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Introducció i antecedents 

 

La llei 16/1985, de Patrimoni Històric Espanyol, marcà una fita important, al 

concretar els principis constitucionals. Aquest text va reemplaçar a la legislació 

anterior, especialment a la Llei de 13 de maig de 1933, tractant de protegir i 

enriquir els bens patrimonial, en tant aquestos son la contribució històrica a la 

civilització i  la cultura per part del pobles d’Espanya, fent de la protecció un deure 

general i obligant a tots els poders públics. 

 

Aquesta norma ha estat complementada amb la legislació autonòmica, al nostra cas 

mitjançant la Llei 4/1998, amb les successives reformes. Els anys, però, que han 

passat han evidenciat insuficiències en el text de 1985, amb el encerts indiscutibles 

que es van introduir. L’experiència actual ens permet aproximar-nos al que ha estat 

el balanç, sense dubte positiu, de punts bàsics de la norma, en quant a la tipificació 

del bens a protegir, els drets i obligacions de la ciutadania, i la missió del poders 

públics. 

 

Coses que avui gaudeixen de gran consens social, com és la tipificació dels bens i al 

seua protecció, son el resultat de la norma, com ja hem dit, així i tot,  caldria una 

revisió que milloraria la regulació present i l’ampliaria. Aquesta revisió esta 

proposant-se des de múltiples opcions multidisciplinars, així com de les institucions 

i les opcions parlamentàries. 

   

El Consell Valencià de Cultura es entitat consultiva, en base a l’article 3,2, de la 

LLPHE i el set de la Llei de Patrimoni Cultural Valencià, condició que el faculta per 

emetre el present informe.  

 

Per tal de contribuir a la millora, i a la revisió de la llei que comentem, per part del 

CVC  s’ha elaborat el present informe, el qual vol insistir sobre aquells punts més 

significatius que mereixerien la nova regulació, tot i sense, entrar al detall concret, 

cosa que deu ser matèria més del legislador. 
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Punts que es consideren susceptibles de revisió 

 

Des del CVC es proposa com d’especial rellevància els següents: a) Sobre els bens 

que conformen el patrimoni b) sobre els espolis c)Sobre els deures del municipis. 

d)sobre els bens de titularitat eclesiàstica e) Sobre les mesures de protecció 

f)patrimoni arqueològic i paleontològic. g) mesures de foment i ajudes. h)patrimoni 

immaterial. 

 

a) Àmbit dels bens protegits 

 

La visió que presideix la norma, especialment l’article 1 s’ha qualificat d’historicista, 

i en general a la practica s’ha ampliat el concepte de patrimoni com “patrimoni 

cultural”, concepte de més abast que l’ històric. La revisió més acceptable seria 

anar a un concepte més ample , al estimar que els bens culturals son aquells que 

pel seus valors deuen ser protegits, amb  inclusió del immaterials, tal i com ha 

desenvolupat la Convenció de l’Unesco de 2003, ratificada per Espanya en febrer de 

2007( BOE  5-2-07).  

 

La majoria de lleis autonòmiques, elaborades en base a les competències que lis 

han estat atribuïdes, han ampliat el concepte de patrimoni , de forma que ens 

trobem amb una llei d’àmbit estatal més restrictiva , en tant que als territoris amb 

norma pròpia la de protecció afecta a més manifestacions culturals. AIXÍ LA Llei 

4/98 de PCV al seu article primer fa una relació prou extensa de bens que deuen 

ser protegits. 

 

Una definició més ampla inclouria, tanmateix els bens amb valor artístic, amb 

independència de la seua antiguitat, i per inclouria les obres contemporànies. 

 

b) Sobre els espolis.(art4) 

 

La norma actual es queda  molt curta en quant a mesures preventives, com en les 

punitives. El Codi Penal articles 321, a 324,  per la seua banda presenta un 

regulació que deuria ampliar-se.  Per altra banda, en via administrativa es deurien 

delimitar les responsabilitats de les autoritats, especialment locals. 

 

 En aquest apartat, caldria una millora dels serveis de prevenció i de vigilància per 

part dels coses de seguretat,  amb una especialització en la matèria.  En informes a 

anteriors el CVC ha aconsellat l’actualització del Codi Penal, així com la possible 

creació d’unitats de policia autonòmica especialitzada en la persecució del delictes 

contra el patrimoni. 

 

c) Competències  
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Les competències en matèria de protecció i declaració dels bens culturals es delega 

en l’administració de l’estat, Ministeri de Cultura, i el govern autonòmic. 

 

L’experiència, però, ha evidenciat com els municipis tendeixen a eludir intervindre 

de forma activa en la protecció del patrimoni, especialment per manca de mitjans 

als municipis menuts i mitjans, l’exemple del incompliment d’elaborar i aplicar plans 

especial de protecció  resulta més que manifest. 

 

Al nostra cas, el valencià,  la norma autonòmica, la llei 4/1998,ha creat la figura 

dels bens de rellevància local, figura que pot crear una segon categoria de bens 

protegits,  equiparables en alguns aspectes als  BICS. 

 

Caldria, tanmateix,  dotar de mitjans, i preveure normes específiques en l’àmbit de 

los corporacions locals, puix sense mes recursos que els actuals no poden afrontar 

la tutela dels bens existents al municipis. 

 

d)  Tractament dels bens de titularitat religiosa 

  

En diversos informes aquest CVC ha insistit en la manca de concreció de les 

obligacions de les congregacions religioses envers els bens dels que son titulars, en 

quant al règim de visites, i el compliment de les obligacions de conservar el bens i 

mantenir-los  al seu lloc, entre altres temes. 

 

El tractament actual de la llei és més que insuficient,  el buidament d’immobles, els 

trasllats irregulars, i les actuacions poc respectuoses amb bens eclesiàstics fan 

imprescindible una revisió del tema i una ampliació de la llei. 

La col·laboració amb el funcionament regular de les comissions mixtes entre 

institucions públiques, dels distints marcs territorials, i les congregacions religioses 

seria una via molt adient per preveure i regular el gaudiment públics del bens de 

titularitat eclesiàstica. 

 

e) Mesures de protecció 

 

Tot el títol IV de la llei, article 35 a 39,  han generat problemes per la seua rigidesa. 

Durant els anys que han passat s’ha evidenciat que el criteri envers les 

rehabilitacions i reconstruccions deurien preveure les diferents realitats existents, i 

com els criteris a seguir deurien admetre més opcions, sempre amb els dictàmens 

o, al seu cas, informes oportuns, especialment en allò que afecta a intervindré en 

conjunts històrics o en bens de valor històric i arqueològic, casos en els quals 

l’opinió de les entitats consultives deurien ser vinculants, tal i com es preveu en la 

declaració dels bens com BIC. 
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La llei valenciana, ha ampliat les possibilitats d´ intervenció als bens d´ interès 

culturals. La conveniència d’harmonitzar les legislacions autonòmiques i les estatals 

en aquest extrem es prou patent. 

 

f) Patrimoni arqueològic i patrimoni paleontològic 

 

Els professionals d‘ambdues disciplines han vingut demanant una actualització de 

tot aquesta part, els primers en relació a les  pautes en les  excavacions, i els 

segons per la errònia, al seu parer, assimilació d’arqueologia i paleontologia. 

 

 S’ha platejat l’especificitat del bens paleontològics, formats per restes que es 

presenten de forma massiva en sol i format per roques sedimentàries amb 

afloraments molts importants i que sovint son destruïts per manca de connexament 

i catalogació. 

 

En aquest sentit es recomana la creació de la categoria com be a protegir de “ lloc 

paleontològic singular”. 

 

g) Obligacions i drets 

 

Aquest CVC ha destacat en un informe de data 30 de maig de 2005 la manca real 

d’un règim d’incentius per afavorir la recuperació dels bens i el seu manteniment, ja 

que l’exempció del IBI als casos dels bens BIC no és suficient, i deixa a molts altres 

bens sense cap altra compensació per als titulars que vulguem complir amb el 

deure de conservació. 

 

Caldria preveure per via de llei altres compensacions e, les carregues fiscals, així 

com un sistema d’ajuda específic. 

 

h) Bens immaterials 

 

La ratificació per part de l’estat Espanyol de la Convenció de l’Unesco sobre el 

Patrimoni Immaterial de 2003, feta per Instrument publicat al BOE de 5 de febrer 

de 2007, obligaria ampliar l’àmbit de protecció patrimonial, i a un desenvolupament 

d’aquest, seguint els criteris i els conceptes marcats per l’Unesco. 

 

D’especial rellevància serien les funcions que marca la Convenció pels estats que la 

ratifiquen al seus articles 11 a 18. 

   

Igualment cal referència als bens producte de les tècniques tecnològiques. 
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Conclusions 

 

Primera.- El CVC reitera el que s’ha manifestat, insistint en la necessitat 

d’actualitzar la Llei de Patrimoni Històric Espanyol, particularment als punts 

esmentats, i ofereix la seua col·laboració institucional . 

 

Segona.- El present Informe serà enviat al Ministeri de Cultura, a Mesa de les Corts 

Generals, i  al Govern Valencià. 

 

 

 

 


