El 
resto de administraciones públicas en el ámbito territorial de 
la Comunitat Valenciana que necesiten desplegar estaciones 
GNSS tendrán que coordinar el despliegue de acuerdo con las 
normas, la planificación y los estándares establecidos.

4. La distribución de vértices de la red geodésica de cuarto 
orden se tiene que adaptar a las necesidades del territorio 
y de los usuarios y desarrollarse conforme a la tecnología 
actual, en cuanto a la implantación y la observación de la red, 
y en cuanto al posterior aprovechamiento.

5. Las redes topográficas municipales tendrán que estar 
enlazadas al sistema de referencia oficial materializado por 
las redes autonómicas.

4. Les condicions d’ús de la informació geogràfica produïda 
per la Generalitat i dels serveis que té associats es regularan 
reglamentàriament.

 
Article 35 
Línies límit dels termes municipals

1. En el marc dels treballs topogràfics de delimitació 
municipal per crear el Mapa municipal que impulsa l’Institut 
Cartogràfic Valencià segons el que disposa el capítol VI 
d’aquest títol, les línies de terme municipal resultant 
s’inscriuran en el Registre de cartografia, independentment 
d’altres obligacions legals d’inscripció.

 
2. En el cas que els treballs de delimitació siguen promoguts 
per altres administracions públiques valencianes, les línies de 
terme municipal resultants també s’hauran d’inscriure en el 
Registre de cartografia. Seran responsables de dur a terme 
aquesta inscripció les administracions públiques a càrrec dels 
treballs en qüestió.

 
CAPÍTOL IV 
XARXES GEODÈSIQUES

 
Article 36 
Elements integrants

1. Les xarxes geodèsiques valencianes són:

a) La Xarxa d’estacions de referència de València. 

b) La Xarxa de quart ordre.

2. Els senyals geodèsics, l’instrumental de les xarxes pròpies 
o qualsevol altre programari instrumental necessari per al 
funcionament dels serveis i la seua explotació i productes 
formaran part del patrimoni de l’Institut Cartogràfic Valencià 
com a part dels béns i drets adscrits per la Generalitat, que 
conservaran la seua qualificació jurídica originària, així 
com els que li siguen incorporats i adscrits en el futur per 
qualsevol entitat o persona i per qualsevol títol.

3. La distribució d’estacions de la xarxa GNSS es basarà en 
la demanda dels usuaris i en les necessitats de la producció 
cartogràfica valenciana, en la prestació del servei de cober-
tura global en el nostre territori i en la tecnologia existent 
que faça possible serveis actualitzats i adaptats a l’existència 
de noves constel·lacions GNSS. La resta d’administracions 
públiques en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana 
que necessiten desplegar estacions GNSS hauran de coordi-
nar el desplegament d’acord amb les normes, la planificació i 
els estàndards establits.

4. La distribució de vèrtexs de la xarxa geodèsica de quart 
ordre s’ha d’adaptar a les necessitats del territori i dels 
usuaris i desenvolupar-se d’acord amb la tecnologia actual, 
pel que fa a la implantació i l’observació de la xarxa, i pel que 
fa al posterior aprofitament.

5. Les xarxes topogràfiques municipals hauran d’estar 
enllaçades al sistema de referència oficial materialitzat per 
les xarxes autonòmiques.
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Artículo 37 
Protección de las señales geodésicas

1. Las tareas de conservación y mantenimiento de los 
elementos integrantes de las redes geodésicas serán 
coordinadas por el Institut Cartogràfic Valencià.

2. Los municipios, otras administraciones públicas o personas 
físicas o jurídicas que detecten una alteración en el estado de 
las señales de la red geodésica de cuarto orden, tendrán que 
comunicar este hecho al Institut Cartogràfic Valencià.

CAPÍTULO V 
La infraestructura valenciana de datos espaciales

Artículo 38 
Principios inspiradores

La Infraestructura valenciana de datos espaciales se basa 
en los principios generales de no duplicidad, facilidad de 
acceso y uso compartido de la información geográfica, para 
generalizar la utilización de la siguiente información:

a) Información geográfica de referencia.

b) Datos temáticos fundamentales.

c) Cualquier otra que se considere básica para el cono-
cimiento del territorio valenciano.

Artículo 39 
Elementos fundamentales

Son elementos fundamentales de la Infraestructura valen-
ciana de datos espaciales los siguientes:

a) La información geográfica, que incluye:

– la información geográfica básica 
– la información temática básica 
– la información geográfica complementaria

b) El Catálogo de datos espaciales.

c) Los servicios.

Estos elementos fundamentales tendrán que estar completa-
dos por herramientas para el acceso, la consulta y el análisis 
de la información como son el Geoportal de la Infraestructura 
valenciana de datos espaciales, la herramienta de investigacio-
nes y de descargas, y el visor cartográfico de la Generalitat.

Artículo 40 
Interoperabilidad

1.Los sistemas de información geográfica integrados en la 
Infraestructura valenciana de datos espaciales tienen que ser 
interoperables.

Article 37 
Protecció dels senyals geodèsics

1. Les tasques de conservació i manteniment dels elements 
integrants de les xarxes geodèsiques seran coordinades per 
l’Institut Cartogràfic Valencià.

2. Els municipis, altres administracions públiques o persones 
físiques o jurídiques que detecten una alteració en l’estat 
dels senyals de la xarxa geodèsica de quart ordre, hauran de 
comunicar aquest fet a l’Institut Cartogràfic Valencià.

CAPÍTOL V 
La infraestructura valenciana de dades espacials

Article 38 
Principis inspiradors

La Infraestructura valenciana de dades espacials es basa en 
els principis generals de no duplicitat, facilitat d’accés i ús 
compartit de la informació geogràfica, per tal de generalitzar 
la utilització de la informació següent:

a) Informació geogràfica de referència.

b) Dades temàtiques fonamentals.

c) Qualsevol altra que es considere bàsica per al coneixement 
del territori valencià.

Article 39 
Elements fonamentals

Són elements fonamentals de la Infraestructura valenciana 
de dades espacials els següents:

a) La informació geogràfica, que inclou:

– la informació geogràfica bàsica 
– la informació temàtica bàsica 
– la informació geogràfica complementària

b) El Catàleg de dades espacials.

c) Els serveis.

Aquests elements fonamentals hauran d’estar completats 
per eines per a l’accés, la consulta i l’anàlisi de la informació 
com són el Geoportal de la Infraestructura valenciana de 
dades espacials, l’eina de recerques i de descàrregues, i el 
visor cartogràfic de la Generalitat.

Article 40 
Interoperabilitat

1. Els sistemes d’informació geogràfica integrats en la 
Infraestructura valenciana de dades espacials han de ser 
interoperables.
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2.El desarrollo tecnológico tiene que cumplir con las 
especificaciones que se determinan, de acuerdo con los 
estándares internacionales vigentes, con el objetivo de 
asegurar la interoperabilidad de los diferentes sistemas de 
información geográfica integrados en la Infraestructura 
valenciana de datos espaciales.

 
CAPÍTULO VI 
El mapa municipal

 
Artículo 41 
Definición

1. El Mapa municipal, dependiente del Institut Cartogràfic 
Valencià, consiste en la recuperación de las líneas límite de 
todos los municipios del país.

2. Una vez recuperadas las líneas límite de un municipio 
y estas estén inscritas en el Registro de cartografía, se 
integrarán en el Mapa municipal.

 

Artículo 42 
Elaboración

1.El Institut Cartogràfic Valencià impulsará y dirigirá los 
trabajos técnicos encaminados a delimitar de forma precisa 
los términos municipales valencianos a efectos de garantizar 
la seguridad jurídica y una exacta y completa información 
geográfica en la materia.

2.Los ayuntamientos y las diputaciones que, fuera de la 
planificación general de delimitación, tengan intención de 
proceder a delimitar sus términos o a promover cualquier 
actuación en este sentido, tendrán que comunicarlo con 
carácter previo al inicio de la actuación, en todo caso, al 
Institut Cartogràfic Valencià.

 

Artículo 43 
Delimitación de términos municipales

1. El Institut Cartogràfic Valencià intervendrá en los procedi-
mientos de delimitación de términos municipales, mediante 
la emisión de un informe preceptivo sobre la corrección de la 
delimitación propuesta, así como con la designación de un técnico 
que estará presente en los actos de replanteo y amojonamiento.

2. Asimismo, el Institut Cartogràfic Valencià tendrá que 
emitir informe con carácter preceptivo respecto de cualquier 
cuestión que se pueda suscitar entre municipios valencianos 
sobre la delimitación de sus términos municipales.

3. Las actas de colocación de los hitos o mojones que señalan 
los límites serán remitidas al Institut Cartogràfic Valencià 
para su archivo y custodia, de las cuales será responsable.

 

2. El desenvolupament tecnològic ha de complir les espe-
cificacions que es determinen, d’acord amb els estàndards 
internacionals vigents, amb l’objectiu d’assegurar la intero-
perabilitat dels diferents sistemes d’informació geogràfica 
integrats en la Infraestructura valenciana de dades espacials. 

 
CAPÍTOL VI 
El mapa municipal

 
Article 41 
Definició

1. El Mapa municipal, dependent de l’Institut Cartogràfic 
Valencià, consisteix en la recuperació de les línies límit de 
tots els municipis del país.

2. Una vegada recuperades les línies límit d’un municipi i 
aquestes estiguen inscrites en el Registre de cartografia, 
s’integraran en el Mapa municipal.

 

Article 42 
Elaboració

1. L’Institut Cartogràfic Valencià impulsarà i dirigirà els 
treballs tècnics encaminats a delimitar de forma precisa els 
termes municipals valencians per tal de garantir la seguretat 
jurídica i una exacta i completa informació geogràfica en la 
matèria.

2. Els ajuntaments i les diputacions que, fora de la planificació 
general de delimitació, tinguen intenció de procedir a 
delimitar els seus termes o a promoure qualsevol actuació en 
aquest sentit, hauran de comunicar-ho amb caràcter previ a 
l’inici de l’actuació, en tot cas, a l’Institut Cartogràfic Valencià.

 
 

Article 43 
Delimitació de termes municipals

1. L’Institut Cartogràfic Valencià intervindrà en els proce-
diments de delimitació de termes municipals, mitjançant 
l’emissió d’un informe preceptiu sobre la correcció de la 
delimitació proposada, així com amb la designació d’un tècnic 
que estarà present en els actes de replanteig i fitació.

2. Així mateix, l’Institut Cartogràfic Valencià haurà d’emetre 
informe amb caràcter preceptiu respecte de qualsevol 
qüestió que es puga suscitar entre municipis valencians 
sobre la delimitació dels seus termes municipals.

3. Les actes de col·locació de les fites o mollons que assenya-
len els límits seran remeses a l’Institut Cartogràfic Valencià 
per al seu arxiu i custòdia, de les quals serà responsable.
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CAPÍTULO VII 
Otros elementos del sistema cartográfico valenciano

 
Artículo 44 
La Cartoteca

1.La Cartoteca, dependiente del Institut Cartogràfic Valencià, 
tiene por objeto recoger, conservar, preservar y difundir toda 
la documentación cartográfica y geográfica histórica relevante 
y, muy especialmente, la referida al territorio valenciano.

2.Su funcionamiento será establecido reglamentariamente 
por el Institut Cartogràfic Valencià.

Artículo 45 
Nomenclador Toponímico Valenciano

1. El Nomenclador Toponímico Valenciano es un conjunto 
de denominaciones oficiales georeferenciados, a diferentes 
escalas, de elementos puntuales, lineales y poligonales. 

2. La aprobación y la revisión del Nomenclador corresponde 
al Consell, mediante decreto, a propuesta de la persona titular 
de la Conselleria competente en materia de territorio, después 
del informe del Institut Cartogràfic Valencià, que establecerá 
la localización y geometría. El susodicho Nomenclador tendrá 
que incorporar las formas lingüísticamente correctas fijadas 
por la Academia Valenciana de la Lengua.

3. El Nomenclador respetará en todo caso las denominacio-
nes oficiales de los entes locales valencianos, aunque para la 
actividad cartográfica se podrá optar preferentemente por 
la utilización de solo una de las denominaciones oficiales, 
cuando haya más de una.

4. El Nomenclador incluirá los nombres oficiales de:

a) Municipios.

b) Comarcas.

c) Otros núcleos de población.

d) Accidentes geográficos, incluyendo los topónimos 
relativos en la orografía e hidrografía.

e) Vías de comunicación.

f) Otros lugares de interés.

 

Artículo 46 
Red sísmica

El Institut Cartogràfic Valencià es el organismo encargado 
de proyectar, desplegar, mantener y explotar la Red sísmica 
de la Comunitat Valenciana como herramienta básica de la 
Generalitat para la detección y la comunicación de los acon-
tecimientos sísmicos ocurridos en el territorio valenciano.

 

CAPÍTOL VII 
Altres elements del sistema cartogràfic valencià

 
Article 44 
La Cartoteca

1. La Cartoteca, dependent de l’Institut Cartogràfic Valencià, 
té per objecte recollir, conservar, preservar i difondre tota la 
documentació cartogràfica i geogràfica històrica rellevant i, 
molt especialment, la referida al territori valencià.

2. El seu funcionament serà establit reglamentàriament per 
l’Institut Cartogràfic Valencià.

Article 45 
Nomenclàtor Toponímic Valencià

1. El Nomenclàtor Toponímic Valencià és un conjunt de 
denominacions oficials georeferenciades, a diferents escales, 
d’elements puntuals, lineals i poligonals. 

2. L’aprovació i la revisió del Nomenclàtor correspon al 
Consell, mitjançant un decret, a proposta de la persona 
titular de la conselleria competent en matèria de territori, 
després de l’informe de l’Institut Cartogràfic Valencià, que 
n’establirà la localització i geometria. El susdit Nomenclàtor 
haurà d’incorporar les formes lingüísticament correctes 
fixades per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

3. El Nomenclàtor respectarà en tot cas les denominacions 
oficials dels ens locals valencians, encara que per l’activitat 
cartogràfica es podrà optar preferentment per la utilització 
de només una de les denominacions oficials, quan n’hi haja 
més d’una.

4. El Nomenclàtor inclourà els noms oficials de:

a) Municipis.

b) Comarques.

c) Altres nuclis de població.

d) Accidents geogràfics, incloent els topònims relatius a 
l’orografia i hidrografia.

e) Vies de comunicació.

f) Altres llocs d’interés.

 

Article 46 
Xarxa sísmica

L’Institut Cartogràfic Valencià és l’organisme encarregat de 
projectar, desplegar, mantindre i explotar la Xarxa sísmica de 
la Comunitat Valenciana com a eina bàsica de la Generalitat 
per a la detecció i la comunicació dels esdeveniments sísmics 
ocorreguts en el territori valencià.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA

 
Única 
Derogación de normas

1.A la entrada en vigor de esta Ley, queda derogada la 
Ley 9/1997, de 9 de diciembre, de .creación del Institut 
Cartogràfic Valencià.

2.Quedan derogadas todas las normas del mismo rango o de 
un rango inferior que se oponen a lo que hay establecido en 
esta ley.

 
 
DISPOSICIONES FINALES

 
Primera 
Estatuto

El Consell en el plazo máximo de seis meses desde la entrada 
en vigor de esta Ley aprobará el Estatuto del Institut 
Cartogràfic Valencià. 

 
Segunda 
Entrada en vigor

Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación al 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Proyecto de ley, de la Generalitat, de la información 
geográfica y del Institut Cartogràfic Valencià (RE número 
116.254).  Remisión a la comisión y apertura del plazo para 
que las personas interesadas puedan presentar propuestas 
de comparecencia y enmiendas en cumplimiento de la 
Resolución de carácter general 5/IX

 
MESA DE LES CORTS

La Mesa de Les Corts, en la reunión del 27 de noviembre 
de 2018, ha acordado tramitar el Proyecto de ley, de la 
Generalitat, de la información geográfica y del Institut 
Cartogràfic Valencià (RE número 116.254).  Así mismo, la 
Mesa, sin perjuicio del conocimiento posterior de la Junta de 
Síndics, ha adoptado el acuerdo siguiente:

1. Remitir este proyecto de ley a la Comisión de Medio 
Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 111 y 112 del Reglamento 
de Les Corts.

2. Abrir un plazo de cinco días, a partir de la publicación del 
proyecto de ley en el Butlletí Oficial de les Corts el día 3 de 
diciembre de 2018, el cual finalizará el 11 de diciembre de 
2018, para que los interesados puedan presentar propuestas 
de comparecencia en cumplimiento del artículo 182 ter del 
Reglamento de Les Corts y de la Resolución de carácter 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

 
Única 
Derogació de normes

1. A l’entrada en vigor d’aquesta llei, resta derogada la 
Llei 9/1997, de 9 de desembre, de creació de l’Institut 
Cartogràfic Valencià.

2. Resten derogades totes les normes del mateix rang o d’un 
rang inferior que s’oposen al que hi ha establit en aquesta llei. 

 
 
DISPOSICIONS FINALS

 
Primera 
Estatut

El Consell, en el termini màxim de sis mesos des de l’entrada 
en vigor d’aquesta llei, aprovarà l’Estatut de l’Institut 
Cartogràfic Valencià. 

 
Segona 
Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor a l‘endemà del dia de publicació 
al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Projecte de llei, de la Generalitat, de la informació 
geogràfica i de l’Institut Cartogràfic Valencià (RE número 
116.254). Tramesa a la comissió i obertura del termini 
perquè les persones interessades puguen presentar 
propostes de compareixença i esmenes en compliment  
de la Resolució de caràcter general 5/IX

 
MESA DE LES CORTS

La Mesa de les Corts, en la reunió del 27 de novembre 
de 2018, ha acordat tramitar el Projecte de llei, de la 
Generalitat, de la informació geogràfica i de l’Institut 
Cartogràfic Valencià (RE número 116.254). Així mateix, la 
Mesa, sense perjudici del coneixement posterior de la Junta 
de Síndics, ha adoptat l’acord següent:

1. Trametre aquest projecte de llei a la Comissió de Medi 
Ambient, Aigua i Ordenació del Territori, d’acord amb el que 
disposen els articles 111 i 112 del Reglament de les Corts.

 
2. Obrir un termini de cinc dies, a partir de la publicació del 
projecte de llei en el Butlletí Oficial de les Corts el dia 3 de 
desembre de 2018, el qual finalitzarà l’11 de desembre de 
2018, perquè els interessats puguen presentar propostes 
de compareixença en compliment de l’article 182 ter 
del Reglament de les Corts i de la Resolució de caràcter 
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