
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU  
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 

 
Dictamen 167/2021 
Expedient 091/2021 
 
 

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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 24 de març de 2021, 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 17 de febrer de 2021 

(Registre d'entrada de 19 de febrer), el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana ha examinat el procediment instruït per la Conselleria 
d'Educació, Cultura i Esport, relatiu al projecte de Decret pel qual es declara 
bé d'interés cultural, amb la categoria de zona arqueològica, el jaciment 
arqueològic de Cabezo Redondo a Villena (Alacant), segregant-lo del conjunt 
històric declarat del nucli urbà antic de la ciutat de Villena. 
 
 

 

 
Presidenta 
Hble. Sra. 
Margarita Soler Sánchez 
 
Conselleres i Consellers 
Il·lmes. Sres. i Il·lms. Srs. 
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Faustino de Urquía Gómez 
Asunción Ventura Franch 
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Joan Carles Carbonell Mateu 
 
Conseller nat 
Molt Hble. Sr. 
Francisco Camps Ortíz  
 
Secretari General 
Il·lm. Sr. 
Joan Tamarit i Palacios 
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I 

ANTECEDENTS 
 
 
 

Primer. Sol·licitud de dictamen.  
 
Amb data 19 de febrer de 2021 va tindre entrada en aquest Consell 

Jurídic Consultiu una sol·licitud de dictamen remés per la Conselleria 
d'Educació, Cultura i Esport, relativa al Projecte de decret pel qual es declara 
bé d'interés cultural, amb la categoria de zona arqueològica, el jaciment 
arqueològic de Cabezo Redondo a Villena (Alacant), segregant-lo del conjunt 
històric declarat del nucli urbà antic de la ciutat de Villena, d'acord amb el que 
disposa l'article 10.4 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del 
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 

 
 
Segon. Documentació remesa. 
 
L'expedient que forma el procediment instruït per a l'elaboració del 

Projecte de decret està integrat per la documentació a la qual es fa referència 
en la consideració segona del Dictamen. 

 
 
Tercer. Finalitat de la norma. 
 
L'informe sobre la necessitat i oportunitat del Decret de data 17 de 

febrer de 2020, assenyala el següent: 
 
«El Decret 666/68, de 21 de març, del Ministeri d'Educació i Ciència, 

(BOE 08.04.68.), va declarar Bé d'Interés Cultural amb la categoria de conjunt 
històric el barri antic de la ciutat de Villena (Alacant), incloent dins del perímetre 
del mateix el jaciment arqueològic ‘Cabezo Redondo’, amb el qual no guardava 
absolutament cap relació. 

 
Vist el temps transcorregut des de la publicació del Decret 666/68 

esmentat, la parquedat de les dades relacionades amb el jaciment arqueològic 
de Cabezo Redondo contingudes en el decret declaratiu del conjunt històric, al 
no descriure's la zona arqueològica, ni determinar-se els valors que justifiquen 
la seua protecció, ni assenyalar-se un entorn establint la corresponent 
normativa de protecció per a aquest, l'Ajuntament de Villena (Alacant) va 
sol·licitar a aquest Centre directiu la delimitació del seu entorn de protecció i 
l'establiment de la normativa de protecció del bé d'interés cultural amb la 
categoria de zona arqueològica. 
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Els Serveis Tècnics d'aquesta Direcció General han informat 

favorablement l'anterior sol·licitud formulada per l'Ajuntament de Villena, 
elaborant i elevant a la consideració d'aquesta Corporació a títol d'avanç la 
nova proposta declarativa que atén els esments determinatius de la Llei 4/98, 
d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, havent-hi expressament prestat 
la seua conformitat a la mateixa l'Ajuntament de Villena, tant en relació amb 
l'àmbit que es delimita a efectes tutelars com en relació amb la normativa de 
protecció que s'assenyala per a aquest». 

 
A més, l'elaboració de la disposició general projectada es motiva en raó 

que: «…no implica cap cost econòmic per a la Generalitat, sinó que, pot 
comportar un estalvi o avantatge econòmic per a totes les administracions 
implicades, prevenint-se i evitant-se distorsions entre la competència tutelar 
que incumbeix a la Generalitat en matèria de patrimoni cultural i les 
competències municipals. L'Ajuntament de Villena ha sol·licitat expressament 
la declaració de bé d'interés cultural d'aquest excepcional enclavament 
manifestant el seu propòsit de col·laborar per a la protecció integral d'aquest 
immoble que incorpora valors arqueològics en grau particularment significatiu». 

 
I trobant-se el procediment en l'estat descrit, el conseller d'Educació, 

Cultura i Esport, per ofici de 17 de febrer de 2021, que es va registrar 
d'entrada en aquest Òrgan consultiu el dia 19 del mateix mes i any, va 
remetre l'expedient per a Dictamen per aquest Consell Jurídic Consultiu. 

 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
 
Primera. Naturalesa del dictamen. 
 
L'article 10.4 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de la Generalitat 

Valenciana, estableix que el Consell Jurídic Consultiu haurà de ser consultat 
preceptivament en els supòsits de «projectes de reglaments o disposicions de 
caràcter general que es dicten en execució de lleis i les seues modificacions». 
 

El projecte estudiat es dicta en execució de la Llei 4/1998, d'11 de juny, 
de patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana, la qual cosa justifica la 
consulta a aquest Consell. 

 
 
Segona. Procediment d'elaboració del projecte. 
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En la instrucció del procediment s'han complit els tràmits essencials 
exigits per l'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, per 
a l'elaboració dels reglaments i pel Decret 24/2009, de 13 de febrer, del 
Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels 
projectes normatius de la Generalitat. 

 
Consta un informe sobre la necessitat i oportunitat de la norma, emés 

per la directora general de Cultura i Patrimoni, en data 17 de febrer de 2020. 
 
S'ha incorporat la memòria econòmica favorable, de la mateixa data i 

procedència, indicant l'absència de cost econòmic per a la Generalitat 
dimanant de l'aprovació de la norma projectada. 

 
Consta l'Informe d'innecessarietat del tràmit de consulta prèvia, de data 

21 de febrer de 2020.  
 
També es van unir a l'expedient els informes d'impacte per raó del 

gènere; infància i adolescència; família i coordinació informàtica, tots ells 
emesos a càrrec de la directora general de Cultura i Patrimoni, en data 30 de 
novembre de 2020. 

 
En relació amb els referits informes hem de recordar el que ja hem 

reiterat en nombrosos dictàmens sobre la necessitat que siguen emesos pels 
òrgans de l'Administració especialitzats i competents en la matèria, així com 
que no siguen unes meres declaracions rituals, sense aportació de cap dada, 
ni anàlisi de la situació sobre la qual tindrà incidència la norma. 

 
Així mateix, consten els informes de competitivitat i el de no incidència 

sobre els recursos humans de la Generalitat i no afectació a les condicions de 
treball dels empleats públics, emesos en la mateixa data i per la directora 
general competent en matèria de cultura i patrimoni de la Conselleria 
consultant.  

 
Consta l'oportú Informe de no afectació a la matèria pròpia de la 

competència de la Comissió Delegada d'Inclusió i Drets socials. 
 
En el procediment d'elaboració de la disposició general projectada s'ha 

practicat el tràmit d'informació pública, de conformitat amb el que disposa 
l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques i l'article 47 de la Llei 
2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de 
la Comunitat Valenciana i normativa concordant. 

 
A més, es va obrir tràmit d'audiència a les persones interessades i a les 

conselleries afectades i va formular al·legacions l'Ajuntament de Villena. 
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L'Advocacia de la Generalitat va emetre un informe favorable l'11 de 
gener de 2021. 

 
En el procediment analitzat s'han seguit els tràmits previstos en els 

articles 26.2 i 27 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del patrimoni cultural 
valencià, havent de singularitzar-se, entre altres, la resolució d'inici de 
l'expedient per a la declaració de bé d'interés cultural, de la Conselleria 
d'Educació, Cultura i Esport, de data 20 de març de 2020 (DOGV núm. 8973 
de 20.04.2020) i el preceptiu Informe del Consell Valencià de Cultura, 
aprovat en la seua sessió plenària de data 28 de setembre de 2020. 

 
El Projecte de decret compta igualment amb l'aval dels informes de la 

Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles i de la Universitat de València. 
 

Ha de significar-se que tots els informes avantdits són de contingut 
favorable a la disposició general projectada. 

 
En suma, s'han seguit les normes previstes per a l'elaboració del 

Projecte de decret que es consulta. 
 
 
Tercera. Marc normatiu. 
 

 La Constitució Espanyola, en el seu article 44 declara que «els poders 
públics promouran i tutelaran l'accés a la cultura, a la qual tots tenen dret». 
 

Per part seua, el seu article 46 proclama 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». 

 
Des d'un punt de vista competencial, l'article 149.1.28a de la 

Constitució Espanyola atribueix a l'Estat la competència sobre la defensa del 
patrimoni cultural, artístic i monumental espanyol contra l'exportació i 
l'espoliació. 
 

D'acord amb el marc competencial establit en la Constitució, l'Estatut 
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en el seu article 49.1. 5é, reconeix 
a la Generalitat competència exclusiva en matèria de «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». 

 
En exercici de les referides competències es va aprovar la Llei 4/1998, 

d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià, l'article 1 del qual defineix el 
seu objecte de la següent manera: 
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«1. La present Llei té per objecte la protecció, la conservació, la difusió, 

el foment, la investigació i l'acreixement del patrimoni cultural valencià. 
 
2. El patrimoni cultural valencià està constituït pels béns mobles i 

immobles de valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, 
etnològic, documental, bibliogràfic, científic, tècnic, o de qualsevol altra 
naturalesa cultural, existents en el territori de la Comunitat Valenciana o que, 
trobant-se fora d'ell, siguen especialment representatius de la història i la 
cultura valenciana. La Generalitat promourà el retorn a la Comunitat 
Valenciana d'aquests últims a fi de fer possible l'aplicació a ells de les mesures 
de protecció i foment previstes en aquesta Llei. 

(…)». 
 
La Llei 4/1998, d'11 de juny, dedica el títol II, capítol III a la regulació 

dels béns d'interés cultural (en acrònim BIC), definint la zona arqueològica 
de la manera següent: «És el paratge on existeixen béns l'estudi dels quals 
exigeix l'aplicació preferent de mètodes arqueològics, hagen sigut o no extrets 
i tant si es troben en la superfície com en el subsòl o sota les aigües». (Article 
26.1.A.f)). 

 
 Finalment, en l'apartat 2 del mateix article quant a l'instrument 
normatiu per a declarar aquests béns dignes de la màxima protecció, 
determina que:  
 
 «La declaració (de B.I.C.) es farà mitjançant decret del Consell, a proposta 
de la Conselleria competent en matèria de cultura, sense perjudici del que 
disposa l'article 6 de la Llei del patrimoni històric espanyol respecte dels béns 
adscrits a serveis públics gestionats per l'administració de l'estat o que formen 
part del patrimoni nacional». (Article 26.2). 
 

Des de les anteriors premisses, s'elabora el present projecte de 
disposició general, fent ús de les atribucions conferides al Consell, per a 
regular la matèria substantiva de la qual és objecte i en desenvolupament de 
la normativa citada. 

 
 
Quarta. Estructura i contingut del projecte. 
 
El text del Projecte de decret consta d'una part expositiva, sis articles, 

dues disposició addicionals, dues disposicions finals i tres annexos.  
 
Els articles 1 i 2 estableixen respectivament l'objecte i el règim 

d'intervencions en la zona arqueològica de referència. 
 



 7

Els respectius articles 3 i 4 disciplinen els usos permesos en la zona 
arqueològica i el seu entorn de protecció i el règim d'intervencions a l'entorn 
de protecció. 

 
L'article 5 es dedica a la preservació dels béns immobles, del paisatge 

de la zona arqueològica i el seu entorn. 
 
L'article 6 regula la limitació d'accés. 
 
La disposició addicional primera es titula «Inscripció en l'Inventari 

General del Patrimoni Cultural Valencià». 
 
La disposició addicional segona atén específicament l’«Absència 

d'incidència en la despesa pública de la present disposició». 
 
La disposició final primera regula «l'entrada en vigor» de la norma. 
 
I la disposició final segona es dedica al «Pla Especial de Protecció de 

l'Entorn». 
 
L'annex I regula la delimitació literal de la zona arqueològica del 

jaciment, la descripció del bé objecte de declaració i la determinació dels 
valors que justifiquen la declaració. 

 
L'annex II delimita l'entorn de protecció de la zona arqueològica i dels 

béns patrimonials que se situen en aquest entorn que es relacionen i 
s'identifiquen a efectes tutelars. 

 
I l'annex III es refereix a la documentació gràfica. 

 
 

Cinquena. Observacions al text del projecte. 
 
 
Observacions a la part expositiva. 
 
Hauria de recollir-se l'habilitació legal per a dictar el Decret, de 

conformitat al que disposa la Llei 4/1998, d'11 de juny, de patrimoni cultural 
valencià, aprovada en exercici de les competència exclusiva que ostenta la 
Generalitat València sobre el patrimoni històric, artístic, monumental, 
arquitectònic, arqueològic i científic «ex» article 49.1.5 de l'Estatut 
d'Autonomia. 

 
En la fórmula aprovatòria s'anticipa que el Decret projectat serà aprovat 

«conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana». Hem 
d'advertir que aquesta expressió només podrà usar-se quan, en el cas que es 
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formulen observacions essencials, aquestes són ateses, ja que, en cas 
contrari, caldrà emprar l'expressió «oït el Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana», segons disposa l'article 2.5 de la Llei de la Generalitat 
10/1994, de 19 de desembre. 
 
 

Observacions a la part dispositiva. 
 
 

A l'article 1. Objecte. 
 
Hauria de vincular-se amb la Llei 4/1998, d'11 de juny, de patrimoni 

cultural valencià, que habilita la declaració de bé d'interés cultural (BIC) 
mitjançant el present Decret, o bé, si es vol, remetre a l'específic règim previst 
en l'article 2 del projecte. 

 
A més, se suggereix que la denominació del bé d'interés cultural que es 

declara es redacte entre signes de puntuació de cometes, així: «el jaciment de 
Cabezo Redondo», o bé el propi esment a «Cabezo Redondo», per a ressaltar la 
seua denominació. 
 
 

Qüestions de redacció. 
 
La rúbrica «Preàmbul» se situarà tipogràficament en lloc central, com a 

encapçalament i no al marge esquerre de la part expositiva del Decret projectat. 
 
La ubicació en el text de les denominacions de les disposicions de la part 

final del Projecte normatiu haurà de succeir immediatament a continuació de 
cada divisió. 
 

Els termes «decrete» i «annex» haurien d'escriure's amb la inicial en 
majúscula al llarg del text. 

 
 
 

III 
CONCLUSIÓ 

 
 
 

Pel que queda exposat, el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana és del parer: 
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Que el Projecte de decret, del Consell, pel qual es declara bé d'interés 
cultural, amb la categoria de zona arqueològica el jaciment arqueològic de 
Cabezo Redondo a Villena (Alacant), segregant-lo del conjunt històric declarat 
del nucli urbà antic de la ciutat de Villena, és conforme amb l'ordenament 
jurídic. 
 
 
 V. H., no obstant això, resoldrà el que considere més encertat. 
 
 
 València, 24 de març de 2021.  
 
 
       EL SECRETARI GENERAL 
 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HONORABLE SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT 


