
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen   680/2022 
Expedient   607/2022 
 

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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 9 de novembre de 2022, 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 majoria, el 

dictamen següent, el qual duu el vot particular 

corresponent: 

 

  

 
 

De conformitat amb la comunicació de V. H., de data 12 de setembre 
de 2022 (Registre d’entrada de 13 de setembre), el Ple del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana ha examinat l’expedient instruït per la 
Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica 
relatiu al Projecte de decret, del Consell, de memòria democràtica i per a la 
convivència de la Comunitat Valenciana. 
 
 
 
 
 

 
Presidenta 
Hble. Sra. 
Margarita Soler Sánchez 
 
Conselleres i Consellers 
Il·lmes. Sres. i Il·lms. Srs. 
Enrique Fliquete Lliso 
Faustino de Urquía Gómez 
M.ª del Carmen Pérez Cascales 
Joan Carles Carbonell Mateu 
 
Secretari General 
Il·lm. Sr. 
Joan Tamarit i Palacios 
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I 
ANTECEDENTS 

 
 

 De l’examen de l’expedient administratiu es desprén que: 
 
 
Primer. Sol·licitud de dictamen. 
 
Amb data 13 de setembre de 2021, remés per la consellera de 

Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica va tindre 
entrada en aquest Consell el Projecte de decret, del Consell, de memòria 
democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana, i se sol·licita 
el preceptiu dictamen de conformitat 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 està integrat, entre altres, pels documents següents: 
 
1. Resolució de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació 

i Qualitat Democràtica, de 3 de desembre de 2021, per la qual es va iniciar el 
procediment d’elaboració del projecte normatiu. 

 
2. Documents de consulta prèvia i anunci en el Diari Oficial de la 

Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 9.254, de 12 de gener de 2022. 
 
3. Primer esborrany del Projecte de decret. 
 
4. Informe, de 9 de març de 2021, sobre la necessitat i oportunitat 

d’aprovar el Projecte de decret, i  memòria econòmica, subscrits pel director 
general de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de 
l’Autogovern. 

 
5. Informe sobre l’impacte de gènere i sobre l’impacte de la normativa 

en la infància, en l’adolescència i en la família, emesos pel director general de 
Qualitat Democràtica, Responsabilitat social i Foment de l’Autogovern en data 
9 de març de 2021. 

 
6. Informe sobre l’afectació o impacte en aplicacions o sistemes 

d’informació, emés pel director general de Qualitat Democràtica, 
Responsabilitat social i Foment de l’Autogovern en data 9 de març de 2021. 

 



 3

7. Publicació en el DOGV núm. 9.313, de 5 d’abril de 2022, del tràmit 
d’informació pública. 

 
8. Informe sobre les al·legacions presentades al Projecte de decret del 

director general de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de 
l’Autogovern, de 4 de juliol de 2022. 

 
9. Informe de petjada dels grups d’interés negatiu del director general 

de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l’Autogovern de 
13 de juliol de 2022. 

 
10. Informe emés per la Subdelegació de Protecció de Dades de la 

Generalitat de data 28 de juliol de 2022. 
 
11. Informe de la Direcció General de les Tecnologies i la Comunicació 

de 28 de juliol de 2022. 
 
12. Informe emés per l’Advocacia General de la Generalitat el dia 3 

d’agost de 2022. 
 
13. Informe de 7 de setembre de 2022 sobre les observacions 

formulades per l’Advocacia General de la Generalitat. 
 
14. Informe favorable de la Sotssecretaria de la Conselleria consultant 

de 7 de setembre de 2022. 
 
15. Text definitiu del Projecte de decret. 
 
I trobant-se el procediment en l’estat descrit, es va remetre l’expedient 

a aquest Consell perquè dictamine. 
 

 
II 

CONSIDERACIONS 
 
 
Primera. Sobre el caràcter de la consulta i l’abast del dictamen. 
 
De conformitat 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, és preceptiva la consulta a aquest Òrgan sobre projectes de 
reglaments o disposicions de caràcter general que es dicten en execució de 
lleis i les seues modificacions. 
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El projecte normatiu sotmés a consulta té per objecte, segons l’article 
u, «el desenvolupament normatiu de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la 
Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat  
 
Valenciana, d’ara en avant Llei 14/2017, de 10 de novembre, sobre la creació 
i la regulació d’un cens de víctimes de la guerra, la dictadura franquista i la 
transició, i altres mesures que garantisquen els drets de les víctimes a la veritat, 
memòria i la justícia de les víctimes així com per a satisfer el dret de la societat 
a conéixer la veritat dels fets esdevinguts durant la guerra i la dictadura 
franquista, establint les regles necessàries per a la seua aplicació». 

 
 
Segona. Procediment d’elaboració del Projecte de decret. 
 
El procediment d’elaboració de les disposicions de caràcter general es 

troba establit en l’article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern 
Valencià. 

 
En primer lloc, seguint el que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, 

d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, que estableix, amb caràcter previ a l’elaboració d’un projecte o 
avantprojecte de llei o de reglament, la necessitat de substanciar una consulta 
pública, la Conselleria consultant va donar compliment a la citada consulta 
prèvia. A aquest efecte figura en l’expedient la documentació sobre la consulta 
prèvia. 

 
A més, seguint el que preveu l’article 129 de la citada Llei 39/2015, en 

la part expositiva de la norma s’han justificat els principis de bona regulació. 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 39.1 del Decret 24/2009, 

de 13 de febrer, sobre la forma, l’estructura i el procediment d’elaboració dels 
projectes normatius de la Generalitat, per Resolució de la  Conselleria de 
Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, de 3 de 
desembre de 2021, es va iniciar el procediment d’elaboració del projecte 
normatiu. 

 
El director general de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i 

Foment de l’Autogovern va emetre l’Informe sobre la necessitat i oportunitat 
d’aprovar el Projecte de decret, el contingut del qual es transcriu en la 
consideració següent, i memòria econòmica en la qual s’indica que: 

 
«Per tot el que s’ha exposat anteriorment, aquest centre directiu informa 

que el present Projecte de Decret, per raó del seu objecte, no generarà un 
increment de despesa en els consignacions pressupostàries de la Conselleria 
de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica». 
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Figura també en l’expedient l’Informe sobre l’impacte de gènere emés 
pel director general de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment 
de l’Autogovern. I consta també l’Informe sobre l’impacte de la citada norma 
en la infància i en l’adolescència (article 22 quinquies de la Llei orgànica 
1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, introduïda per mitjà 
de la Llei 26/2015, de 28 de juliol), i sobre la família (disposició addicional 
desena de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies 
nombroses), en els quals s’indica la inexistència d’impacte en aquests 
col·lectius. 

 
En relació amb l’Informe sobre l’impacte de gènere i com ja hem dit en 

dictàmens anteriors sobre projectes normatius, hauria d’haver sigut emés 
pels òrgans de l’Administració especialitzats i competents en la matèria 
(Dictàmens 569/2016, 773/2016 i 567/2021, entre altres). 

 
D’altra banda, perquè els informes d’impacte resulten efectius han de 

contindre una sèrie de dades que permeten l’anàlisi sobre la situació en 
l’àmbit en què la norma desplegarà els seus efectes. Reunida aquesta 
informació es podria determinar si la norma de referència té impacte positiu 
o negatiu i, en cas d’impacte negatiu, adoptar mesures per a afavorir la 
igualtat de dones i homes en l’àmbit de la norma projectada (Dictamen 
383/2017, per tots). 

 
En tal sentit, recordem, com ja hem dit en el recent dictamen 188/2022, 

que «la Generalitat, a través de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, 
que té les competències en matèria d’igualtat de dones i homes, ha elaborat 
una guia que figura en la seua pàgina web (consultada el 23/03/22) que ha 
d’acompanyar-se amb els projectes normatius. En aquesta guia s’indiquen els 
continguts mínims que s’han d’incorporar en els informes que, seguint el model 
europeu, encara que una mica més extensa, s’organitzen en sis apartats que 
han d’emplenar-se pels diferents departaments o centres”. 

 
D’altra banda, i pel que fa al tràmit d’informació pública, es va publicar 

en el DOGV núm. 9.313, de 5 d’abril de 2022 i van formular al·legacions que 
van ser informades per la Direcció General de Qualitat Democràtica, 
Responsabilitat Social i Foment de l’Autogovern. 

 
Figura també en l’expedient l’Informe de la Direcció General de 

Tecnologies de la Informació i informe sobre la petjada dels grups d’interés, 
emés de conformitat amb el que preveu l’article 21 del Decret 172/2021, de 
desplegament de la Llei 25/2018, de 10 de desembre, reguladora de l’activitat 
dels grups d’interés de la Comunitat Valenciana. 

 
L’Advocacia de la Generalitat va informar el text normatiu conforme 

disposa l’article 5.2 de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, d’assistència 
jurídica a la Generalitat, i les seues observacions, al seu torn, van ser 
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informades per la Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat 
Social i Foment de l’Autogovern. 

 
I finalment la sotssecretària de la Conselleria consultant va emetre 

l’Informe favorable sobre el projecte normatiu. 
 
 
Tercera. Finalitat i marc normatiu del Projecte de decret. 
 
Com s’indica en l’Informe justificatiu de la necessitat i oportunitat 

d’aprovar el Projecte de decret subscrit per la Direcció General de Qualitat 
Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l’Autogovern: 

 
«Primer. La Llei 14/2017, de 10 de novembre, de memòria democràtica 

i per a la convivència de la Comunitat Valenciana, va suposar el primer pas, 
després de dècades d’inacció i abandó a la Comunitat Valenciana, per tal de 
recuperar, protegir i conservar la memòria democràtica. Recuperar un temps de 
la nostra història com a poble, farcit d’innombrables injustícies silenciades, de 
dolors amagats, d’històries individuals i familiars, que van teixir la nostra 
història col·lectiva. 

 
D’aquesta manera es va articular una norma per a donar cobertura 

jurídica a les polítiques publiques en matèria de memòria, com una forma de 
reparació d’aquest deute històric, i també com una exigència de qualitat 
democràtica de la nostra societat de l’actualitat, no deixant que l’oblit puga 
esborrar la contribució de tantes dones i homes en una lluita silenciada durant 
40 anys de dictadura franquista, que va privar aquestes persones de la seua 
vida, els seus béns, o la seua llibertat, i moltes vegades també les dels seus 
familiars. Es tracta, doncs, de reparar una vulneració dels drets humans que 
reclama justícia, articulant polítiques de memòria que consoliden la nostra 
democràcia, a més de reconéixer el llegat d’aquestes generacions que ens han 
transmés respecte a la defensa dels valors democràtics que conformen el nostre 
ordre constitucional, donant una lliçó de compromís amb la democràcia i les 
generacions futures. 

 
Segon. La disposició final primera del mateix text legal determina que el 

Consell, com també les conselleries competents per raó de la matèria, han 
d’aprovar les disposicions necessàries per a desenvolupar i aplicar el que hi ha 
establit en aquesta llei; i en els articles 5.2 i 3; 6.2; 7.3; 12.3 i 30.3, es preveu 
de manera específica la regulació per via reglamentària de matèries com el cens 
de víctimes de la guerra civil, el franquisme i la dictadura així com el cens de 
nadons i menors sostrets, els mapes de localització les activitats dirigides a la 
localització, l’exhumació i, si escau, la identificació de restes de víctimes 
desaparegudes durant la guerra civil i la dictadura; les condicions i els 
procediments per a garantir que les persones i les entitats afectades puguen 
recuperar les restes per a identificar-les i traslladar-les; el desenvolupament 
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del banc de dades d’ADN; i, finalment el funcionament del registre d’entitats 
memorialistes de la Comunitat Valenciana així com el procediment d’inscripció. 

 
Al costat d’això, es considera necessari que en altres àmbits de la llei es 

dicten les regles que en l’ensenyament i la divulgació de la memòria 
democràtica, així com el procediment per a la retirada dels elements contraris 
a la memòria democràtica. 

 
A més, el text regula la col·laboració de l’Institut, o de la conselleria 

competent en matèria de memòria democràtica, amb les entitats locals i altres 
administracions públiques de la Comunitat Valenciana, a l'empara de l’art 57 
de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, per tal que l’exercici de les seues 
competències redunde en l’execució del que hi ha disposat en aquesta llei i en 
la consecució dels seus objectius i finalitats. 

 
Tercer. Des d'una perspectiva formal, el Reglament s'estructura en 57 

articles, distribuïts en 13 capítols. El capítol I conté les disposicions generals en 
les quals es determina l'objecte i l'àmbit d'aplicació, fent un esment exprés al 
reconeixement de la memòria democràtica de les dones. El capítol II regula el 
Cens de víctimes de la guerra civil, la dictadura franquista i la transició de la 
Comunitat Valenciana amb una referència especial al cens de nounats i menors 
sostrets i el capítol III preveu les disposicions generals sobre actuacions 
d'investigació, l localització, exhumació i identificació de les víctimes de la 
guerra civil , la dictadura i la transició . El capítol IV es refereix a l'elaboració i 
actualització del Mapa de Fosses de la Comunitat Valenciana i el capítol V recull 
les normes dels diferents procediments dirigits a la investigació, localització, 
exhumació, i identificació i contempla la creació d'un Registre de víctimes 
desaparegudes així com l'elaboració d'un Pla Valencià d'Exhumacions. El 
capítol VI tracta de la identificació i el Banc de dades d'ADN i el capítol VII de 
la dignificació de les fosses comunes mitjançant la seua senyalització com a 
Lloc i Itinerari de la Memòria i remetent en qualsevol cas al protocol de 
dignificació al qual es refereix l'article 37 de la Llei. 

 
El capítol VIII regula la posada en coneixement a les forces i cossos de 

seguretat, la Fiscalia i els òrgans judicials de l'existència d'indicis de la 
comissió de delictes i atenció a les víctimes amb la creació i regulació de les 
oficines de víctimes; el capítol IX desenvolupa els articles de la llei sobre el 
moviment memorialista; el capítol X aborda la Documentació relativa a la 
Memòria Democràtica Valenciana amb la regulació del dret d'accés als 
documents i arxius i la creació d'un Fons Documental de Memòria Democràtica 
Valenciana; el capítol XI regula els Llocs i itineraris de la memòria democràtica 
valenciana i el contingut del seu Catàleg així com la creació de la xarxa d'espais 
de la memòria democràtica valenciana. El capítol XII desenvolupa els preceptes 
de la llei sobre investigació, ensenyament i divulgació, promovent seccions 
museístiques i en arxius i biblioteques de la memòria democràtica valenciana 
així com el programa d'escoles amb memòria. Finalment el capítol XIII, regula 
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els elements contraris a la memòria democràtica, defineix l'abast del Catàleg 
de vestigis de la guerra civil i el franquisme i preveu el procediment per a la 
retirada voluntària dels elements contraris a la memòria democràtic per part 
dels Ajuntaments i en el cas de no retirada, la iniciació d'un procediment d'ofici 
per la Generalitat així com el destí i custòdia del vestigis retirats». 

 
 
Quarta. Estructura i contingut del Projecte de decret. 
 
El text del projecte consta d’una part expositiva, una part dispositiva 

integrada per 57 articles integrats en tretze capítols i una part final amb tres 
disposicions addicionals, una derogatòria i dues finals, el contingut de les 
quals és el següent: 

 
 
Preàmbul 
 
Capítol I. Disposicions generals 
Article 1. Objecte 
Article 2. Àmbit d’aplicació 
Article 3. Memòria democràtica de les dones 
 
Capítol II. Cens de víctimes de la guerra civil, la dictadura 

franquista i la transició de la Comunitat Valenciana 
Article 4. Creació, finalitat i contingut 
Article 5. Cens de nounats i menors sostrets 
Article 6. Òrgan responsable 
Article 7. Caràcter del cens 
Article 8. Dades inscriptibles en el cens 
Article 9. Metodologia del banc de dades per al cens 
Article 10. Base territorial del cens 
Article 11. Procés de comunicació de dades i sol·licitud d’inscripció en 

el cens 
Article 12. Protecció de dades de caràcter personal 
Article 13. Col·laboració amb altres administracions públiques 
 
Capítol III. Disposicions generals sobre actuacions d’investigació, 

localització, exhumació i identificació de les víctimes 
Article 14. Actuacions d’investigació, localització, exhumació i 

identificació de les víctimes 
Article 15. Mitjans d’actuació 
Article 16. Protocols d’actuació per a la investigació, localització, 

exhumació i identificació 
Article 17. Finançament de les actuacions d’investigació, localització, 

exhumació i identificació de les víctimes 
Article 18. Víctimes de El Valle de Cuelgamuros 
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Capítol IV. Mapes de localització 
Article 19. Mapes de localització 
Article 20. Actualització del Mapa de Fosses de la Comunitat Valenciana 

i publicitat de la informació 
Article 21. Preservació de les fosses 
 
Capítol V. Procediment per a la investigació, localització, 

exhumació i identificació de víctimes de la guerra civil i el franquisme 
Article 22. Iniciació del procediment d’investigació, localització, 

exhumació i identificació 
Article 23. Investigació sobre víctimes desaparegudes 
Article 24. Registre de víctimes desaparegudes 
Article 25. Localització, exhumació i identificació 
Article 26. Pla valencià d’exhumacions de víctimes de la guerra civil i la 

dictadura 
Article 27. Autorització de les activitats de localització, exhumació i 

identificació 
Article 28. Permisos d’accessos als terrenys 
Article 29. Troballa casual de restes 
Article 30. Depòsit i custòdia temporal de restes i objectes associats 
Article 31. Trasllat i destinació de les restes 
Article 32. Destinació, custòdia i conservació dels objectes associats 
 
Capítol VI. Identificació i Banc d’ADN 
Article 33. Pla valencià d’identificació de víctimes de la guerra civil i la 

dictadura 
Article 34. Proves per a la identificació de restes 
Article 35. Banc de dades d’ADN 
Article 36. Procediment per a la realització de proves d’identificació 

genètica 
 
Capítol VII. Actuacions per a la dignificació de les fosses 
Article 37. Protocol de dignificació de fosses 
Article 38. Actuacions de dignificació 
Article 39. Conservació, senyalització i accés als llocs en els quals es 

puguen localitzar restes de víctimes 
 

Capítol VIII. Posada en coneixement a les forces i cossos de 
seguretat, la Fiscalia i els òrgans judicials, de l’existència d’indicis de la 
comissió de delictes i atenció a les víctimes 

Article 40. Denúncia i personació davant els òrgans jurisdiccionals 
Article 41. Oficines de víctimes 
 
Capítol IX. Moviment memorialista 
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Article 42. Registre d’entitats memorialistes de la Comunitat Valenciana 
i procediment d’inscripció 

 
Capítol X. Documentació relativa a la memòria democràtica 

valenciana 
Article 43. Dret d’accés als documents i arxius públics, privats i 

eclesiàstics 
Article 44. Pla d’actuació de protecció i recuperació de documents de la 

memòria democràtica valenciana 
Article 45. Fons documental de memòria democràtica valenciana 
 
Capítol XI. Llocs i itineraris de la memòria democràtica valenciana 
Article 46. Principis generals 
Article 47. Llocs i itineraris de la memòria democràtica de la Comunitat 

Valenciana 
Article 48. Contingut del catàleg dels llocs i itineraris de la memòria 

democràtica de la Comunitat Valenciana 
Article 49. Tipologia i categories de béns inscrits 
Article 50. Xarxa d’espais de la memòria democràtica valenciana 
Article 51. Activitats de difusió i divulgació 
 
Capítol XII. Investigació, ensenyament i divulgació 
Article 52. Seccions museístiques de la memòria democràtica 

valenciana 
Article 53. Seccions en arxius i biblioteques de la memòria democràtica 

valenciana 
Article 54. Ensenyament de la memòria democràtica valenciana 
 
Capítol XIII. Elements contraris a la memòria democràtica 
Article 55. Catàleg de vestigis de la guerra civil i el franquisme 
Article 56. Procediment per a la retirada voluntària d’elements contraris 

a la memòria democràtica 
Article 57. Destinació i custòdia de vestigis 
 
Disposicions addicionals 
Primera. Creació de la Comissió de la veritat, la justícia i la reparació 

de la Comunitat Valenciana 
Segona. Incidència pressupostària 
Tercera. Protecció de dades 
 
Disposició derogatòria 
Única. Normativa derogada 
 
Disposicions finals 
Primera. Habilitació normativa 
Segona. Entrada en vigor 
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Cinquena. Observacions al Projecte de decret. 
 
 
Observació de caràcter general 
 
Recentment, ha sigut aprovada la Llei 20/2022, de 19 d’octubre, de 

memòria democràtica, l’objecte de la qual, d’acord amb l’article 1, és «la 
recuperació, salvaguarda i difusió de la memòria democràtica, entesa aquesta 
com a coneixement de la reivindicació i defensa dels valors democràtics i els 
drets i llibertats fonamentals al llarg de la història contemporània d’Espanya, 
amb la finalitat de fomentar la cohesió i solidaritat entre les diverses 
generacions entorn dels principis, valors i llibertats constitucionals». 

 
Aquesta Llei, ateses les diverses matèries regulades, es promulga, de 

conformitat amb el que preveu la dsposició final quarta, a l’empara de la 
competència exclusiva de l’Estat per a dictar la regulació de les condicions 
bàsiques que garantisquen la igualtat de tots els espanyols en l’exercici dels 
drets i en el compliment dels deures constitucionals, atribuïda per l’article 
149.1.1a de la Constitució Espanyola. 

 
Malgrat això, convergeixen altres títols competencials que són els 

següents: 
 
- Els articles 5 i 29 i la disposició final tercera es dicten a l’empara de 

l’article 149.1.6a de la Constitució Espanyola, que atribueix a l’Estat la 
competència exclusiva per a dictar legislació processal. 

 
- Els articles 15.2, 45 i 46 es dicten a l’empara de l’article 149.1.15a de 

la Constitució Espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva de 
foment i coordinació general de la investigació científica i tècnica. 

 
 
- Els articles 18 i 20 es dicten a l’empara de l’article 149.1.18a de la 

Constitució Espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en 
matèria de procediment administratiu comú i legislació sobre expropiació 
forçosa, respectivament. 

 
- Els articles 26 i 27 es dicten a l’empara de l’article 149.1.28a de la 

Constitució Espanyola, que atribueix a l’estat la competència exclusiva sobre 
arxius de titularitat estatal. 

 
- L’article 28 i la disposició final primera es dicten a l’empara de l’article 

149.1.5a de la Constitució Espanyola que atribueix a l’Estat la competència 
exclusiva en matèria d’Administració de Justícia. 
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- L’article 33 i la disposició addicional huitena es dicten a l’empara de 

l’article 149.1.8a de la Constitució Espanyola, que atribueix a l’Estat la 
competència exclusiva en matèria de legislació civil. 

 
- L’article 44 es dicta a l’empara de l’article 149.1.30a de la Constitució 

Espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva per a establir la 
normativa bàsica per al desenvolupament de l’article 27 de la Constitució 
Espanyola. 

 
- Els articles 44.2 i 47 es dicten a l’empara dels articles 149.1.18a de la 

Constitució Espanyola, que reserva a l’Estat la competència quant a les bases 
del règim estatutari dels funcionaris, i en l’article 149.1.7a, sobre la legislació 
laboral pel que fa al personal no funcionari. 

 
- La disposició addicional primera es dicta a l’empara de l’article 

149.1.6a de la Constitució Espanyola, que atribueix a l’Estat la competència 
exclusiva per a dictar legislació processal, i de l’article 149.1.18a, que 
atribueix a l’Estat la competència sobre procediment administratiu comú. 

 
En l’àmbit de la Comunitat Valenciana està en vigor la Llei 4/2017, de 

10 de novembre, de memòria democràtica i per a la convivència de la 
Comunitat Valenciana, l’Avantprojecte de la qual va ser dictaminat per aquest 
Consell en el Dictamen 92/2017, de 8 de febrer. 

 
En aquest es va indicar que la «memòria històrica» o la «memòria 

democràtica» no són en si mateix títols competencials que assignen a l’Estat 
o a la Comunitat Valenciana un àmbit propi i exclusiu per a les seues 
actuacions, sinó que hauran de ser les polítiques públiques de l’una o l’altra 
Administració o els títols competencials específics que amb aquestes 
s’exerceixen (urbanisme, patrimoni històric, etc.) les que decidisquen incidir 
amb major o menor intensitat en aquests àmbits. 

 
La competència estatal per a fixar la regulació bàsica dels drets 

fonamentals no impedeix el seu desenvolupament i concreció per part de les 
comunitats autònomes en normes amb rang de llei. 

 
Per això, si bé resulta viable que la Comunitat Valenciana, en l’àmbit 

de les seues competències pròpies, desenvolupe les previsions que estime a 
l’hora d’articular polítiques de recuperació de la memòria democràtica, 
sempre ha de ser respectant la legislació bàsica estatal en matèria de 
procediment administratiu, règim jurídic de les administracions públiques, 
patrimoni històric o d’una altra índole en aspectes concrets relatius a aquella 
memòria. I, en aquest cas, respectant el contingut de la recent Llei 20/2022, 
de 19 d’octubre, de memòria democràtica, com s’adverteix en les següents 
observacions. 
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Observacions a la part dispositiva 
 
A l’article 1. Objecte. 
 
Segons aquest article el Decret projectat té per objecte «el 

desenvolupament normatiu de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la 
Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat 
Valenciana, d’ara en avant Llei 14/2017, de 10 de novembre, sobre la creació 
i la regulació d’un cens de víctimes de la guerra, la dictadura franquista i la 
transició, i altres mesures que garantisquen els drets de les víctimes a la veritat, 
memòria i la justícia de les víctimes així com per a satisfer el dret de la societat 
a conéixer la veritat dels fets esdevinguts durant la guerra i la dictadura 
franquista, establint les regles necessàries per a la seua aplicació». 

 
No obstant això, i a mode d’exemple, el capítol II, en la titulació, recull 

un àmbit temporal diferent «Cens de víctimes de la guerra civil, la dictadura 
franquista i la transició de la Comunitat Valenciana». 

 
Igual succeeix en l’article 4.3 que recull un altre àmbit temporal en 

assenyalar que «En el cens de víctimes es farà constar els fets de violència o 
repressió que van patir les víctimes de la guerra i la dictadura franquista fins 
a l’entrada en vigor de la Constitució de 1978, en la lluita pels drets i llibertats, 
com a reconeixement i reparació de la seua dignitat i la de les seues famílies 
així com per a fer efectius els seus drets  i els de la societat en general a conéixer 
les circumstàncies en les quals durant la guerra, la dictadura franquista i la 
transició, es van produir les desaparicions de persones i es van cometre 
vulneracions dels drets humans». 

 
En el mateix sentit, els articles 5.1, 6 o el capítol V. 
 
 
O en l’article 53, que va més enllà en preveure el següent període 

temporal: «Memòria Democràtica de la II República, la guerra, la dictadura, la 
repressió franquista, la resistència i l’exili durant el període de 1931 a 1982 a 
la Comunitat Valenciana…». 

 
L’article 1 de la Llei 20/2022, de 19 d’octubre, de memòria democràtica 

identifica el període temporal de la Llei amb el comprés entre «el colp d’estat 
de 18 de juliol de 1936, la Guerra d’Espanya i la dictadura franquista fins a 
l’entrada en vigor de la Constitució Espanyola de 1978». 

 
Per tant, en aplicació del principi de seguretat jurídica contingut en 

l’article 9.3 de la Constitució Espanyola, ha de precisar-se amb claredat 
l’àmbit temporal de cadascun dels preceptes de la norma projectada. La 
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referència continuada en diversos articles de la mateixa a la guerra civil, la 
dictadura franquista i la transició haurà d’entendre’s al període comprés entre 
el 18 de juliol de 1936 i el 29 de desembre de 1978. 

 
 
A l'article 3. Memòria democràtica de les dones. 
 
 Suggerim que es concrete el període i l'objecte al qual es refereix el 

decret en la línia del que prescriu l'article 11.1 (Reconeixement de la memòria 
democràtica de les dones) de la Llei 22/2022. 

 
 El contingut d'aquest precepte és una declaració genèrica més pròpia 

d'una llei que d'un decret que pretén desplegar reglamentàriament aquesta 
llei. Considerem que, sent l'objecte d'aquesta norma el desplegament 
reglamentari de la Llei 14/2017, hauria de contindre un desplegament més 
detallat d'aquesta matèria. 

 
 
 A l'article 4. Creació, finalitat i contingut. 
 
 L'apartat 2 d'aquest article transcriu el segon paràgraf de l'article 5.1 

de la Llei 14/2017:  
 
“En aquest cens s'incorporaran, així mateix, els valencians i 

valencianes d'origen que van morir fora del territori de l'actual Comunitat 
Valenciana en defensa de la llibertat, la justícia social i la democràcia, 
víctimes de la repressió en camps de concentració o en qualsevol altra 
circumstància vinculada a l'exili i al desplaçament forçat”. 

 
Considerem que s'hauria d'aprofitar que aquesta norma desplega 

reglamentàriament la llei mencionada per a especificar si són quatre o tres els 
supòsits que permetran la incorporació al cens, o si simplement es vol 
emfatitzar que les tres situacions, “víctimes de la repressió en camps de 
concentració” o qualsevol altra circumstància vinculada “a l'exili” i “al 
desplaçament forçat” presumeixen que totes elles van morir en defensa de la 
llibertat, la justícia i la democràcia, o aquesta última (mort en defensa de la 
llibertat, la justícia i la democràcia”, és un quart supòsit. 

 
 
 A l'article 5. Cens de nounats i menors sostrets. 
 
 En l’apartat 2 sembla que es restringeix, de manera injustificada, la 

informació a incorporar relativa a les mares únicament en els casos en què 
aquestes hagueren sigut detingudes, empresonades o represaliades, quan 
resulta que el fet determinant de la inscripció en el cens és simplement ser 
un nounat o un menor sostret i donat en adopció sense autorització, amb 
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independència de la situació de la mare, tal com disposa l'apartat 1 d'aquest 
article. Considerem que el precepte hauria de referir-se a totes les mares, 
estigueren o no detingudes, empresonades o represaliades. 

 
 D'altra banda, en la part final d'aquest apartat es fa referència a la 

informació relativa al “progenitor”. Aquest terme hauria de substituir-se pel 
de “pare”, ja que la paraula “progenitor” es refereix tant a la mare com al pare 
i és evident que ací s'està referint al pare, ja que a la mare es fa referència a 
l'inici d'aquest apartat. 

 
  
A l'article 20. Actualització del Mapa de Fosses de la Comunitat 

Valenciana i publicitat de la informació. 
 
 En l'apartat 3 d'aquest precepte es fa referència al mapa integrat de tot 

el territori espanyol de l'article 12 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre. 
 
Ha de tindre's en compte que la disposició derogatòria única de la Llei 

20/2022, en l’apartat 2, deroga expressament, entre altres, la Llei 52/2007, 
de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s'estableixen 
mesures en favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra 
civil i la dictadura. 

 
Per tal motiu, tenint en compte que l'actual regulació del mapa integrat 

de localització de persones desaparegudes està en l'article 17 de la Llei 
20/2022, s’haurà de corregir la redacció projectada. 

 
Aquesta observació té caràcter essencial en els termes previstos en 

l'article 77.3 del Reglament del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana. 

 
 
A l’article 21. Preservació de les fosses. 
 
L’apartat 1 del precepte estableix que «Les fosses incloses en el Mapa de 

Fosses seran declarades Lloc de la Memòria de la Comunitat Valenciana, 
mitjançant el procediment previst en la Llei 14/2017, de 10 de novembre, i 
inscrites en el Catàleg de Llocs i Itineraris de la Memòria Democràtica, i es 
procedirà a la seua senyalització que inclourà la interpretació de l’esdevingut i 
el nom de les víctimes, si es coneix». 

 
Ha de tindre’s en compte que l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals, 

de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat per a 
l’any 2023, actualment en tramitació, en l’article 165 afig una disposició 
addicional novena en la Llei 14/2017, de 10 de novembre, que en l’apartat c) 
ja reconeix com a llocs de la memòria democràtica de la Comunitat Valenciana 
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les fosses incloses en el Mapa de fosses de la Comunitat Valenciana, per això 
considerem que, per cautela, caldria esperar l'aprovació d'aquesta llei amb la 
finalitat de cohonestar el contingut d'aquest precepte reglamentari amb el que 
resulte aprovat legalment. 

 
 Aquesta observació es fa extensiva a l’article 47 del Decret que regula 

els llocs i itineraris de la memòria democràtica de la Comunitat Valenciana. 
 
  
A l’article 22. Iniciació del procediment d’investigació, 

localització, exhumació i identificació. 
 
 Aquest article en l’apartat 2 estableix qui pot sol·licitar aquestes 

actuacions: les entitats locals, en exercici de les seues competències i les 
següents persones o entitats: 

 
 «a) El o la cònjuge de la víctima o persona lligada per anàloga relació 

d’afectivitat i els seus familiars fins al quart grau. 
 
b) Les entitats memorialistes i associacions de familiars de víctimes. 
 
c) Les persones que formen part de la comunitat acadèmica i científica, 

per a les activitats de localització». 
 
 No obstant això, l’article 18 de la Llei estatal 20/2022, respecte de 

l’autorització de les activitats de localització, exhumació i identificació de 
persones desaparegudes estableix el següent: 

 
 «1. Les activitats de localització, exhumació i identificació de persones 

desaparegudes requeriran la prèvia obtenció d’una autorització administrativa. 
 
2. En l’exercici de les competències respectives, el procediment s’incoarà 

d’ofici per l’Administració General de l’Estat, a falta de normativa autonòmica 
sectorial aplicable, o per la comunitat autònoma en el territori de la qual se 
situen les restes, o bé a instàncies de les entitats locals, o de les següents 
persones i entitats: 

 
a) La persona que va ser cònjuge o persona lligada per anàloga relació 

d’afectivitat, els seus descendents, els seus ascendents i els seus col·laterals 
fins al quart grau. 

 
b) Les entitats memorialistes i les associacions de familiars de víctimes. 
 
c) Qualssevol altres persones i entitats que acrediten un interés legítim». 
 



 17

 És a dir, amplia la legitimació, també, en l’apartat c) a «qualssevol altres 
persones i entitats que acrediten un interés legítim». 

 
 
 Per aquest motiu, aquest òrgan consultiu entén que hauria d’incloure’s 

a aquestes persones o entitats que acrediten un interés legítim en ostentar la 
condició d’interessats conforme preveu l’article 4 de la Llei 39/2015. 

 
 Aquesta observació té caràcter essencial, d’acord amb l’article 77.3 del 

Reglament del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 
 
 
A l’article 25. Localització, exhumació i identificació. 
 
 Assenyala l’apartat 2 que «La resolució que es dicte es notificarà a les 

persones o entitats que hagen instat el procediment i atendrà la informació 
sobre les víctimes continguda en el Mapa de Fosses i en qualsevol altra 
investigació duta a terme, així com a la viabilitat tècnica i econòmica de la 
intervenció». 

 
 L’article 4.b) de la Llei 39/2015 estableix que poden ser interessats en 

el procediment administratiu «Els que, sense haver iniciat el procediment, 
tinguen drets que puguen resultar afectats per la decisió que en aquest 
s’adopte». 

 
 Atés que la condició d’interessat en el procediment també pot atorgar-

se a qui no havent-lo iniciat «tinga drets que puguen resultar afectats per la 
decisió que en aquest s’adopte», seria convenient modificar el precepte per a 
adaptar-lo a les previsions de l’article 4 de la Llei 39/2015. 

 
 
 Aquesta observació té caràcter essencial, en els termes previstos en 

l’article 77.3 del Reglament del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana. 

 
 En l'apartat 3, en desplegament de l'article 8 de la Llei 14/2017, es fa 

referència al fet que “així mateix es ponderarà l'existència d'oposició a 
l'exhumació….”, quan el mencionat article de la llei, en l’apartat 3, ja estableix 
un criteri bàsic per a resoldre aquesta oposició: “L'oposició del descendent 
directe fins al tercer grau d'una víctima a la seua recuperació no podrà 
perjudicar el dret d'altres familiars d'altres víctimes a la intervenció en el 
mateix lloc”. 

 
S’haurà de cohonestar la redacció d'aquest apartat 3 de l'article 25 amb 

el que estableix l'apartat 3 de l'article 8 de la Llei 14/2017. 
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 Aquesta observació és essencial a l'efecte de l'article 77.3 del nostre 
Reglament. 

 
A més, els apartats 4 i 6 del precepte projectat regulen els efectes del 

transcurs màxim del termini per a resoldre i notificar en els casos en què el 
procediment s’inicie a instàncies de part o d’ofici. 

 
En el primer cas, l’apartat 4 estableix un termini de nou mesos per a 

resoldre i notificar en procediments iniciats pels interessats, el transcurs dels 
quals determina la desestimació de la sol·licitud. 

 
No obstant això, l’apartat 6, per als casos d’inici d’ofici del procediment 

estableix un termini de resolució i notificació de dotze mesos, és a dir, tres 
mesos més que en els iniciats a instàncies de part. 

 
Malgrat que així està regulat en l’article 8.5 de la Llei Valenciana 

14/2017, crida l’atenció que el termini per a resoldre i notificar siga diferent 
en funció de la manera d’incoació del procediment, s’han d’establir, per raons 
de seguretat jurídica, terminis idèntics. 

 
 
A l’article 28. Permisos d’accés als terrenys. 
 
En l’apartat 2 s’indica que «en el cas de terrenys de titularitat privada, 

ha de sol·licitar-se el consentiment de les persones titulars dels drets sobre els 
terrenys en els quals es troben les restes. En el supòsit que no s’obtinga el 
consentiment en el termini d’un mes, l’Institut Valencià de la Memòria 
Democràtica, els Drets Humans i les Llibertats Públiques, o, si escau, la 
conselleria competent en matèria de memòria democràtica, podrà autoritzar 
l’ocupació temporal d’aquests terrenys, previ acord del Consell de declaració de 
la necessitat d’ocupació temporal, precedit pel tràmit d’informació pública». 

 
No estableix qui ha de sol·licitar-ho. 
 
En canvi, l’article 20.1 de la Llei 20/2022 sí que assenyala que «En el 

cas de terrenys de titularitat privada, els descendents o les organitzacions 
legitimades hauran de sol·licitar el consentiment dels titulars de drets afectats 
sobre els terrenys en què es troben les restes. Si no s’obtinguera aquest 
consentiment, les administracions públiques podran autoritzar l’ocupació 
temporal, conforme a la normativa aplicable, i sempre després d’audiència dels 
titulars de drets afectats, amb consideració de les seues al·legacions, i fixant la 
corresponent indemnització a càrrec dels ocupants». 

 
Per tal motiu s’aconsella indicar a qui competeix sol·licitar el 

consentiment per a l’accés als terrenys de titularitat privada. 
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A l'article 29. Troballa casual de restes. 
 
 En l’apartat 1 es disposa l'obligació de comunicar la troballa a les 

autoritats judicials i policials i a l'Ajuntament corresponent. És a dir 
l'obligació de comunicació és a les tres entitats. 

 
L'article 9.3 de llei 14/2017 es refereix únicament a l'obligació de 

comunicació a les autoritats judicials o policials, optativament. No s'inclouen 
els ajuntaments. 

 
  L'article 21 de la Llei 20/2022 disposa que la comunicació es farà 

a l'autoritat administrativa, bé a les Forces i Cossos de Seguretat, al Ministeri 
Fiscal o al Jutjat, els quals hauran de posar-ho en coneixement, com més 
prompte millor, de les autoritats competents en matèria de memòria 
democràtica. Com en la Llei Valenciana també la comunicació és optativa a 
qualssevol de les tres institucions. 

 
S’haurà de cohonestar el contingut del projectat article 29.1 amb aquest 

article de la llei estatal. 
 
 Aquesta observació és essencial a l'efecte de l'article 77.3 del Reglament 

d'aquest Consell. 
 

 
A l’article 35. Banc de dades d’ADN. 
 
Ha de tindre’s en compte que l’article 23 de la Llei 20/2022 ha creat el 

«Banc Estatal d’ADN de Víctimes de la Guerra i la Dictadura» com una base 
de dades d’ADN de caràcter estatal, adscrit al Ministeri de Justícia, que tindrà 
per funció la recepció i emmagatzematge dels perfils d’ADN de víctimes de la 
guerra i la dictadura i els seus familiars, així com de les persones afectades 
per la sostracció de nounats, a fi de poder comparar aquests perfils d’ADN 
amb vista a la identificació genètica de les víctimes. La seua activitat comptarà 
amb les suficients garanties de privacitat. En crear-la, es garantirà que s’hi 
incloguen les dades d’interés ja existents en la base de dades «Perfils d’ADN 
de persones afectades per la sostracció de nounats» del Ministeri de Justícia. 

 
 
A l’article 36. Procediment per a la realització de proves 

d’identificació genètica. 
 
En l’apartat 4 s’indica que s’aprovarà un protocol d’identificació que 

haurà de tindre en compte la normativa de protecció de dades de caràcter 
personal i tots aquells criteris establits pel Ministeri de Justícia, Institut 
Nacional de Toxicologia i Ciències Forense, així com la Guia de Bones 
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Pràctiques, per a l’ús de la genètica forense i investigacions sobre drets 
humans i dret internacional humanitari del Ministeri de Justícia. 

 
Així mateix hauran de tindre’s en compte aspectes ètics i de 

bioseguretat, que sí estan previstos en l’article 23.5 de la Llei 20/2022. 
 
 
 A l'article 40. Denúncia i personació davant els òrgans 

jurisdiccionals. 
 
 En l'apartat 1 considerem que no està justificada la restricció als 

delictes constitutius de crims de lesa humanitat, s’ha de fer extensiva la 
denúncia a qualsevol classe de delicte. 

 
En aquest sentit, l'article 24 de la llei estatal es refereix únicament a 

“delictes”, establint:  
 
“L'Administració General de l'Estat posarà en coneixement del Ministeri 

Fiscal l'existència d'indicis de comissió de delictes que s'aprecien en ocasió de 
les localitzacions i identificacions a què es refereix aquesta llei”. 

 
 En l'apartat 4 paràgraf últim “… i posarà a la disposició de les 

víctimes…..” bastarà que es dispose que la Generalitat posarà a la disposició  
de les víctimes i les seues famílies els mitjans oportuns per a la indagació, 
esclariment, persecució i reparació de les persones perjudicades pels delictes 
relacionats amb l'àmbit de la llei 14/2017, i se suprimirà també la referència 
a “fer efectiu el dret a la tutela judicial efectiva”. 

 
També haurà de suprimir-se, a l'inici de l'apartat 4 les referències a “… 

i executar d'ofici les denúncies”, ja que en cap cas li correspondria a la 
Generalitat l'execució de les denúncies. 

 
 Aquesta observació és essencial a l'efecte de l'article 77.3 del Reglament 

d'aquest Consell. 
 
Amb les consideracions anteriors, en tot cas, els apartats 1 i 4, en 

establir pràcticament el mateix, haurien de reconfigurar-se en un sol. 
  
En l'apartat 3 ha de suprimir-se l'adjectiu “efectives” relatiu a les 

investigacions. 
 
 D'altra banda, en aquest mateix apartat, en relació amb les fosses 

comunes, s’hauria de cohonestar aquest apartat amb l'article 19.2 projectat, 
que es refereix al període de la guerra i al de la dictadura. I en relació amb la 
sostracció de nounats i menors cohonestar-lo amb l'article 5, que es refereix 
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a la guerra i la dictadura franquista fins a l'entrada en vigor de la Constitució 
de 1978. 

 
 
 A l'article 43. Dret d'accés als documents i arxius públics, privats i 

eclesiàstics. 
 
 L'accés als arxius privats compta amb una normativa pròpia, tal com 

disposen l'article 19 de la Llei 14/2017, l'article 27 de la Llei 20/2022 i l'article 
62 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol.  

 
Atés que l'accés s’estableix per aquestes lleis, no resulta admissible que 

en una norma de rang reglamentari s'assenyalen criteris diferents als legals. 
 
 
A l’article 45. Fons Documental de Memòria Democràtica 

Valenciana. 
 
L’apartat 3 assenyala que «S’establiran les fórmules de cooperació 

necessàries amb persones investigadores, fundacions, entitats memorialistes i 
associacions de familiars de víctimes, així com amb el Centre Documental de la 
Memòria Històrica, previst en la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual 
es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui van patir 
persecució o violència durant la guerra i la dictadura». 

 
Ha de tindre’s en compte que la disposició derogatòria única de la Llei 

20/2022, en l’apartat 2, deroga expressament, entre altres, la Llei 52/2007, 
de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s’estableixen 
mesures en favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra 
civil i la dictadura. 

 
Per tal motiu, tenint en compte que l’actual regulació del Centre 

Documental de la Memòria Històrica està en l’article 25 de la Llei 20/2022, 
haurà de corregir-se la redacció projectada. 

 
Aquesta observació té caràcter essencial en els termes previstos en 

l’article 77.3 del Reglament del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana. 

 
 
 A l’article 56. Procediment per a la retirada voluntària d’elements 

contraris a la memòria democràtica. 
 
 Atés que la Llei 20/2022 en l’article 37 regula un procediment de 

retirada o eliminació d’elements contraris a la memòria democràtica, s’haurà 
de cohonestar el contingut d’aquest article amb l’article mencionat de la Llei. 
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 D'altra banda, en l'apartat 1 s'estableix: “Una comissió tècnica 

dependent de l'Institut Valencià de la Memòria Democràtica, els Drets 
Humans i les Llibertats Públiques, o, si escau, la conselleria competent en 
matèria de memòria democràtica, elaborarà la relació d'elements que s'han de 
retirar. Només es podrà exceptuar la retirada d'aquells elements contraris a 
la memòria democràtica si concorren raons artístiques o arquitectòniques i 
així ho dictamina el comité tècnic d'experts creat a aquest efecte”. 

 
 No obstant això, en l'article 39.6 de la Llei 14/2017 es disposa: “En el 

cas que es poguera considerar que concorren raons artístiques o 
arquitectòniques per al manteniment dels elements contraris a la memòria 
democràtica, es podrà demanar l'assessorament tècnic de la conselleria 
competent en matèria de patrimoni històric i cultural o del comité tècnic 
d'experts creat a aquest efecte com a grup de treball adscrit a l'Institut 
Valencià de la Memòria Democràtica, els Drets Humans i les Llibertats 
Públiques”. 

 
 Podria semblar més raonable el que disposa la norma reglamentària 

projectada, però el mandat de la llei és diferent i la norma reglamentària ha 
d'ajustar-se a la llei, per la qual cosa el contingut d'aquest apartat s’ha de 
cohonestar amb el que prescriu la llei, que disposa el caràcter facultatiu de 
l'assessorament i a més preveu que puga ser prestat o per la conselleria 
competent en matèria de patrimoni històric i cultural o pel comité tècnic 
d'experts, mentre que l'apartat projectat preveu la necessitat de 
l'assessorament i a més que siga prestat únicament pel comité tècnic 
d'experts. 

 
 Aquesta observació és essencial a l'efecte de l'article 77.3 del nostre 

Reglament. 
 
 L'apartat 3 s’ha de cohonestar amb l'article 39.3 de la Llei 14/2017, 

que disposa que es refereix als elements contraris a la memòria democràtica 
que estiguen col·locats en edificis de caràcter privat “amb projecció a un espai 
visible d'accés o ús públic”, expressió que haurà d'addicionar-se al text 
projectat. 

 
 
 A l'article 57. Destinació i custòdia de vestigis. 
 
 En l'apartat 1 haurà de precisar-se que els elements a què aquest es 

refereix són de titularitat pública, ja que una norma reglamentària no té el 
rang necessari per a poder decretar la privació de béns de naturalesa privada, 
perquè això suposaria conculcar el dret de propietat. 
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 Aquesta observació és essencial a l'efecte de l'article 77.3 del nostre 
Reglament. 

 
 
Observacions de caràcter gramatical. 
 
Totes les referències a aquest o al present “reglament” hauran de 

substituir-se pel terme “Decret del Consell”. 
En l’article 42 ha de corregir-se la “i” per “y” en la versió en castellà. 
 
Vist l’anterior, s’han formulat observacions de caràcter essencial als 

articles 20.3, 22.2, 25.2, 25.3, 29.1, 40.4, 45, 56.1 i 57.1 als efectes en els 
termes previstos en l’article 77.3 del Reglament del Consell Jurídic Consultiu 
de la Comunitat Valenciana. 

 
 

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, de memòria democràtica i per a 

la convivència de la Comunitat Valenciana és conforme amb l’ordenament 
jurídic sempre que s’atenguen les observacions essencials formulades als 
articles 20.3, 22.2, 25.2, 25.3, 29.1, 40.4, 45, 56.1 i 57.1 als efectes. 

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

 
 
  València, 9 de novembre de 2022 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
HBLE. SRA. CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, 
COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA 
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VOTO PARTICULAR 

 
 
 
Que formula el Consejero Enrique Fliquete Lliso al Dictamen expte. 

607/2022, aprobado por el Pleno del Consell de 9 de noviembre 2022, relativo 
al Proyecto de Decreto del Consell, que desarrolla la Ley 14/2017, de 10 de 
noviembre, de la Generalitat, de Memoria Democrática y para la Convivencia 
de la Comunitat Valenciana. 

 
 
Discrepo respetuosamente de la opinión de la mayoría del Consell, 

respecto a la previsión del art. 57.2 del proyecto de Decreto, el cual, bajo mi 
criterio, debería haber sido objeto de una observación de carácter esencial, 
con fundamento en los siguientes motivos: 

 
 
El art. 57 del proyecto de Decreto prevé, en su apartado 1º, que los 

vestigios de la guerra y la dictadura que sean retirados, y tengan carácter 
funerario (caso de los monumentos, monolitos, tumbas, mausoleos, cruces, 
placas, inscripciones), “tendrán que ser trasladados al cementerio (…)”. En el 
apartado 2º del mismo precepto se establece que los elementos trasladados a 
cementerios “lo serán con eliminación de los elementos de exaltación y 
señalizándolos si se trata de entierros colectivos. Se podrá respetar el listado 
de víctimas muertas, si hubiere, e incorporar el de las víctimas de la dictadura 
(…)”. 

 
Por su parte, el art. 56 del proyecto de Decreto establece que “sólo se 

podrá exceptuar la retirada de aquellos elementos contrarios a la memoria 
democrática si concurren razones artísticas o arquitectónicas (…)” criterios que 
se establecen en el art. 39.6 de la Ley 14/2017. En particular, y respecto a 
las citadas razones artísticas, se indica que: “(…) concurrirán razones 
artísticas cuando se trate de elementos con singular valor artístico que forman 
parte de un bien catalogado como Bien de Interés Cultural”. 

 
De la lectura conjunta de los preceptos citados se puede concluir que 

aquellos vestigios de la guerra y la dictadura de carácter funerario que estén 
catalogados como Bienes de Interés Cultural no serán retirados, y por tanto, 
los que no estén catalogados como tales serán trasladados al cementerio, con 
eliminación de los elementos de exaltación e incorporando un listado de 
víctimas de la dictadura, en el caso de que el vestigio contuviese un listado de 
víctimas muertas. Y ello con independencia de quien sea su propietario (el 
Dictamen de este Consell, en este particular, ya ha advertido de la ilegalidad 
de que los vestigios que sean de titularidad privada les puedan ser 



 25

desposeídos a su legítimo propietario para su custodia por parte de entes 
públicos, traslado a cementerios, museos o centros de interpretación). 

 
De esta forma, los monumentos, monolitos, tumbas, mausoleos, 

cruces, placas, e inscripciones de carácter funerario, serán alterados y 
modificados mediante la eliminación de los elementos de exaltación y con la 
incorporación, en su caso, de inscripciones de víctimas. Y tal medida orilla el 
derecho de todo autor de una obra artística a la integridad de su obra, pues 
requeriría de la autorización de su autor, ya que tales elementos están 
amparados por el derecho fundamental a la creación artística en el que se 
integra el derecho moral del autor, el cual no puede ser cercenado a través de 
una norma reglamentaria. 

 
No todas las creaciones artísticas son declaradas BIC. Pero el hecho de 

que no lo sean no implica que tales obras carezcan de valor artístico ni que 
los derechos del autor de la obra puedan ser menoscabados, mediante la 
modificación de su obra. Los elementos llamados “vestigios” son también una 
creación artística, y fueron realizados en un momento histórico concreto. Y el 
derecho a la integridad de la obra artística, como facultad moral, es 
imprescriptible (frente al resto de los derechos de autor, con un plazo de 
prescripción determinado). 

 
Con la regulación que se contiene en el art. 57.2 del proyecto, se vulnera 

el art. 14. 4.º del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Dicho 
precepto establece  el derecho irrenunciable e inalienable del autor a “exigir 
el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, 
modificación, alteración o atentado contra ella que suponga un perjuicio a sus 
legítimos intereses o menoscabo a su reputación”, derecho que puede ser 
ejercido, sin límite de tiempo, en virtud del art. 15.1 de la misma norma por 
“la persona natural o jurídica a la que el autor se lo haya confiado 
expresamente por disposición de última voluntad. En su defecto, el ejercicio de 
estos derechos corresponderá a los herederos”. 

 
El Estado, en virtud de lo dispuesto en el art. 149.1.9.ª, Constitución 

Española, tiene la competencia exclusiva sobre legislación sobre propiedad 
intelectual, por lo que la Comunitat Valenciana no puede alterar el contenido 
del derecho moral del autor que se desarrolla en el Real Decreto Legislativo 
1/1996. Por su parte, debe destacarse que la regulación que prevé el art. 57 
del proyecto de Decreto es una innovación respecto a la Ley 14/2017, que 
pretende desarrollar. Por lo que no cabe sino concluir  que la disposición 
reglamentaria, además de quedar huérfana de apoyatura en una norma de 
rango legal, infringe lo dispuesto en la legislación del Estado, en una materia 
que es competencia exclusiva de éste. 
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Es por ello que la regulación contenida en el art. 57 del proyecto de 
Decreto, en la medida que ordena la alteración de obras artísticas 
(monumentos, monolitos, tumbas, mausoleos, cruces, placas, e inscripciones 
de carácter funerario), que, aun no siendo catalogados como BIC, mantienen 
incólume el derecho moral de su autor, supone una infracción del 
ordenamiento jurídico, mereciendo por ello una observación esencial a los 
efectos del art. 77.3 del Reglamento del Consell Jurídic Consultiu. 

 
 

En Valencia, a diez de noviembre de dos mil veintidós 
 
 
 
 
 
 
 

ENRIQUE FLIQUETE LLISO 
CONSEJERO VICEPRESIDENTE 


