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Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques
i Vertebració del Territori
RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2019, de la Conselleria
d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori,
per la qual s’inicia l’elaboració i tramitació del Catàleg
de protecció dels béns culturals del Pla d’acció territorial d’ordenació i dinamització de l’Horta de València.
[2019/1480]

Antecedents
El Catàleg de protecció dels béns culturals del Pla d’acció territorial
d’ordenació i dinamització de l’Horta de València (CATÀLEG HORTA)
és un document que forma part del Pla esmentat i s’elabora en compliment del que s’estableix en l’article 16 de la Llei 5/2018 de l’Horta
de València (LHV) que estableix l’obligació d’elaborar un Catàleg de
protecció dels béns culturals de l’Horta de València i identificar el seu
règim de conservació i recuperació. Igualment, estableix que s’haurà
d’incloure com a document del mateix Pla d’acció territorial d’ordenació i dinamització de l’Horta de València aprovat per Decret 219/2018,
de 30 de novembre.
Així mateix, els plans generals estructurals dels municipis de l’àmbit de l’Horta hauran de completar aquest catàleg mitjançant la inclusió dels elements de patrimoni cultural que posseïsquen rang legal. En
aquest sentit, el Catàleg haurà de diferenciar dues escales en funció de la
importància dels béns culturals des d’una visió supramunicipal:
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Conselleria de Vivienda, Obras Públicas
y Vertebración del Territorio
RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2019, de la Conselleria
de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, por la que se inicia la elaboración y tramitación del
Catálogo de protección de los bienes culturales del plan
de acción territorial de ordenación y dinamización de la
Huerta de València. [2019/1480]

Nivell estructurant i de primer ordre: en el qual s’inclouran béns
d’interés cultural (BIC), nuclis històrics tradicionals (NHT), béns de
rellevància local (BRL) i els monuments històrics.
Nivell secundari o de segon ordre compost per la resta béns culturals d’interés supramunicipal.
Els continguts del catàleg seran: un inventari, una anàlisi i justificació de la catalogació, una fitxa individualitzada de cada element i
un conjunt de determinacions que hauran d’incorporar-se al PAT i als
instruments de planificació municipal.

Antecedentes
El Catálogo de protección de los bienes culturales del Plan de
acción territorial de ordenación y dinamización de la Huerta de València (CATÁLOGO HUERTA) es un documento que forma parte del
mencionado Plan y se elabora en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 16 de la Ley 5/2018 de la Huerta de València (LHV) que establece la obligación de elaborar un Catálogo de Protección de los Bienes
Culturales de la Huerta de València e identificar su régimen de conservación y recuperación. Igualmente, establece que se deberá incluir
como documento del propio Plan de acción territorial de ordenación y
dinamización de la Huerta de València aprobado por Decreto 219/2018,
de 30 de noviembre.
Asimismo, los planes generales estructurales de los municipios del
ámbito de la Huerta deberán completar este catalogo mediante la inclusión de los elementos de patrimonio cultural que posean rango legal. En
este sentido, el Catalogo deberá diferenciar dos escalas en función de la
importancia de los bienes culturales desde una visión supramunicipal:
Nivel estructurante y de primer orden: en el que se incluirán bienes
de interés cultural (BIC), núcleos históricos tradicionales (NHT), bienes
de relevancia local (BRL) y los monumentos históricos.
Nivel secundario o de segundo orden compuesto por el resto bienes
culturales de interés supramunicipal.
Los contenidos del catálogo serán: un inventario, un análisis y justificación de la catalogación, una ficha individualizada de cada elemento
y un conjunto de determinaciones que deberán incorporarse al PAT y a
los instrumentos de planificación municipal.

Fonaments jurídics
L’article 44.1 de la LOTUP estableix que el Consell és l’òrgan competent per a aprovar mitjançant decret els plans d’acció territorial promoguts per la Generalitat i, per tant, també el Catàleg de l’Horta, ja que
és un document que forma part del PAT.
D’acord amb l’article 44.2 de la LOTUP, la conselleria competent
en matèria d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge pot formular i
tramitar els plans d’acció territorial que atenguen les seues competències i, per tant, també els documents que en formen part i es tramiten de
forma independent.
Segons el Decret 8/2016, de 5 de febrer, del Consell, pel qual
s’aprova el Reglament dels òrgans territorials i urbanístics de la Generalitat, la consellera competent en matèria d’ordenació del territori és
competent per a ordenar l’inici de l’elaboració i formulació, així com
elevar per a la seua aprovació pel Consell, els plans d’acció territorial i
els seus documents.
D’acord amb el que s’ha exposat, resolc:

Fundamentos jurídicos
El artículo 44.1 de la LOTUP establece que el Consell es el órgano
competente para aprobar mediante decreto los planes de acción territorial promovidos por la Generalitat y, por tanto, también el Catálogo de
la Huerta ya que es un documento que forma parte del PAT.
De acuerdo con el artículo 44.2 de la LOTUP, la conselleria competente en materia de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje puede
formular y tramitar los planes de acción territorial que atiendan a sus
competencias y, por tanto, también los documentos que forman parte del
mismo y se tramiten de forma independiente.
Según el Decreto 8/2016, de 5 de febrero, del Consell, por el que
se aprueba el Reglamento de los órganos territoriales y urbanísticos de
la Generalitat, la consellera competente en materia de ordenación del
territorio es competente para ordenar el inicio de la elaboración y formulación, así como elevar para su aprobación por el Consell, los planes
de acción territorial y sus documentos.
De acuerdo con lo expuesto, resuelvo:

Primer
Iniciar el procediment d’elaboració del Catàleg de protecció dels
béns culturals del Pla d’acció territorial d’ordenació i dinamització de
l’Horta de València (CATÀLEG HORTA) per a la seua aprovació i la
seua tramitació com a decret.

Primero
Iniciar el procedimiento de elaboración del Catálogo de protección
de los bienes culturales del Plan de acción territorial de ordenación y
dinamización de la Huerta de Valencia (CATÁLOGO HUERTA) para
su aprobación y su tramitación como Decreto.

Segon
Facultar la Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme
i Paisatge per a elaborar aquest pla i el projecte de decret, i per a la
realització dels tràmits necessaris per a la seua aprovació pel Consell
mitjançant l’expedient administratiu corresponent tramitat segons el
procediment legalment previst.

Segundo
Facultar a la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje para elaborar dicho plan y el proyecto de Decreto, y
para la realización de los trámites necesarios para su aprobación por el
Consell mediante el correspondiente expediente administrativo tramitado según el procedimiento legalmente previsto.

València, 23 de gener de 2019.– La consellera d’Habitatge, Obres
Públiques i Vertebració del Territori: María José Salvador Rubert.

València, 23 de enero de 2019.– La consellera de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración del Territorio: María José Salvador Rubert.

