ASSUMPTE: CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A l'ELABORACIÓ DEL PROJECTE D'ORDRE DE
BASES.
OBJECTE: PROJECTE D'ORDRE DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT,
PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN LES BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS A
PLANS GENERALS D'INVESTIGACIÓ ARQUEOLÒGICA I PALEONTOLÒGICA A LA
COMUNITAT VALENCIANA
MARC NORMATIU:
L'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques relatiu a la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració
de normes amb rang de Llei i reglaments estableix que, amb caràcter previ a l'elaboració del
projecte o avantprojecte de llei o de reglament, se substanciarà una consulta pública, a través del
portal web de l'Administració competent, en la qual es recaptarà l'opinió dels subjectes i de les
organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seua aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
CONSIDERACIONS:
En compliment de l'anterior, es posa a la disposició dels potencials destinataris de la norma futura
el present document perquè puguen efectuar les seues aportacions sobre la mateixa i emeten la
seua opinió. La consulta se substanciarà a través del portal web de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esport en l'enllaç
http://www.ceice.gva.es/es/web/patrimonio-cultural-y-museos/informacion-publica
La participació es durà a terme per mitjans electrònics en el termini de 15 dies des de la seua
publicació, enviant les aportacions a l'adreça de correu electrònic patrimoni_cultural@gva.es
indicant en assumpte “PLANS GENERALS D'INVESTIGACIÓ”; advertint-se que la mateixa no
conferirà als participants la condició d'interessats en el procediment administratiu d'elaboració de
la norma.
a. Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
La Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià contempla el patrimoni arqueològic
com una de les manifestacions més rellevants de l'evolució de l'ésser humà i de la nostra evolució
com a poble i regula, en el seu títol III, el règim d'autoritzacions i llicències. Es compten per
desenes les actuacions arqueològiques i també paleontològiques empreses cada any en el nostre
territori en les seues diferents modalitats, com són les actuacions puntuals preventives i
d'emergència; però entre les quals destaquen les actuacions emmarcades en un Pla General
d'Investigació.
Els Plans Generals d'Investigació estan regulats en els articles 20 i 21 del Decret 107/2017, de 20
de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de les actuacions arqueològiques en la
Comunitat Valenciana. Així, l'article 21 d'aquest Decret fixa el contingut de les sol·licituds i la
documentació que ha de reunir un Pla General d'Investigació Arqueològica. I l'article 20.3
assenyala que la conselleria competent en cultura podrà promoure la redacció de plans generals
d'investigació en qualsevol àmbit arqueològic, quan així ho considere convenient per a millorar la
investigació científica i la posada en valor d'àmbits territorials concrets.

En conseqüència, aquestes bases reguladores d'ajudes pretenen fomentar l'ampliació de l'acció
investigadora i millorar el coneixement científic en matèria d'arqueologia i paleontologia en la
Comunitat Valenciana, a través d'una línia de subvencions a plans generals d'investigació en
matèria d'arqueologia o paleontologia.
b. Necessitat i oportunitat de la seua aprovació
Tant l'anterior Pla Estratègic de Subvencions com la proposta per als anys 2020 a 2024
contemplen la necessitat i oportunitat d'establir una línia de subvencions a plans generals
d'investigació arqueològica o paleontològica, dins de l'objectiu estratègic “Investigació, protecció,
restauració, manteniment i promoció del patrimoni cultural valencià”.
c. Objectius de la norma
Establir les bases reguladores de les subvencions que es convocaran per a l'execució d'una de les
fases de les actuacions arqueològiques o paleontològiques emmarcades en un Pla General
d'Investigació arqueològic o paleontològic.

d. Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores
En tractar-se de subvencions convocades mitjançant concurrència competitiva, es requereix
l'aprovació de les bases reguladores de les ajudes. Atés que la iniciativa en actuacions
d'investigació arqueològica i paleontològica la prenen organismes d'investigació, com les
universitats, no cap a l'execució directa per part de la Generalitat. I és la concurrència competitiva
la que garanteix la suficiència i qualitat de les actuacions que es cofinancen.

