
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen    537/2020 
Expedient   543/2020 
 

 
 
           Hble. Senyor: 
 
 
 El Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 18 de novembre de 2020, sota la Presidència 

de la Hble. Sra. Margarita Soler Sánchez, i amb 

l’assistència dels senyors i les senyores que al 

marge s’expressen va emetre, per unanimitat, el 

dictamen següent: 

 
 

 
 
 
 
 

 
De conformitat amb la comunicació de V. H., de 27 d'octubre de 2020, 

registrada en el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana el 29 
d'octubre de 2020, el Ple d'aquest Òrgan ha examinat el procediment instruït 
per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, relatiu al projecte de Decret 
del Consell, pel qual es declara bé d'interés cultural, amb la categoria de zones 
arqueològiques, els jaciments Cova del Tossal de la Font i Cova Matutano en 
el terme municipal de Vilafamés (Castelló). 
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I 
ANTECEDENTS 

 
 
Únic.- Documentació remesa 
 
El procediment tramitat per a elaborar aquest projecte de decret, de la 

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, consta dels següents documents, 
tràmits i informes: 
 

1. Resolució del director general de Patrimoni Artístic, de 19 de gener 
de 1998, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i el 
Boletín Oficial del Estado (BOE), els dies 24 de febrer de 1998 i 27 de febrer 
de 1998, en què s’acorda la incoació de l'expedient de declaració de bé 
d'interés cultural (BIC) de les coves del Tossal de la Font i Matutano, d'ara en 
avant les Coves. 

 
2.Petició de l’A. d'A. d. B. A. de Vilafamés, de 6 de novembre de 2015 i 

8 de setembre de 2016, de declaració de les Coves com a BIC a l'empara de 
l’article 27 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, de patrimoni 
cultural valencià, a partir d’ara LPCV. 

 
3. Informes arqueològics de la Direcció Territorial de Cultura i Esport 

de Castelló , de 30 de juny i 4 de juliol de 2016, en els quals es proposa la 
incoació de l'expedient de declaració de les Coves com a BIC. 

 
4. Informe del cap de Servei de Patrimoni Cultural, de 22 d'octubre de 

2019, en què proposa la incoació de l'expedient de declaració de les Coves 
com a BIC. 

 
5. Proposta de la directora general de Cultura i Patrimoni, d'11 de juliol 

de 2019, dirigida a l'Ajuntament de Vilafamés, per a la iniciació de l'expedient 
de declaració de les Coves com a BIC. 

 
6. Escrit de l'alcalde de Vilafamés, de 28 d'agost de 2019, on presta la 

seua conformitat a la declaració de les Coves com a BIC. 
 
7. Proposta de resolució de la directora general de Cultura i Patrimoni, 

de 31 d'octubre de 2019, d'incoació de l'expedient de declaració de les Coves 
com a BIC. 

 
8. Informe de la directora general de Cultura i Patrimoni, de 31 

d'octubre de 2019, relatiu a la no afecció de la disposició estudiada als 
programes o eines informàtiques, així com de no implantació d'un nou 
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programa o de més o nous mitjans informàtics en l'aprovació i execució de la 
disposició general. 

 
9. Informe de la directora general de Cultura i Patrimoni, de 31 

d'octubre de 2019, sobre la necessitat i oportunitat de declarar com a BIC les 
Coves. 

 
10. Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Esport, de 19 de 

novembre de 2019, publicada en el DOGV i BOE els dies 13 de desembre de 
2019 i 5 de febrer de 2020, en què acorda la incoació de l'expedient de 
declaració de les Coves com a BIC. 

 
11. Acord de la directora general de Cultura i Patrimoni, de 13 de 

desembre de 2019, en el qual sotmet l'expedient a informació pública i el 
remet al Ministeri de Cultura i Esport per a la seua anotació preventiva en el 
Registre de Béns d'Interés Cultural. 

 
12. Escrits de la directora general de Cultura i Patrimoni, de 13 de 

desembre de 2019, notificant la incoació del procediment i l'obertura del 
tràmit d'informació pública a la Direcció General de Belles arts del Ministeri 
de Cultura i Esport i a l'Ajuntament de Vilafamés. 

 
13. Escrits de la directora general de Cultura i Patrimoni, de 13 de 

desembre de 2019, en què sol·licita l'emissió de l'informe previst en l'article 
27.5 de la LPCV al Consell Valencià de Cultura, la Reial Acadèmia de Belles 
Arts de Sant Carles i la Universitat Jaume I de Castelló. 

 
14. Oficis de la directora general de Cultura i Patrimoni, de 27 de 

desembre de 2019 i 8 de gener de 2020, on notifica la tramitació del projecte 
de decret a la Presidència de la Generalitat i a les conselleries de Política 
Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Agricultura, Desenvolupament Rural, 
Emergència Climàtica i Transició Ecològica. 

 
15. Informe del Consell Valencià de Cultura favorable a la declaració de 

les Coves com a BIC, de 15 de gener de 2020. 
 

16. Informe del sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura, Medi 
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, de 17 de gener de 2020, 
sobre absència d'afecció competencial. 

 
17. Informe del sotssecretari de la Conselleria de Política Territorial, 

Obres Públiques i Mobilitat, de 27 de gener de 2020, sobre absència d'afecció 
competencial. 
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18. Escrits de la cap de Servei de Patrimoni Cultural, de 3 de març de 
2020, en què notifica a l'A. d'A. d. B. A. de Vilafamés i a l'Ajuntament de 
Vilafamés el tràmit d'informació pública. 

 
19. Informe favorable de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant 

Carles, de 10 de març de 2020, a la declaració de les Coves com a BIC. 
 
20. Segon informe de la directora general de Cultura i Patrimoni, de 23 

de juliol de 2020, sobre la necessitat i oportunitat de declarar com a BIC les 
Coves. 

 
21. Segon informe de la directora general de Cultura i Patrimoni, de 23 

de juliol de 2020, relatiu a la no afecció de la disposició estudiada als 
programes o eines informàtiques, així com de no implantació d'un nou 
programa o de més o nous mitjans informàtics en l'aprovació i execució de la 
disposició general. 

 
22. Informe de la directora general de Cultura i Patrimoni, de 23 de 

juliol de 2020, sobre l'impacte per raó de gènere del projecte de decret de 
declaració de BIC de les Coves. 

 
23. Informe de la directora general de Cultura i Patrimoni, de 23 de 

juliol de 2020, sobre l'impacte en la infància i l'adolescència del projecte de 
decret de declaració de BIC de les Coves. 

 
24. Informe de la directora general de Cultura i Patrimoni, de 23 de 

juliol de 2020, sobre l'impacte en la família del projecte de decret de declaració 
de BIC de les Coves. 

 
25. Informe de la directora general de Cultura i Patrimoni, de 23 de 

juliol de 2020, sobre l'impacte en la competitivitat del projecte de decret de 
declaració de BIC de les Coves. 

 
26. Informe de la directora general de Cultura i Patrimoni, de 23 de 

juliol de 2020, sobre l'absència d'afecció del projecte de decret de declaració 
de BIC de les Coves en la planificació dels recursos humans de la Generalitat. 

 
27. Informe de la directora general de Cultura i Patrimoni, de 23 de 

juliol de 2020, sobre l'absència d'afecció del projecte de decret de declaració 
de BIC de les Coves en les competències de la Comissió Delegada d'Inclusió i 
Drets Socials. 

 
28. Informe de la directora general de Cultura i Patrimoni, d'1 de 

setembre de 2020, sobre l'absència de necessitat d'efectuar la consulta 
pública prèvia de l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC). 
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29. Informe de l'Advocacia General de la Generalitat en la Conselleria 

d'Educació, Cultura i Esport d'1 d'octubre de 2020. 
 

 I trobant-se en aquest estat la tramitació del procediment, el conseller 
d'Educació, Cultura i Esports, per l’ofici de data 27 d'octubre de 2020, que es 
va registrar en aquest òrgan el 29 d'octubre de 2020, va remetre l'expedient 
per al seu informe per aquest Consell. 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
Primera.- Sobre el caràcter de la consulta. 
 
Aquest Consell emet aquest dictamen en virtut del que disposa l'article 

10.4 de la Llei 10/1994, de 21 de desembre, de la Generalitat, de creació del 
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (LCJC). D'acord amb 
aquest precepte, el dictamen serà preceptiu en els supòsits de «projectes de 
reglaments o disposicions de caràcter general que es dicten en execució de lleis 
i les seues modificacions.» 

 
 
Segona.- Estructura del Projecte. 

 
La disposició general proposada revist la forma de decret del Consell. El 

seu contingut es divideix en una part expositiva, denominada «Preàmbul», i 
una altra dispositiva. Aquesta última conté 16 articles i dues disposicions 
addicionals i finals.  

 
El contingut del projecte d'ordre és el següent: 
Preàmbul 
 
Article 1. Objecte. 
Article 2. Règim de zona arqueològica. 
Article 3. Usos permesos en l'immoble i el seu entorn. 
Article 4. Règim d'intervenció de l'entorn. 
Article 5. Preservació del paisatge arqueològic. 
Article 6. Preservació dels béns immobles. 
Article 7. Limitació d'accés. 
Article 8. Intervencions arqueològiques. 
Article 9. Pla especial de protecció. 
Article 10. Règim de zona arqueològica. 
Article 11. Usos permesos en l'immoble i el seu entorn. 
Article 12. Règim d'intervenció en l'entorn. 
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Article 13. Preservació del paisatge històric, arqueològic i dels béns que 
el conformen. 
Article 14. Limitació d'accés. 
Article 15. Intervencions arqueològiques. 
Article 16. Pla Especial de Protecció. 
 
Disposicions addicionals 
Primera. Inscripció en l'Inventari General del Patrimoni Cultural 
Valencià. 
Segona. Absència d'incidència en la despesa pública d’aquesta 
disposició. 
 
Disposicions finals 
Primera. Entrada en vigor 
Segona. Pla de protecció de l'entorn 

 
 

Tercera.- Procediment d'elaboració. 
 
En la tramitació del procediment, encara que amb certes deficiències 

corregibles, s'han seguit quasi tots els tràmits essencials exigits per la 
normativa d'aplicació a l'elaboració de disposicions generals i en matèria de 
subvencions, a saber: l'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la 
Generalitat, del Consell; l'article 27 LPCV, i el Decret 24/2009, de 13 de 
febrer, del Consell, que regula, entre altres extrems, el procediment 
d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat. En avant ens hi 
referirem com al Decret de tècnica normativa. 

 
L'expedient s'inicia amb la resolució, de 19 de novembre de 2019, del 

conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Aquella s'acorda a 
petició, de 31 d'octubre de 2019, de la directora general de Cultura i 
Patrimoni. La resolució es dicta a l'empara de l'article 39.1 del Decret 
24/2009, del Consell. Aquesta al seu torn arranca de les peticions de 6 de 
novembre de 2015 i 8 de setembre de 2015, de l'A. d'A. d. B. A. de Vilafamés, 
i la conformitat, de 28 d'agost de 2019, de l'alcalde de Vilafamés. 

 
De conformitat amb l'article 27.3 LPCV, l'inici del procediment s'ha 

comunicat, el 13 de desembre de 2019, a la Direcció General de Belles Arts 
del Ministeri de Cultura i Esport, per a la seua anotació preventiva en el 
Registre de Béns d'Interés Cultural. També s'ha notificat a l'Ajuntament de 
Vilafamés, propietari de les Coves. 

 
La resolució també s'ha publicat en el DOGV, el 13 de desembre de 

2019 i en el BOE, el 5 de febrer de 2020, com exigeix l'article 27.3 de la LPCV. 
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Addicionalment, i per així preveure-ho l'article 27.6 de la LPCV, la 
resolució de la directora general de Cultura i Patrimoni, de 13 de desembre 
de 2019, acorda l'obertura del tràmit d'informació pública. També s'ha donat 
audiència a l'Ajuntament de Vilafamés i a l'A. d'A. d. B. A. de Vilafamés el 3 
de març de 2020. 

 
S'ha incorporat a l'expedient l'informe de necessitat i oportunitat, signat 

per la directora general de Cultura i Patrimoni els dies 31 d'octubre de 2019 
i 23 de juliol de 2020, respectivament. Aquest document és preceptiu per així 
disposar-ho l'article 43.1 a) de la Llei del Consell. 

 
S'adjunten els escrits dels subsecretaris de les conselleries 

d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i 
Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, de 17 i 27 de gener de 2020, 
respectivament. Aquests s'han efectuat a l'empara de l'article 43.1 b) de la Llei 
de Consell i declaren l'absència d'afectació del projecte normatiu a les 
competències dels seus departaments. 

 
Així mateix, s'han evacuat els informes transversals que es deriven del 

43.1 d) de la Llei del Consell. Ens estem referint als informes de coordinació 
informàtica de projectes normatius, així com els d'impacte per raó de gènere, 
en la infància i l'adolescència i la família. Tots ells estan signats per la 
directora general de Patrimoni i Cultura el 23 de juliol de 2020. 

 
Aquests informes venen impostos pels articles 94.1 del Decret 

220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana; 19 de la Llei 
orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva d'homes i dones, 
22 quinquies de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica 
del menor, i la disposició addicional desena de la Llei 40/2003, de 18 de 
novembre, de protecció a les famílies nombroses, respectivament. 

 
Complementàriament, el Consell Valencià de Cultura i la Reial 

Acadèmia de Sant Carles han informat favorablement, els dies 15 de gener i 
10 de març de 2020, la declaració de les Coves com a BIC. Aquests informes 
són preceptius per així disposar-ho l'article 27.5 en relació amb l'article 7, 
tots dos de la LPCV. 

 
 Finalment, la Advocacia de la Generalitat va emetre, l'1 d'octubre de 
2020, l'informe jurídic a què es refereix l'article 5.2 h) de la Llei 10/2005, de 
9 de desembre, de la Generalitat, de l'assistència jurídica de la Generalitat. 

 
Arribats a aquest punt hem d’assenyalar que no s'ha dut a terme la 

consulta pública prèvia a què es refereix l’article 133.1 de la LPAC. 
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En el decret objecte de dictamen, la necessitat de la consulta pública 
prèvia s'ha descartat per la directora general de Cultura i Patrimoni. Raona, 
en un escrit d'1 de setembre de 2020, que la declaració de les Coves com a 
BIC «es produeix necessàriament [per imposició legal] I NO AMB CARÀCTER 
FACULTATIU» així com «per facta concludentia» en atenció a la seua 
excepcional importància. Addicionalment, «destaca l'escassa incidència o 
impacte econòmic» i assenyala que estem davant «un procediment limitatiu de 
drets que pot suscitar-se d'ofici o a instàncies de QUALSEVOL PERSONA (…) 
en el qual l'Administració es troba COMPEL·LIDA a iniciar-lo, per la qual cosa 
resulta innecessari implementar un tràmit previ a la incoació, no previst 
legalment.» 

 
Segons el parer d'aquest Consell, la dispensa de consulta pública prèvia 

ha d'ancorar-se, no en l'article 133.1 de la LPAC, sinó en la seua disposició 
addicional 1.1. Segons aquesta, «els procediments administratius regulats en 
lleis especials per raó de la matèria que no exigisquen cap dels tràmits previstos 
en aquesta Llei o regulen tràmits addicionals o diferents es regiran, respecte a 
aquests, pel que disposen aquestes lleis especials.» 

 
En el cas que ens ocupa, la participació ciutadana es regula en l'article 

27 de la LPCV. Aquest precepte possibilita una sol·licitud prèvia que ha de ser 
resolta en tres mesos. També preveu la notificació de la incoació als 
interessats i a l'ajuntament on radique el bé, així com la publicació en el 
DOGV i BOE i la comunicació al Registre General de Béns d’Interès Cultural 
de l'Administració General de l'Estat i, si escau, al Registre de la Propietat. 
Addicionalment exigeix sol·licitar el parer favorable de dues institucions 
consultives del ram, i en el cas de béns immobles donar audiència a 
l'ajuntament interessat i obrir un tràmit d'informació pública d'un mes. 

 
Aquest Consell comparteix amb la STSJ de Navarra 574/2018, de 14 

de juny, la inaplicació en aquest cas «del tràmit de consulta pública [prèvia] 
contemplat en l'article 133[.1] de la LPACAP, i és que la disposició final primera 
d'aquesta és clara en el sentit que en els procediments administratius regulats 
en lleis especials per raó de la matèria –com ho és [entre altres] el d'elaboració 
de les ordenances fiscals previst en el TRLRHL (…)– és aplicable el que disposa 
la llei especial no sols per al cas que aquesta continga tràmits addicionals o 
diferents al d'aquella, sinó també quan no exigisca cap dels tràmits previstos 
en la LPACAP, com ho és aquest tràmit de consulta pública» prèvia (FJ 3). 
 

Quarta.- El marc normatiu. 
 
L'article 46 de la Constitució Espanyola (CE) disposa que «els poders 

públics garantiran la conservació i promouran l'enriquiment del patrimoni 
històric, cultural i artístic dels pobles d'Espanya i dels béns que l'integren, 
qualsevol que siga el seu règim jurídic i la seua titularitat.» 
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Les Corts Generals, emparant-se en el títol competencial de l'article 
149.1.28 de la CE, van promulgar la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
patrimoni històric espanyol (LPHE). Aquesta norma va ser desenvolupada pel 
Reial decret 111/1986, de 10 de gener. 

 
Per part seua, l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana 

(EACV) atribueix a la Generalitat competència exclusiva sobre «patrimoni 
històric, artístic, monumental, arquitectònic, arqueològic i científic, sense 
perjudici del que disposa el número 28 de l'apartat 1 de l'article 149 de la 
Constitució Espanyola» (article 49.1 5a). Les Corts, en l'exercici de la seua 
competència en matèria de patrimoni cultural, van aprovar la LPCV. 

 
La LPCV –com indica l'apartat segon del seu preàmbul- «constitueix el 

marc legal de l'acció pública i privada dirigida a la conservació, difusió, foment 
i acreixement del patrimoni cultural en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, 
determinant les competències dels poders públics en la matèria, les obligacions 
i drets que incumbeixen als titulars dels béns i les sancions que es deriven de 
les infraccions als seus preceptes.» 

 
El títol II de la LPCV regula l'Inventari General del Patrimoni Cultural 

Valencià i el règim de protecció dels béns inventariats. Conté quatre capítols, 
dedicats a l'Inventari General, règim general de protecció dels béns 
inventariats, béns d'interés cultural valencià (BIC) i finalment als altres béns 
de l'Inventari General. 

 
El títol III de la LPCV es dedica al patrimoni arqueològic i paleontològic. 

S'hi estableix com a obligatòria la intervenció de la conselleria competent en 
matèria de cultura, tant en l'autorització d'actuacions arqueològiques i 
paleontològiques, com en la d'obres que resulten afectades per l'existència de 
restes d'aquesta naturalesa. També preveu el títol III la participació de la 
Generalitat en el finançament dels treballs arqueològics o paleontològics que, 
en aquest últim cas, hagen de fer-se quan es tracte d'obres en les quals no 
poguera preveure's l'existència d'aquelles restes. 
 

Addicionalment cal tindre en compte el Decret 107/2017, de 28 de 
juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de regulació de les 
actuacions arqueològiques en la Comunitat Valenciana. Aquest crea el 
Consell Assessor d'Arqueologia i Paleontologia de la Comunitat Valenciana. 
 

Cinquena.- Observacions al contingut del projecte normatiu 
 

 Al títol 
 
De acord amb l'article 4.2 del Decret de tècnica normativa, «durant la 

tramitació del procediment d'elaboració, i mentre no es produïsca l'aprovació, el 
títol s'indicarà amb l'expressió (…) “Projecte de Decret del Consell”.»  
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El títol del decret ha d'ajustar-se a aquesta manera de citar el projecte. 

La redacció actual inclou un encapçalament, denominat «PROPOSTA DE 
DECRET» i es refereix al projecte com a «Decret /2020». Es recomana escriure 
«Projecte de Decret /2020». 
 

A la part expositiva  
 
1) Preàmbul 
 
«La part expositiva del projecte normatiu declararà breument i 

concisament els motius que hagen donat lloc a la seua elaboració, els objectius 
i les finalitats que es pretenen satisfer. Al·ludirà als seus antecedents i a les 
competències en l'exercici de les quals es dicta, així com a les línies generals 
del seu contingut quan calga per al seu millor enteniment, fent esment a la 
incidència que puga tindre en la normativa en vigor, amb especial atenció als 
aspectes nous» (article 11 del Decret 24/2019, del Consell). 

 
Es realitzen els següents suggeriments en relació amb el preàmbul: 
 

A. Sembla oportú recollir els objectius i finalitats que es pretén satisfer 
amb la catalogació de les Coves. 

B. No consta cap referència al contingut de la norma, ni tan sols a les 
seues línies generals. 
Se suggereix descriure el contingut dels capítols i la part final de la 
norma. 

  
2) Fórmula aprovatòria 
 
La redacció final de la fórmula aprovatòria anticipa el resultat de la 

consulta a aquest Consell, ja que indica que la norma s'aprova «de conformitat 
amb el Consell Jurídic Consultiu». En aquest estat del procediment, aquesta 
fórmula ha d'adequar-se al que disposa l'article 2.5 de la Llei 10/1994, de 19 
de desembre, i indicar-se «conforme amb» o «oït» el Consell Jurídic Consultiu, 
en funció que, finalment, s'assumisquen o no les observacions essencials que 
puguen formular-se. 
 

3) Cita de lleis de la Generalitat 
 
D'acord amb l'article 3.7 del Decret de tècnica normativa, «la primera 

vegada que aparega citada una norma s'identificarà amb el seu títol complet. 
Les posteriors cites podran realitzar-se expressant el seu títol complet o una 
fórmula abreujada d'aquest que identifique la norma». 

 
Per aquesta raó la primera vegada que s'esmenta la Llei 4/1998, d'11 

de juny, de la Generalitat, de patrimoni cultural valencià, ha de citar-se 



 11

d'aquesta manera, especificant que es tracta d'una Llei de la Generalitat. Les 
següents referències poden realitzar-se escrivint Llei 4/1998, de la 
Generalitat, Llei de patrimoni cultural valencià, o similar. 

 
Per l'anterior, en el primer paràgraf del preàmbul, hauria de citar-se la 

«Llei 4/1998, d'11 de juny, [de la Generalitat] del patrimoni cultural valencià». 
 
 

III 
CONCLUSIÓ 

 
 
 Pel que queda exposat, el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana és del parer: 
 
 Que el projecte de Decret del Consell, pel qual es declara bé d’interés 
cultural, amb la categoria de zones arqueològiques, els jaciments Cova del 
Tossal de la Font i Cova Matutano en el terme municipal de Vilafamés 
(Castelló), és conforme amb l'ordenament jurídic. 
 

V.H., no obstant això, resoldrà allò que considere més encertat. 
 
 
 València, 18 de novembre de 2020 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE. SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT. 


