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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 29 de setembre de 2021, sota la Presidència 

de l’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 30 de juliol de 2021 
(Registre d'entrada, 4 d'agost ), el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana ha examinat el procediment instruït per la Conselleria 
d'Educació, Cultura i Esport, per a elaborar el Projecte de decret, del Consell, 
pel qual es declara bé d'interés cultural, amb la categoria de zona 
arqueològica, el jaciment La Picola en el terme municipal de Santa Pola 
(Alacant) (Expedient Ref. 03-84-2020 BIC, de la Conselleria consultant). 
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I 

ANTECEDENTS 
 
  

De l'examen de l'expedient administratiu remés es desprén que: 
 
 

Primer. La consulta tramitada. 
 
 La persona titular de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per 
ofici de data 30 de juliol de 2021, que es va registrar d'entrada per aquest 
Òrgan consultiu el dia 4 d'agost del mateix any, va remetre l'expedient amb 
les actuacions, i precedit d'un índex dels documents, en format de document 
portàtil i per mitjà de l'Oficina de Registre Virtual de les Entitats Locals 
(ORVE) i el Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR), per a Dictamen per 
aquesta Institució consultiva, d'acord amb el que disposa l'article 10.4 de la 
Llei de la Generalitat 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell 
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 
 
 El Centre directiu encarregat de l'elaboració del Projecte de decret, del 
Consell, va ser la Direcció General de Cultura i Patrimoni, que és la direcció 
general que té assignades les atribucions relatives a les matèries de 
conservació, protecció, enriquiment, restauració, difusió i foment del 
patrimoni cultural valencià, tant moble com immoble; museus; polítiques de 
foment del llibre i la lectura, patrimoni bibliogràfic i gestió de biblioteques; 
arxius; suport tècnic i promoció cultural, així com la promoció, impuls i 
investigació de les tradicions i institucions tradicionals del poble valencià, 
segons el que disposa l'article 91 del Decret del Consell 105/2019, de 5 de 
juliol, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de 
les conselleries de la Generalitat, que es completa amb les determinacions 
establides en l'article 14 del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport que va ser aprovat pel Decret del Consell 
173/2020, de 30 d'octubre. 
 
 

Segon. Documentació remesa. 
 
 Per iniciativa de l'Ajuntament de Santa Pola, el Ple municipal del qual 
va acordar remetre la documentació que s'indica, amb la finalitat de promoure 
la referida declaració de bé d'interés cultural. Després de l'anàlisi dels 
informes que va aportar, la Direcció General de Cultura i Patrimoni, després 
dels pertinents informes tècnics sobre arqueologia, va emetre un informe 
específic sobre l'oportunitat de declarar bé d'interés cultural, amb la categoria 
de Zona Arqueològica, el jaciment de La Picola, situat en el terme municipal 
de Santa Pola, així com sobre l'absència de cap cost econòmic, amb data 29 
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d'octubre de 2020. En la mateixa data va proposar la incoació del procediment 
per a declarar bé d'interés cultural, amb la categoria de zona arqueològica, el 
jaciment arqueològic de La Picola, en el terme municipal de Santa Pola 
(Alacant), i igualment que el procediment incoat se sotmetera al tràmit 
d'informació pública. 
 
 El mateix centre directiu va emetre el seu informe sobre els recursos 
informàtics requerits, avalant la concordança dels textos proposats, redactats 
en castellà i en valencià. 
 
 La citada Direcció General va sol·licitar els informes del Consell 
Valencià de Cultura, de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles i de 
la Universitat d'Alacant, amb data 18 de novembre de 2020, remetent a aquest 
efecte la resolució de 9 de novembre de 2020, que inclou l'anunci elaborat per 
al tràmit d'informació pública. 
 
 L'expressat anunci per al tràmit d'informació pública es va publicar en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8955, corresponent al dia 18 
de novembre de 2020 (pàgines 45015 a 45031), promovent d'aquesta manera 
la participació ciutadana. 
 
 En efecte, diversos particulars propietaris o titulars de drets reals 
afectats pel procediment en tramitació, per si mateixos o mitjançant 
representant, van formular les al·legacions que van estimar pertinents, a la fi 
de l'any 2020, per tal com les seues parcel·les o construccions resultaven 
afectades pels efectes propis de la declaració de bé d'interés cultural en 
tramitació; aquestes al·legacions van ser informades pels serveis tècnics amb 
la finalitat que la Direcció General de Cultura i Patrimoni els remetera una 
resposta raonada, amb data 16 de juliol de 2021. 
 
 El Ple del Consell Valencià de Cultura va aprovar el seu informe 
favorable en la sessió que va celebrar el dia 22 de febrer de 2021, i la Junta 
General extraordinària de la Reial Acadèmia de Belles Arts Sant Carles va 
aprovar per unanimitat el seu informe favorable en la reunió de 24 de febrer 
del mateix any. 
 
 També consten els oportuns informes sobre el seu impacte en la 
competitivitat empresarial, sobre les condicions de treball dels empleats 
públics, sobre l'impacte de gènere i la seua repercussió en el règim jurídic de 
la família, així com el seu impacte en la infància i en l'adolescència. 
 
 L'Advocacia General de la Generalitat va expressar el seu sentir 
favorable en l'informe subscrit el 22 d'abril de 2021. 
 
 La Unitat Tècnica d'Arqueologia del Servei de Patrimoni Cultural de la 
Direcció General de Cultura i Patrimoni va analitzar, en els seus respectius 
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informes de 24 de febrer i de 15 de juliol de 2021, les limitacions d'accessos 
en la zona, la seua delimitació, les limitacions per a la publicitat i la 
conveniència d'alçar la suspensió de l'executivitat de les llicències d'activitat 
ja atorgades. 
 
 Realitzats els tràmits anteriors, la persona titular de la Conselleria amb 
competència en matèria de patrimoni cultural valencià, per ofici datat el dia 
30 de juliol de 2021, va remetre les actuacions per a dictamen per aquesta 
Institució consultiva, on es va rebre per mitjans electrònics el dia 4 d'agost 
del mateix any. 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
Primera. Sobre el caràcter de la sol·licitud i de l'emissió del 

dictamen. 
 

La sol·licitud de consulta s'ha remés per l'autoritat consultant citant 
expressament l'apartat 4t de l'article 10 de la Llei de la Generalitat 10/1994, 
de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana, que expressa amb meridiana claredat que aquest Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana 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», als efectes dels 
quals els decrets del Consell són les primeres disposicions autonòmiques de 
rang reglamentari, a tenor de l'article 32 de la Llei de la Generalitat 5/1983, 
de 30 de desembre, del Consell. 
 
 Ara bé, d'altra banda, l'apartat 2n de l'article 26 de la Llei de la 
Generalitat 4/1998, d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià, consigna 
que els béns d'interés cultural valencià seran objecte de declaració que es 
realitzarà mitjançant Decret del Consell, a proposta de la Conselleria 
competent en matèria de cultura, als efectes de la qual el seu article 27 regula 
el procediment de declaració. 
 

Per això, aquest projecte normatiu va ser elaborat en aplicació i 
execució de les previsions de la Llei de la Generalitat 4/1998, d'11 de juny, 
del Patrimoni Cultural de la Comunitat Valenciana, com s'indica en la part 
expositiva i en la fórmula d'aprovació, la qual cosa en tot cas està justificant 
la consulta que s'ha elevat a aquest Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana, de conformitat amb els expressats preceptes de la nostra 
legislació autonòmica. 
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Segona. El marc normatiu. 
 
 En virtut del mandat contingut en l'article 46 de la Constitució, que 
assevera 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 titularitat, 
l'article 49.1.5a del nostre Estatut d’Autonomia reconeix a la Generalitat 
competència exclusiva en matèria de patrimoni històric, artístic, 
monumental, arquitectònic, arqueològic i científic, sense perjudici de les 
competències que l'article 149.1.28é de la CE reconeix a l'Estat per a la 
defensa d'aquest patrimoni contra l'exportació i l'espoliació. 
 
 Amb aquesta base constitucional i en exercici de la competència 
autonòmica per a l'exercici de la funció legislativa, es va aprovar la Llei de la 
Generalitat 4/1998, d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià, en la qual 
es contenen unes disposicions generals per a la protecció del patrimoni 
cultural dels valencians (articles 1 a 25), entre els quals es troba el «patrimoni 
arqueològic», que es defineix legalment com els béns immobles, objectes, 
vestigis i qualssevol altres senyals de manifestacions humanes que tinguen 
els valors propis del patrimoni cultural, i el coneixement del qual requerisca 
l'aplicació de mètodes arqueològics, tant si es troben en la superfície com en 
el subsòl o sota les aigües i hagen sigut o no extrets, a més dels béns mobles 
i jaciments que continguen fòssils d'interés rellevant (articles 58 i següents). 
 
 D'entre els mecanismes que es preveuen per a la protecció, l'ordenació 
i el foment del patrimoni cultural valencià es troben tant l'inventari dels béns 
que componen aquest patrimoni (articles 15 a 25), la possible declaració 
particular de tals béns com a «béns d'interés cultural valencià» (articles 26 a 
45), l'exercici de la potestat sancionadora de l'Administració del Consell 
(articles 97 a 104), sense excloure les mesures de foment que, si escau, 
puguen adoptar-se, com a ajudes directes, accés al crèdit oficial, l'obtenció de 
beneficis fiscals o el pagament amb béns culturals, entre altres mesures 
(articles 87 a 96). 
 
 Quant a la viabilitat que els béns que componguen el patrimoni 
arqueològic puguen declarar-se formalment com a «béns d'interés cultural 
valencià», per mitjà de Decret del Consell, és una fórmula que es troba prevista 
en l'article 26 de la citada Llei valenciana 4/1998, d'11 de juny, de manera 
que les «àrees arqueològiques» són una classe de béns immobles que poden 
rebre aquella declaració de «béns d'interés cultural valencià» sempre que els 
terrenys o les zones d'aquestes àrees constituïsquen: «El paratge on existeixen 
béns l'estudi dels quals exigeix l'aplicació preferent de mètodes arqueològics, 
hagen sigut o no extrets i tant es troben en la superfície, com en el subsòl o sota 
les aigües». 
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 Per descomptat que la declaració d'un bé com «bé d'interés cultural 
valencià» habilita la producció de tots els efectes jurídics previstos en la 
referida Llei valenciana 4/1998, d'11 de juny, però no sols després de la 
declaració, sinó que determinats efectes ja es produeixen des del moment de 
la incoació del corresponent procediment (article 27.3), i igualment uns certs 
efectes es projectaran, quan es justifique i procedisca, anant més enllà de 
l'àmbit o dels béns que ho comprenguen, això és, sobre el seu «entorn de 
protecció» (article 28.2), i la declaració de «bé d'interés cultural» romandrà 
vigent mentre no s'extingisca (article 30). 
 
 Finalment , aquestes previsions legals sobre el patrimoni arqueològic 
valencià van ser objecte de desenvolupament reglamentari a través del Decret 
del Consell 107/2017, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 
regulació de les actuacions arqueològiques en la Comunitat Valenciana, tant 
des del punt de vista de la investigació científica com en aquells altres casos 
en els quals les actuacions arqueològiques es justifiquen pel seu caràcter 
preventiu i, fins i tot, actuacions d'emergència. 
 

 
Tercera. Procediment d'elaboració. 

 
 La instrucció del procediment es va acomodar, en gran part, al 
procediment específic que, per a la declaració dels «béns d'interés cultural 
valencià», es detallen en l'article 27 de la Llei de la Generalitat 4/1998, d'11 
de juny, del patrimoni cultural valencià, amb la qual cosa la via i els tràmits 
que es contemplen en l'article 43 de la Llei de la Generalitat 5/1983, de 30 de 
desembre, del Consell, per a elaborar les disposicions reglamentàries 
autonòmiques, només va tindre aplicació subsidiària. 
 
 En el present cas, el procediment va ser incoat amb una notable 
particularitat, ja que es va iniciar a sol·licitud de l'Ajuntament interessat, és 
a dir, a petició de l'Ajuntament de Santa Pola, que va adoptar una primera 
iniciativa el 15 de març de 2015, encara que el màxim òrgan col·legiat de 
govern municipal, el Ple municipal, no va adoptar l'acord pertinent fins a la 
sessió que va celebrar el dia 25 d'abril de 2019, en la qual per unanimitat va 
adoptar l'acord de reiterar aquella iniciativa i la proposta d'incoació, amb la 
documentació complementària corresponent, que va remetre en ofici de 30 
d'abril de 2019, juntament amb l'informe favorable de la titular de la Direcció 
dels Museus municipals. 
 
 Els serveis territorials d'Alacant competents en matèria de cultura i el 
seu tècnic d'Arqueologia van emetre el seu informe favorable a la iniciativa, la 
qual cosa va permetre que la titular de la Direcció General de Cultura i 
Patrimoni elaborara l'oportuna proposta i que la persona titular de la 
Conselleria dictara la Resolució de 9 de novembre de 2020, per la qual s'incoa 
expedient per a declarar bé d'interés cultural, amb la categoria de zona 
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arqueològica, el jaciment arqueològic La Picola, en el terme municipal de 
Santa Pola, sotmetent l'expedient a informació pública, per termini d'un mes. 
 
 L'anunci corresponent es va publicar en l'exemplar del Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana núm. 8955, del dia 18 de novembre de 2020 (pàgines 
45015 a 45031), però no consta la seua publicació en el Boletín Oficial del 
Estado, com exigeix l'article 27.3 de la Llei valenciana 4/1994, encara que sí 
que es va comunicar la incoació al Registre General de Béns d'Interés 
Cultural, a l'Ajuntament promotor i als interessats coneguts. 
 
 Consten en les actuacions la justificació de l'oportunitat de procedir a 
aquesta declaració de bé d'interés cultural valencià, la memòria econòmica i 
els informes exigits en la legislació sectorial sobre administració electrònica, 
igualtat entre dones i homes, sobre protecció de la infància, l'adolescència i 
les famílies, i sobre competitivitat empresarial, però el tràmit de consulta 
prèvia respecte de les conselleries de l'Administració autonòmica solament es 
va emplenar respecte de les conselleries competents en les matèries 
d'ordenació del territori i urbanisme, i d'emergència climàtica i protecció del 
medi ambient. 
 
 El centre directiu responsable de la instrucció del procediment va 
recaptar fins a tres informes de les institucions consultives especialitzades en 
matèria de patrimoni cultural, com van ser el Consell Valencià de Cultura, la 
Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles i la Universitat d'Alacant, i 
aquesta sol·licitud va ser atesa per les dues primeres institucions, que van 
emetre els seus respectius i sengles informes favorables a la declaració del 
jaciment de La Picola i el seu entorn com bé d'interés cultural valencià, amb 
la categoria de zona arqueològica: tant l'Informe que va aprovar el Ple del 
Consell Valencià de Cultura el dia 22 de febrer de 2021, com l'Informe que va 
aprovar la Junta General Extraordinària de la Reial Acadèmia de Belles Arts 
de Sant Carles de València, el dia 24 de febrer del mateix any. El Consell 
Valencià de Cultura va ressaltar la necessitat de procedir a la redacció d'un 
Pla Especial de Protecció, mentre que la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant 
Carles va expressar que considerava adequada la delimitació de l'entorn de 
protecció, com a manera de preservar el paisatge immediat del jaciment i 
altres elements arqueològics vinculats a la història del lloc. 
 
 A les empreses i particulars coneguts afectats en els seus drets reals 
per l'entorn de protecció se'ls va concedir el tràmit d'audiència i van formular 
al·legacions, de manera que van rebre la corresponent resposta raonada, 
després d'haver sigut informades per la Unitat d'Arqueologia del Servei de 
Patrimoni Cultural de la indicada Direcció General. 
 
 A més, consten els informes favorables de l'arqueòleg de la Unitat 
d'Inspecció de Patrimoni, de 24 de febrer de 2001, de la persona titular de la 
Direcció General de Cultura i Patrimoni, datats els dies 4 i 24 de març, i 6 
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d'abril de 2001, així com l'informe de l'Advocacia General de la Generalitat, 
de 22 d'abril de 2021, però no l'informe de la Sotssecretaria de la Conselleria 
ara consultant, previst quan la competència per a aprovar el projecte 
normatiu correspon al Consell en l'incís d) de l'apartat 2n de l'article 69 de la 
Llei de la Generalitat 5/1983, de 30 de desembre, del Consell. 
 
 Aquest Projecte de decret del Consell no va ser inclòs en el Pla Normatiu 
de l'Administració de la Generalitat Valenciana per a 2021 i projectes 
normatius subjectes a avaluació que es va aprovar per mitjà de l'Acord del 
Consell de 29 de desembre de 2020. 
 
 
 Quarta. Estructura del Projecte de decret del Consell. 
 
 La sistemàtica i l'estructura amb la qual s'ha elaborat el projecte 
normatiu ha sigut la següent: un preàmbul de 14 paràgrafs, la fórmula 
d'aprovació de la disposició reglamentària que es troba en tramitació, set 
articles, dues disposicions addicionals, dues disposicions finals i tres 
annexos. 
 
 La part articulada del projecte normatiu està composta pels següents 
preceptes: 
 
 Article 1. Objecte. 
 Article 2. Règim de la zona arqueològica. 
 Article 3. Usos permesos en l'immoble i el seu entorn. 
 Article 4. Règim d'intervenció en l'entorn. 
 Article 5. Preservació del paisatge històric, arqueològic i dels béns que 
el conformen. 
 Article 6. Intervencions arqueològiques, i, 
 Article 7. Pla Especial de Protecció. 
 
 D'altra banda, les disposicions de la part final són aquestes: Inscripció 
en l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià (disposició addicional 
primera), Absència d'incidència en la despesa pública de la present disposició 
(addicional segona), Entrada en vigor (final primera) i Pla Especial de Protecció 
de l'Entorn (final segona). 
 
 I els tres annexos són els següents: Delimitació literal de la Zona 
Arqueològica del jaciment i descripció de les parts integrants (annex I), 
Delimitació literal de l'entorn de protecció i béns patrimonials que 
s'identifiquen (annex II) i Documentació gràfica (annex III). 
  

 
Cinquena. Observacions i suggeriments al projecte normatiu. 
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 Aquest Projecte de decret, del Consell té per objecte declarar bé d'interés 
cultural valencià, en la seua condició de zona arqueològica, el jaciment 
arqueològic de La Picola, que es troba en el terme municipal de Santa Pola 
(Alacant), i més en concret als afores del nucli urbà antic, en zona confrontant 
amb la carretera que es dirigeix de Santa Pola a Elx (article 1, i amb la 
delimitació literal i gràfica que consta en els tres annexos); això permet 
establir el règim jurídic de protecció d'aquesta zona arqueològica com a 
patrimoni cultural valencià i la seua inscripció en l'Inventari General (article 
2, posat en relació amb la disposició addicional primera), els usos que es 
permetran en la zona arqueològica i en el seu entorn (article 3), el règim 
d'intervenció en l'entorn (article 4), el règim aplicable per a la preservació del 
paisatge històric de la zona arqueològica i dels béns que el componen (article 
5), les regles precises que regiran la realització d'intervencions arqueològiques 
(article 6) i la previsió d'elaborar un Pla Especial de Protecció (article 7, posat 
en relació amb la disposició final segona). 
 
 En virtut de les previsions del nostre sistema normatiu, han d'integrar-
se i formar part del patrimoni cultural valencià aquells béns mobles o 
immobles de valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, 
etnològic o de qualsevol altra naturalesa cultural existent en el territori de la 
Comunitat Valenciana o que, trobant-se fora d'ell, siguen especialment 
representatius de la història i la cultura valenciana (article 1.2 de la Llei de la 
Generalitat 4/1998, d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià), als efectes 
del qual es declararan «béns d'interés cultural valencià», inclosos en la 
categoria de «zona arqueològica», aquells als quals s'hagen d'aplicar mètodes 
arqueològics (article 26.1 de la mateixa llei), si bé aquesta declaració només 
serà possible quan s'aconseguisquen, almenys, dos informes favorables de les 
institucions consultives en matèria de patrimoni cultural (article 27.5 de la 
precitada Llei 4/1998, que es remet al seu article 7), la qual cosa permetrà la 
seua inscripció en l'Inventari General (articles 15 i següents), i que la 
declaració de «bé d'interés cultural valencià» desplegue tots els seus efectes 
jurídics propis amb la finalitat de protegir, conservar, difondre, investigar i 
acréixer el patrimoni cultural valencià. 
 
 En el present cas, han emés els seus informes favorables els òrgans 
municipals especialitzats en cultura, així com els serveis tècnics especialitzats 
en patrimoni cultural valencià tant de la Direcció Territorial d'Alacant de la 
Conselleria ara consultant com de la pròpia Direcció General de Cultura i 
Patrimoni; als quals s'han d'afegir amb esment específic per la seua 
qualificació i rellevància en la matèria: l'informe favorable del Consell Valencià 
de Cultura –que va ser aprovat pel Ple de la Institució consultiva- i l'informe 
favorable de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles –que va ser 
aprovat per la seua Junta General, en sessió extraordinària-. 
 
 Aquests judicis i valoracions positives i favorables es justifiquen en què 
ens trobem davant un jaciment arqueològic ibèric i romà La Picola, que 



 10

formava part de l'antic Portus Illicitanus que es troba inclòs en la «Carta 
Arqueològica de la Comunitat Valenciana», i que comprén un jaciment ibèric, 
un poblat fortificat, datat entre 450 i 330 a. C., així com estructures de l'època 
romana corresponents a l'inici de les activitats del Portus Illicitanus, entre les 
quals ressalta la denominada cetària, una factoria de salaons, que s'hauria 
construït en la segona meitat del segle IV d. C. i que va romandre en 
funcionament fins a l'abandó del jaciment a la fi del segle V d. C. o ja començat 
el segle següent, i en la qual es distingeixen dues fases: la relativa a la seua 
construcció i la posterior remodelació i ampliació de les dependències que 
formaven la factoria. 
 
 Per consegüent, aquest Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana expressa el seu parer concordant amb les anteriors institucions i 
òrgans especialitzats en matèria de patrimoni cultural valencià i dictamina 
favorablement el projecte normatiu, amb la simple puntualització rellevant 
que la declaració formal de la zona arqueològica haurà de ser com a «bé 
d'interés cultural valencià», segons la pròpia concordança i la literalitat amb 
la qual el legislador valencià es va expressar en la regulació del capítol III del 
títol II (articles 26 i següents) de la citada Llei de la Generalitat 4/1998, d'11 
de juny, del patrimoni cultural valencià, que va ser precisament «Dels béns 
d'interés cultural valencià». 
 
 
 Sisena. Qüestions de tècnica normativa i aspectes de redacció. 
 
 S'observa que, amb caràcter general, s'han seguit els criteris de 
sistemàtica i de tècnica normativa establits en els preceptes i en les regles del 
Decret del Consell 24/2009, de 13 de febrer, sobre la forma, l'estructura i el 
procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat. 
 

No obstant, entenem que s’han d'atendre els següents suggeriments o 
propostes de millora: 
 
 a) En la redacció de la fórmula aprovatòria, el primer dels elements, 
després de la locució «En virtut de l'exposat», s'haurà d'indicar la facultat de 
proposta de l'òrgan competent i titular de la Conselleria, a la qual seguirà la 
cita dels preceptes legals que s'indiquen, el «conforme amb» o «oït» aquest 
«Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana», la referència a la 
sessió del Consell, i es conclourà amb la paraula «DECRETE» (que s'ha omés), 
tal com determina l'article 15 del Decret del Consell 24/2009, de 13 de febrer, 
ja citat. 
 b) Existeix un solapament entre part dels continguts de l'article 7, 
relatiu al «Pla Especial de Protecció», i de la disposició final segona, que regula 
el «Pla Especial de Protecció de l'Entorn», sempre en relació amb els terrenys 
i el perímetre de la mateixa zona arqueològica que és objecte de la declaració 
de bé d'interés cultural valencià. 
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 Per això, s'aconsella fusionar tots dos preceptes en el propi article 7, o 
bé, el que sembla més prudent, d'una banda limitar-se a especificar en 
l'article 7 que s'elaborarà un Pla Especial de Protecció (de la zona i de l'entorn) 
d'acord amb els preceptes que regulen els plans especials de la legislació sobre 
el patrimoni cultural valencià que s'indiquen, als quals s'hauria d'afegir 
l'article 43 del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i 
paisatge, aprovat pel Decret legislatiu del Consell 1/2021, de 18 de juny, que 
igualment regula els plans especials des de l'òptica de la legislació 
urbanística. I, d'altra banda, destinar la disposició final segona a especificar 
que el Pla Especial de Protecció d'aquesta zona arqueològica declarada bé 
d'interés cultural valencià serà redactat i tramitat per l'Ajuntament de Santa 
Pola, i s’ha de produir la seua aprovació en el termini que s'estime convenient 
especificar. 
 
 c) En el nostre ordenament jurídic existeixen «Decrets del Consell» i 
«Decrets del president» (article 32 de la Llei de la Generalitat 5/1983, de 30 
de desembre, del Consell), per la qual cosa totes les referències a «aquest 
Decret» o al «present Decret», s'hauran de corregir per: «aquest Decret del 
Consell», i pel «present Decret del Consell», respectivament, com ocorre en la 
redacció de l'article 1, de l'article 7, de la disposició addicional segona, de la 
disposició final primera, etc. En la redacció de l'article 7 s'aconsella aquesta 
redacció «a comptar des de la publicació del present Decret del Consell», en 
lloc de «a comptar des de la publicació de la present complementació». 
 

d) La denominació oficial i completa de la «Llei 4/98» és la següent: «Llei 
de la Generalitat 4/1998, d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià». 
 

Per això, es recomana almenys corregir «Llei 4/98» per «Llei 4/1998» (en 
l'article 2, l'article 7 i en la disposició final segona), i igualment intercalar el 
signe de puntuació de coma (,) entre els diversos elements de la data de 
promulgació, corregint: «Llei 4/1998 d'11 de juny del…», per «Llei 4/1998, d'11 
de juny, del…» (en l'article 4). 
 

e )Finalment, en la redacció de les disposicions legals o reglamentàries 
s'aconsella que ha de prescindir-se de la utilització de sigles o d'abreviatures, 
per la qual cosa l'abreviatura «art.» es corregirà per «article» (article 5.3), les 
sigles «DOGV» per «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana» (article 7), i 
l'abreviatura corresponent al «BOE» per «Boletín Oficial del Estado» (disposició 
final primera). 
 
 No s'ha formulat cap observació de caràcter essencial al text del Projecte 
de decret del Consell remés per a consulta, estudi i elaboració del 
corresponent dictamen. 
 
 



 12

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 valencià, amb la categoria de zona arqueològica, el jaciment de La 
Picola, en el terme municipal de Santa Pola (Alacant), s'ajusta a l'ordenament 
jurídic. 

 
 
V. H., no obstant això, resoldrà el que considere més encertat. 

 
 
 València, 29 de setembre de 2021 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

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


