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PROGRAMA:

00137 INSTITUT VALENCIÀ DE CONSERVACIÓ, RESTAURACIÓ I INVESTIGACIÓ

453.12 INSTITUT VALENCIÀ DE CONSERVACIÓ, RESTAURACIÓ I INVESTIGACIÓ IVCR+I

SECCIÓ :

ENTITAT :

1.- Actuació per a la restauració i posada en valor del patrimoni cultural.

1.1.- Continuar amb el procés de consolidació de l'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació.
1.2.- Generar i adequar les infraestructures tècniques necessàries per al seu funcionament.
1.3.- Establir i racionalitzar els recursos humans en la intervenció del patrimoni cultural valencià.

1.1.1.- Desenvolupament reglamentari de l'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació.
1.1.2.- Execució material i supervisió de tota mena d'operacions de conservació i restauració, i en general, d'intervencions
sobre béns culturals que li siguen encomanats.
1.1.3.- Assessorar les Administracions Públiques referent a conservació i restauració de béns culturals.
1.1.4.- Realització i promoció de l'estudi i la investigació de teories i mètodes d'intervenció en el patrimoni cultural, que inclourà la 
cerca d'estudis de gènere en l'àmbit de la restauració.
1.1.5.- Acció conservadora i restauradora a través de la Unitat de Conservació Artística.
1.1.6.- Establir convenis de col·laboració amb entitats públiques i privades.
1.1.7.- Restauració de béns culturals que siguen objecte d'exposicions temporals promogudes per la Conselleria de Cultura,
Educació i Esport, Ajuntaments, Diputacions, Consorci de Museus i altres Entitats Públiques.
1.1.8.- Generar un arxiu sistematitzat de la documentació que es genere sobre protecció, conservació i restauració
de béns culturals.
1.1.9.- Promoure el coneixement de les accions restauradores a través del desenvolupament de programes de difusió didàctica.
1.1.10.- Creació una línia de publicacions orientada al personal tècnic i investigador del patrimoni cultural, posant l'accent en la 
paritat de gènere de les/els autores/autors.
1.1.11.- Potenciar la participació en Congressos, Cursos, Masters, Fires, etc. en matèria de conservació i restauració, així com 
d'igualtat de gènere.
1.2.1.- Dotació i adequació de les corresponents infraestructures necessàries per al compliment de les finalitats de l'IVCR+i.
Revisió des d'una perspectiva de gènere del contingut i del llenguatge inclusiu en tots els mitjans de comunicació i difusió de 
l'IVCR+i (web, facebook, correu electrònic, etc.) Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació de Béns Culturals.
1.3.1.- Dotació, estructuració i reassignació de recursos humans necessaris per a fer complir la Llei, entre les quals es tindrà en 
compte la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la Igualtat de Dones i Homes de la Comunitat Valenciana.
1.3.2.- Estimular el treball tècnic del personal especialitzat en restauració i investigació, i fer costat tant a dones com a homes perquè 
puguen conciliar aquest treball amb la seua vida personal i familiar.
1.3.3.- Consolidar i millorar les estructures professionals i de qualitat aplicades a la restauració.
NADA

PROBLEMÀTICA SOBRE LA QUAL S'ACTUA

OBJECTIU BÀSIC

PRINCIPALS LÍNIES D'ACTUACIÓ PER ACONSEGUIR L'OBJECTIU I INDICADORS


