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.1.
ELS CENTRES DEL

SISTEMA VALENCIÀ DE MUSEUS: 
NORMATIVA SECTORIAL 

D'APLICACIÓ



  

La Llei 4/1998, d'11 de juny, de la 
Generalitat Valenciana, del Patrimoni 
Cultural Valencià (LPCV) creà el Sistema 
Valencià de Museus  (SVM) i establí les 
bases del règim tant dels centres de 
dipòsit cultural en ell integrats com de 
les col·leccions de béns mobles que 
constitueixen els seus fons.



  

Problemes:

― Nombroses modificacions de la llei,
     sense que disposem d'un text refós.   

― Manca de desenvolupament 
     reglamentari.                     



  



  

[La llei fa 32 remissions a desenvolupament reglamentari; deixant de
banda els decrets de creació de juntes i comissions, només comptem
amb el Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el
procediment  de  declaració  i  el  règim  de  protecció  dels  béns  de
rellevància local.]

[La llei fa 32 remissions a desenvolupament
reglamentari; deixant de banda els decrets
de creació de juntes i comissions, només
comptem amb el Decret 62/2011, de 20 de
maig, del Consell, pel qual es regula el
procediment de declaració i el règim de
protecció dels béns de rellevància local, i el
Decret 107/2017, de 28 de juliol, del Consell,
pel qual s’aprova el Reglament de regulació
de les actuacions arqueològiques a la
Comunitat Valenciana]



  

El Decret 107/2017, de 28 de juliol, del 
Consell, pel qual s’aprova el Reglament 
de regulació de les actuacions arqueolò-
giques a la Comunitat Valenciana, incor-
pora preceptes d'aplicació als museus de 
l'SVM, en desenvolupament del règim de 
dipòsit de béns mobles producte 
d'actuacions arqueològiques i paleonto-
lògiques, arts. 64 i 65 LPCV.



  

La manca de desenvolupament 
reglamentari ens obliga a recórrer a 
l'obsoleta Ordre de 6 de febrer de 1991 
de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es regula el 
reconeixement de museus i col·leccions 
museogràfiques permanents de la 
Comunitat Valenciana.



  

.2.
DEFINICIONS, CREACIÓ I 

RECONEIXEMENT DE MUSEUS I 
COL·LECCIONS MUSEOGRÀFIQUES 

PERMANENTS



  

L'art. 70.1 LPCV crea el
Sistema Valencià de Museus.



  



  

Cal anar al preàmbul de la llei per 
trobar una succinta descripció de què 
és l'SVM i per a què existeix:



  



  

Definició de Museu (art. 68 LPCV):



  



  



  

Els Museus són institucions clau
del servei públic de la cultura, 

perfecta encarnació dels principis
de conservació i enriquiment del 

patrimoni i d'accés a la cultura dels 
articles 46 i 44.1 de la Constitució.



  

No tots els titulars de col·leccions de 
béns mobles disposen de mitjans per a 
desenvolupar les funcions dels museus. 

És per això que es creà la figura de la 
Col·lecció Museogràfica Permanent.

Definició de CMP (art. 69 LPCV):



  



  

Denominador comú de Museus i CMP:

les col·leccions de béns mobles



  

L'art. 71 LPCV estableix les bases del 
règim de creació dels museus propis de 
la Generalitat i de reconeixement  de 
museus i CMP d'altres entitats, 
públiques i privades.



  

Requisits de l'article 71 LPCV:

- Documentació i inventari dels fons i el 
   patrimoni a disposició del museu.

- Projecte museogràfic, amb estudi de les 
   instal·lacions i dels mitjans materials i 
   personals.



  



  

La insuficència de l'article 71 LPCV 
ens obliga a recórrer a l'Ordre de 1991.



  



  

Requisits que han de complir els museus 
que vulguen ser reconeguts per la 
Conselleria de Cultura (art. 4 de l'Ordre 
de 1991):



  



  

Documentació per al reconeixement de 
museus, art. 7.1º de l'Ordre 1991:

a) Sol·licitud de reconeixement (corporacions 
    públiques, acord plenari; patronats i 
    fundacions privades, acord majoritari de 
    junta rectora o organisme equivalent).

b) Informe de tècnic competent sobre la 
    naturalesa i l'entitat de les col·leccions.

c) Informe de tècnic competent sobre les 
    instal·lacions "museístiques i pedagògiques".



  

Documentació per al reconeixement de 
museus, art. 7.1º de l'Ordre 1991:

d) Informe d'arquitecte sobre l'adequació de 
      l'immoble.

e) Certificació del personal tècnic i subaltern 
      adscrit al museu, especificant la naturalesa 
      de la relació laboral amb el museu.

f) Certificació de l'horari d'obertura al públic.



  

Documentació per al reconeixement de 
museus, art. 7.1º de l'Ordre 1991:

g) Certificació de les consignacions 
     pressupostàries per al funcionament del    
     museu, amb especificació de despeses 
     corrents i de personal.



  

[Cap requisit explícit pel que fa a 
seguretat, conservació, accesibilitat, 

magatzems, arxiu, biblioteca, 
investigació...]



  

[És per això que, fins l'entrada en vigor 
del Decret 107/2017, calia recórrer a la 

Resolució de 21 de març de 1996:]



  



  



  

Requisits  que han de complir les 
Col·leccions Museogràfiques Permanents 
que vulguen ser reconegudes per la 
Conselleria de Cultura (art. 6 de l'Ordre 
de 1991):



  



  

Documentació per al reconeixement de 
CMP, arts. 7.1º de l'Ordre 1991:

a) Sol·licitud de reconeixement (corporacions 
    públiques, acord plenari; patronats i 
    fundacions privades, acord junta rectora o 
    organisme equivalent).

b) Informe de tècnic competent sobre la 
    naturalesa i l'entitat de les col·leccions.



  

Documentació per al reconeixement de 
museus, art. 7.1º de l'Ordre 1991:

d) Informe d'arquitecte sobre l'adequació de 
      l'immoble.

f) Certificació de l'horari d'obertura al públic.



  

Documentació per al reconeixement de 
museus, art. 7.2º de l'Ordre 1991:

h) Certificació del personal que es fa carrec de 
    les exposicions.

i) Certificació de les consignacions pressupos- 
   tàries per al manteniment de l'exposició 
   permanent.



  

.3.
RÈGIM DE TUTELA DELS CENTRES 

DEL SVM I DELS SEUS FONS



  

La creació i el reconeixement impliquen 
la integració en el Sistema Valencià de 
Museus (art. 70.1 LPCV) i la consideració 
dels béns mobles integrants dels seus 
fons com a Béns Mobles de Rellevància 
Patrimonial (Secció 3ª de l'Inventari 
General del Patrimoni Cultural Valencià; 
art. 72.1 LPCV).



  



  

La LPCV estableix de manera expressa 
drets i deures per als museus i les CMP 
integrats en el Sistema Valencià de 
Museus (règim específic de tutela del 
títol IV, arts. 68-74 LPCV): 



  

DRETS

Benefici de la inspecció i tutela, i dels 
mitjans de comunicació i coordinació a 
establir per la Conselleria de Cultura 
(art. 70.2 LPCV).                                          

Preferència en els concursos d'ajudes 
per al manteniment de museus i CMP
(art. 70.3 LPCV).



  



  

DRETS

Tutela de les col·leccions dels museus i 
les CMP  per la Conselleria de Cultura:

Avaluació de les capacitats del centre 
en cas d'increment del volum o la 
qualitat del fons; adopció, si escau, de 
mesures per garantir custòdia, conser-
vació i accés públic (art. 71.2 LPCV).



  



  

DRETS

Tutela de les col·leccions dels museus i 
les CMP  per la Conselleria de Cultura:

Dipòsit forçós en altre/s centre/s en cas 
de concórrer raons urgents de 
conservació, seguretat o accessibilitat 
(art. 73.3 LPCV).



  



  

DRETS

Tutela de les col·leccions dels museus 
per la Conselleria de Cultura:                   

Dipòsit forçós en altre centre del SVM 
en cas de dissolució o clausura 
temporal o definitiva (art. 73.4 LPCV).



  



  

DRETS

Possibilitat de declaració com a BIC dels 
fons dels museus i les CMP, amb 
identificació dels béns mobles BIC, art. 
72.2 LPCV.



  



  



  

DRETS

A rebre en dipòsit béns mobles de 
titularitat pública i privada (museus i 
CMP), art. 73.1 LPCV.



  



  

DRETS

Garantia i promoció de l'accés públic 
per la Generalitat (art. 74 LPCV).



  



  

DEURES

Autorització "prèvia i expressa" de la 
Conselleria de Cultura en cas d'eixides 
temporals  de béns integrants dels fons 
(duració, finalitat, condicions de 
seguretat), art. 73.2 LPCV.



  



  

DEURES

Adequació de els capacitats del museu 
o CMP en relació amb l'augment del 
volum o la qualitat dels fons (acció 
d'avaluació de la Conselleria de Cultura 
amb la possibiitat d'adoptar mesures, 
art. 71.2 LPCV).



  

DEURES

Manteniment de les condicions  de 
conservació, seguretat i accessibilitat 
de museus i CMP (acció de la 
Conselleria de Cultura en cas urgent, 
art. 73.3 LPCV).



  

DEURES

Manteniment de la integritat de les 
col·leccions, en aplicació de l'art. 44 
LPCV (art. 73.5 LPCV).



  



  

DEURES

Al capdavall, manteniment de les 
condicions que fonamentaren el 
reconeixement oficial.



  



  



  



  



  



  



  



  

El règim específic dels museus i CMP 
regulat pels arts. 68 a 74 LPCV no 
esgota el catàleg de drets i deures dels 
centres de l'SVM i dels seus fons 
sancionat per la llei:



  



  

DRETS I DEURES DELS BBMM INVENTARIATS

―Normes generals de protecció del patrimoni 
    cultural (arts. 9 a 14 LPCV).

―Règim general de protecció dels béns 
    inventariats (arts. 18 a 25 LPCV).

―Règim específic de protecció dels béns 
    mobles de rellevàcia patrimonial (arts. 41 i 
    44 LPCV en connexió amb l'art. 53 LPCV).

―Mesures de foment del patrimoni cultural 
    (arts. 87 a 96 LPCV).



  

Normes generals de protecció del 
patrimoni cultural (arts. 9 a 14 LPCV):

Art. 9. Protecció i promoció pública.

Art. 10. Suspensió d'intervencions.

Art. 11. Impacte ambiental.

Art. 12. Comerç de béns mobles.

Art. 13. Exportació.

Art. 14. Inspecció i vigilància.



  

Règim general de protecció dels béns 
inventariats (arts. 18 a 15 LPCV):

Art. 18. Obligacions dels titulars.
Art. 19. Execució subsidiària.
Art. 20. Prohibició d'enderrocament.
Art. 21. Expropiació.
Art. 22. Drets de tanteig i retracte.
Art. 23. Escriptures públiques.
Art. 24. Limitacions a la transmissió.
Art. 25. Béns immaterials.



  



  

Mesures de foment del patrimoni cultural 
(arts. 87 a 96 LPCV):

Art. 87. Interés públic

Art. 88. Educació

Art. 89. Reconeixement oficial

Art. 90. Ús dels immobles de titularitat pública

Art. 91. Ajuda directa a la conservació



  

Mesures de foment del patrimoni cultural 
(arts. 87 a 96 LPCV):

Art. 92. Contribució pública al règim de visites

Art. 93. Inversions culturals

Art. 94. Crèdit oficial

Art. 95. Beneficis fiscals

Art. 96. Pagament amb béns culturals



  

Règim específic de protecció dels 
Béns Mobles de Rellevàcia Patrimonial

(Secció 3ª IGPCV, arts. 41 i 44 en 
connexió amb l'art. 53 LPCV):



  



  



  



  



  

També genera drets i deures als museus 
del SVM la regulació del règim del 
patrimoni arqueològic i paleontològic 
per la LPCV, i el seu desenvolupament 
pel Decret 107/2017, , de 28 de juliol, 
del Consell, pel qual s’aprova el 
Reglament de regulació de les actuacions 
arqueològiques a la CV.



  

DRETS

A rebre en dipòsit (museus) béns 
mobles producte d'actuacions 
arqueològiques i paleontològiques:



  

DRETS

Art. 64.2 LPCV, "Titularitat i destí del 
producte de les actuacions arqueològi-
ques i paleontològiques": obligació de 
"lliurar els objectes obtinguts al museu o 
institució que assenyale la mateixa con-
selleria, de conformitat amb el que regla-
mentàriament s'establesca" (extensible a 
les troballes casuals, art. 65 LPCV).



  

DRETS

Art. 43.3 Decret 107/2017: "El material 
producte d’intervencions arqueològiques 
dutes a terme en el territori de la 
Comunitat Valenciana només podrà ser 
depositat en museus  reconeguts 
integrants de l'SVM" (dipòsit en CMP de 
l'SVM, ajuntament, òrgan competent o 
forces de seguretat només de troballes 
casuals, art. 35 del Decret 107/2017).



  

DEURES

"Disposició de materials arqueològics per 
a labors d’investigació, difusió i restaura-
ció depositats en centres integrats en el 
Sistema Valencià de Museus", Capítol III 
del Decret 107/2017, arts. 48-53.               
                                     



  

Art. 48. Disposició de materials per a labors 
              d’investigació
Art. 49. Autorització de trasllat de materials per a 
              labors d’investigació
Art. 50. Autorització de trasllat a altres institucions 
              per motiu de difusió
Art. 51. Autorització per a proves analítiques,     
              restauració i conservació de materials 
              arqueològics
Art. 52. Autorització d’eixides definitives per a la 
              seua reintegració
Art. 53. Expurgació controlada de material 
              depositat en museus reconeguts



  



  

DEURES

Art. 49 del Decret 107/2017:                      

Els trasllats i dipòsits temporals de 
materials arqueològics i paleontológics 
per treballs d'investigació  requereix 
justificació dels motius pels quals no es 
poden dur a terme al museu dipositari.



  

DEURES

Art. 50 del Decret 107/2017:                      

Els trasllats i dipòsits temporals de 
materials arqueològics i paleontológics a 
altres institutions per motiu de difusió 
requereix informe previ favorable del 
director del museu dipositari.



  

DEURES

Art. 51 del Decret 107/2017:                      

Els trasllats i dipòsits temporals de 
materials arqueològics i paleontológics a 
altres institutions per motiu de proves 
analítiques, restauració i conservació 
requereix informe previ favorable del 
director del museu dipositari.



  

.4.
CAP AL REDREÇ DEL

SISTEMA VALENCIÀ DE MUSEUS



  

Reactivació del SVM per la Conselleria 
d'Educació, Cultura i Esport:                    

―Celebració anual des del 2016 de
   Jornades de Formació de Museus&CMP.
 
―Represa des del 2017 de les subvencions 
    per als museus i les CMP de l'SVM.



  

Reactivació del SVM per la Conselleria 
d'Educació, Cultura i Esport:                    

―Intensificació dels treballs de coordina-
   ció, assessoria i inspecció.               
 
―Projecte de nova Llei de Patrimoni Cultural i 
  Museus.                    



  

Les Jornades de l'Alcora deuen servir per 
a promoure un debat constructiu sobre 
la millora de la normativa en vigor i de 
les polítiques d'activació de l'SVM.             
     
Us animem a fer-nos arribar les vostres 
observacions i propostes.



  

Gràcies per la vostra presència, 
paciència i col·laboració!!

<martinez_luipab@gva.es>
965938347

mailto:martinez_luipab@gva.es
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