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BLOC TEMÀTIC III
ACTIVACIÓ DEL PATRIMONI

Tema 9: Conservació patrimonial i organismes 
implicats.

1. Recompte històric de la conservació patrimonial.
2. Preservació del patrimoni cultural.
3. Agents i condicions que afecten a la conservació.
4. Canvis en les polítiques de conservació.
5. Organismes que s'ocupen de la conservació.



9.1. RECOMPTE HISTÒRIC DE LA 
CONSERVACIÓ PATRIMONIAL

 PER QUÈ LA GENT CONSERVA OBJECTES?
 QUAN VA COMENÇAR, A LA HISTÒRIA DE LA HUMANITAT, LA 

CONSERVACIÓ I ACUMULACIÓ D'OBJECTES?

En certes cultures antigues s'observa la conservació d'elements 
vinculats a ritus funeraris, oferint objectes als morts amb una 
doble funció:

d'acompanyar en l'altra vida; i,

també per a conservar-los, evitant la desaparició d'aqueixos 
objectes. 



 Als temples GRECS, en casos d'acumulació de exvots, enterraven 
determinades obres d'art per a oferir-les a la posteritat i fonien la resta. 

 Els ROMANS preservaven en temples i palaus les obres d'art i els llibres, 
restaurant les obres danyades. 

 L'IMPERI XINÉS realitzava una gran protecció de les seues obres d'art, 
fonamentalment les pintures, que han arribat des de temps immemorials fins a 
l'actualitat.

 Els JAPONESOS tenen una gran tradició en conservació i per això, posseeixen 
l'edifici més antic del món: el Temple budista Horyu-ji de Nara, prop de Kyoto. 
Este edifici de fusta data del segle VIII encara que siga anterior perquè una de 
les columnes de Hinoki -xiprer japonès-, sembla haver sigut tallat l'any 594.
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Temple budista Horyu-ji de Nara. Font: autoria Vesna Vujicic-Lugassy, recuperat el 14 d’abril de 2018: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buddhist_Monuments_in_the_Horyu-ji_Area-122502.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buddhist_Monuments_in_the_Horyu-ji_Area-122502.jpg


En el segle XV, els papes realitzaren accions de preservació i restauració de 

monuments i edificis, amb l’interès de mantenir edificis i ruïnes de l’antiga Roma 

Imperial. En este sentit, trobem, la butla papal de Pío II Piccolomini (1462) on 

s’estableix que certes construccions antigues han de ser preservades per la seua 

importància històrica i/o estètica, determinant que està prohibit a qualsevol 

ciutadà, independentment del seu poder, so pena d’excomunió.

Per tant i seguint les paraules de Françoise Choay (2001, pàg. 54) empleades per 

Margarita Barretto (2007, pàg. 104-105): “Demolir, trencar, damnificar o 

transformar en calç, de forma directa o indirecta, pública o secretament, 

qualsevol edifici públic de l’Antiguitat o qualsevol romanent d’edificis antics […] 

encara que es trobem en les propietats que li pertanyen.”
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Papa Pío II. Font: autoria Zeichner: unbekannt, recuperat el 14 d’abril de 2018: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Papst_pius_ii.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Papst_pius_ii.jpg


La idea de preservació va començar a Anglaterra i 
França amb la Revolució Industrial:
Els edificis antics s’estaven substituint per noves formes 

arquitectòniques.
Segons Françoise Choay (2001, pàg. 139), estudiat 

per Margarita Barretto (2007, pàg. 105-106), s’estén la 
idea d’un país sense passat.
1850, alguns intel·lectuals alcen les seues veus per a 

impedir l’avanç d’esta idea (Víctor Hugo, Le 
Corbusier, etc.).
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 En les nostres SOCIETATS OCCIDENTALS, francesos i italians restauraven pintures des d’almenys el 
segle XVIII, institucionalitzant la restauració.
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Eugène Viollet-le-
Duc (1814-1879)

Font: autor Nadar 
(1820-1910), recuperat 
el 14 d’abril de 2018: 
https://commons.wikim
edia.org/wiki/File:F%C3
%A9lix_Nadar_1820-
1910_portraits_Eug%C3
%A8ne_Viollet_le_Duc.j
pg

John Ruskin
(1819-1900)

Font: unknown, 
recuperat el 14 d’abril 
de 2018: 
https://commons.wikim
edia.org/wiki/File:John_
Ruskin_1879.jpg

RESTAURACIÓ VERSUS CONSERVACIÓ
Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879) John Ruskin (1819-1900)

Al seu Dictionnaire Raisonné 
d'Architecture française du XI au 
XVI siécle (1854-1868) defineix la
restauració:
 “La paraula i el significat són 

moderns, restaurar un edifici, no 
és mantenir-lo, arreglar-lo o 
refer-lo; és restablir-lo en un 
estat complet que pot no haver 
existit mai.”

 Proposa el conservacionisme. 
Per a ell, és preferible una 
intervenció sincera, que siga 
apreciable a la vista a la 
fraudulenta reconstrucció de 
l'edifici que altera el caràcter 
d'autenticitat de document 
històric. 

 Afirma que realitzar una 
restauració és construir una nova 
realitat sobre les restes de l'edifici 
preexistent.

 El seu valor més característic és 
el de l'edat i l'autenticitat 
històrica que esta li confereix.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:F%C3%A9lix_Nadar_1820-1910_portraits_Eug%C3%A8ne_Viollet_le_Duc.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Ruskin_1879.jpg


S. XIX
La defensa de l’arquitectura menor es difon per Europa i Orient Medi a través de 

l’arquitecte italià Gustavo Giovannoni:
Contribueix a modificar la idea de què únicament les grans obres arquitectòniques eren 

dignes de ser preservades i de ser considerades patrimoni.
Altre factor que dona força a la idea de preservació cultural i urbana fou l’experiència de 

la colonització anglesa de la Índia (½ del s. XVII – principis del s. XX): conducta 
preservacionista que fou imitada per altres nacions colonitzadores i plantejà el re-pensar les 
ciutats pre-industrials.
En contra de la pràctica francesa de destruir ciutats antigues per a construir grans 

avingudes, es comença a revaloritzar les ciutats pre-industrials:
Per tant i seguint les paraules de F. Choay (2001, pàg. 193) empleades per M. Barretto (2007, 

pàg. 109): “L’estructura urbana pre-industrial i sobre tot les petites ciutats quasi intactes 
passaren a ser vistes com a fràgils i preciosos vestigis d’un estil de vida original, d’una cultura 
en extinció, que ha de ser protegides incondicionalment”.
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S. XX
 Esforç per la normalització gradual de la conservació del patrimoni:

 1913, França elabora una llei per la que s’estableixen dos categories de 
protecció: 

 1931, I Conferència Internacional d’Experts sobre la Conservació dels 
Monuments d’Art i d’Història de la Societat de Nacions, en Atenes. Les seues 
conclusions es publicaren en la denominada Carta d’Atenes.

 1954, Convenció per a la Protecció dels Béns Culturals en Cas de Conflicte 
Armat, de la UNESCO, en La Haya.

 1964, Carta de Venecià, de la UNESCO, on es considera per primera volta al 
monument inclòs en el seu entorn, que ha de ser protegit.
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la declaració de monuments històrics d’interès nacional; i,

la inscripció en l’inventario extraordinari dels monuments històrics.

http://www.unesco.org/.../guatemala_carta_de_atenas_1931_spa_orof.pdf
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.unesco.org/.../guatemala/guatemala_carta_venecia_1964_spa_orof.pdf


S. XX
 Esforç per la normalització gradual de la conservació del patrimoni:
 1970, Convenció sobre les Mesures que Han d'Adoptar-se per a 

Prohibir i Impedir la Importació, l'Exportació i la Transferència de 
Propietat Il·lícites de Béns Culturals, de la UNESCO, en Paris.

 1972, Convenció sobre la Protecció del Patrimoni Mundial Cultural i 
Natural, de la UNESCO, en Paris.
Detonador: construcció de la represa de Assuan.
Definicions de patrimoni cultural (monuments, conjunts i llocs) i 

patrimoni natural.
Adverteix de les amenaces al patrimoni (article 11.4).
Directrius per a la salvaguarda i valorització del patrimoni.
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http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


MISSIÓ 
 Estimular als països perquè firmen la Convenció de Patrimoni Mundial i que 

asseguren la protecció del seu patrimoni natural i cultural.
 Estimular als estats part de la convenció a indicar llocs dels seus respectius territoris 

perquè siguen inclosos en la Llista de Patrimoni de la Humanitat.
 Estimular als estats part a implementar plans de maneig i sistemes d'enviament 

d'informació sobre l'estat de conservació dels seus llocs patrimonials.
 Ajudar als estats part a salvaguardar les propietats considerades patrimoni de la 

humanitat proporcionant assistència tècnica i capacitació professional.
 Donar assistència d'urgència a llocs patrimoni de la humanitat en perill immediat.
 Recolzar les activitats realitzades pels estats membres per a conscienciar sobre la 

preservació del patrimoni mundial.
 Estimular la participació de la població local en la preservació del seu patrimoni 

cultural i natural.

9.1. RECOMPTE HISTÒRIC DE LA CONSERVACIÓ PATRIMONIAL



S. XX
 Esforç per la normalització gradual de la conservació del patrimoni:

 2003, Convenció per a la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial, de 

la UNESCO, en Paris. 

Es produeix un desplaçament del focus fent més èmfasi en els 

“portadors” de la tradició 
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Determinades persones de les societats tradicionals garants de la 
transmissió a les generacions futures o bé en les comunitats i grups 

com a receptors solidaris de la tradició que prové dels 
avantpassats i encarregats de fer que les següents generacions al 

seu torn la reben i la continuen.

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540s.pdf


9.2. PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL
CONCEPTES ASSOCIATS A LA PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL 

 PRESERVACIÓ: es refereix a les condicions del medi ambient físic i 
natural:

 CONSERVACIÓ PATRIMONIAL: implica la conservació integral, ja que 
inclou la cura i salvaguarda material dels objectes, afegint-se-li la 
dimensió sociocultural.

• estudis del clima: temperatura ambient i humitat relativa;
• efectes de la il·luminació (natural i artificial);
• presència de pols, fums, insectes, bacteris, etc.

• aspectes com la protecció i seguretat;
• mesures de control contra robatori, incendi i vandalisme;
• legislacions pertinents en matèria de conservació.



9.2. PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL
CONCEPTES ASSOCIATS A LA PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL 

 CONSERVACIÓ PREVENTIVA: es refereix a l’anàlisi i tractament aplicat de manera 
directa sobre els objectes, o de forma indirecta, sobre l'entorn que els envolt, a fi de 
previndre i evitar els possibles danys que puguen afectar-los. 

 RESTAURACIÓ: intervenció en l'objecte per recuperar-ho, restituint-ho part de la seua 
integritat o evitar la seua deterioració. Hem de tenir en compte una sèrie de factors 
per a decidir què conservar:

El seu significat per a la comunitat d'origen.
El seu valor historicoartístic.
El seu estat de conservació actual.
 La seua exclusivitat.

La conservació preventiva se centra en l'entorn on se situen els elements patrimonials, els 

comportaments de les persones i les manipulacions que es poden efectuar tant de les 

col·leccions com de l'entorn.



9.3. AGENTS I CONDICIONS QUE AFECTEN A LA CONSERVACIÓ
 Factors negatius per a la conservació:
 Ambientals: llum (natural i artificial), humitat, temperatura, pols, 

contaminació (gasos en general), insectes, bacteris, fongs, ocells i altres 
animals. 

 Humans: colps, trasllats, actes vandàlics, robatoris, foc, falta o 
escassetat de vigilància, excés de públic en llocs tancats com a 
museus, males polítiques institucionals, falta d'inventaris o del control 
d'ells, intervencions o restauracions inadequades, guerres, saquejos, etc.

Pintades en l’Església El 
Salvador de Mutxamel. 

Font: fotografies de 
l’autora (2012).



9.3. AGENTS I CONDICIONS QUE AFECTEN A LA CONSERVACIÓ
 Tipus de materials:
Materials Orgànics: són els més sensibles: 
Teixits;
Fustes;
Fibra vegetal;
Os; 
Ivori.

Materials Inorgànics: tenen major resistència: 
Ceràmica;
Vidre;
Metall; 
Pedra.



 Incidència dels agents mediambientals:
 Humitat: si aconsegueix valors extrems pot degradar principalment els 

materials d'origen orgànic; afavoreix la corrosió dels metalls i la proliferació 
d'organismes biodegradadors.

 Temperatura: accelera o retarda l'activitat biològica i les reaccions 
químiques; relacionada amb la humitat.

 Ventilació: pot alterar els nivells adequats d'humitat relativa i temperatura, i 
influir en la penetració de contaminants (gasosos o partícules sòlides).

 Il·luminació (natural o artificial): posseeix un poder degradador, associat als 
diferents tipus de radiació, especialment en materials inestables

 Incidència del factor humà: descuit o desconeixement (com el mal maneig 
del patrimoni), així com actes vandàlics, robatoris o falta de mesures de 
seguretat adequades.
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QUINS SÓN LES CONDICIONS BÀSIQUES PER A UNA ADEQUADA CONSERVACIÓ?
Existeixen uns PARÀMETRES BÀSICS per a la conservació:

1.Temperatura: 18ºC, (+ - 2ºC), amb una oscil·lació màxima d'1,5ºC.
2.Humitat relativa (HR): entre 45% i 65% per a materials orgànics.
3.Il·luminació: intensitat entre 50 i 300 lux (lux: mesura de la intensitat de la llum). Per 

açò hem de realitzar un adequat control de la llum tenint en compte aquests 
elements:

1.Composició de la radiació.
2.Nivell d'il·luminació.
3.Temps d'exposició.

4.Ventilació: velocitat màxima de l'aire 0,3 m/s.
5.Contaminació: Control del nombre de visitants (C02) i dels ambients urbans i 

industrials.
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9.4. CANVIS EN LES POLÍTIQUES DE 
CONSERVACIÓ

Al llarg del desenvolupament de les diferents POLÍTIQUES DE CONSERVACIÓ s'han produït 

certs canvis que hem d'esmentar:

 Una presa de CONSCIÈNCIA de la importància de l'entorn en la degradació o 

conservació.

 El descobriment que és més rendible, econòmica i culturalment, PREVENIR la 

deterioració i la destrucció que reparar.

 Tenir en compte l'augment i propagació la CONTAMINACIÓ, així com la seua 

varietat i intensitat, que porten a nous processos de deterioració.

 El desenvolupament d'una VISIÓ ECOLOGISTA DEL PATRIMONI que té en compte el 

respecte i la cerca de l'equilibri en les relacions d'interdependència entre els béns 

culturals i el seu entorn.



9.5. ORGANISMES QUE S'OCUPEN DE LA 
CONSERVACIÓ

QUI S'OCUPA DE PRESERVAR EL PATRIMONI CULTURAL?
Organismes:
 UNESCO.
 Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
 Conselleria d’Educació, Cultura i Esports.
 Les Regidories de Cultura dels Ajuntaments.
 Ciutadans, associacions i fundacions Culturals
 Entitats privades.



9.5. ORGANISMES QUE S'OCUPEN DE LA 
CONSERVACIÓ

1. ORGANITZACIÓ DE NACIONS UNIDES PER A 
L'EDUCACIÓ I LA CULTURAL (UNESCO) va ser creada 
en 1945 per a respondre a la ferma idea de les 
nacions, forjada per dos guerres mundials en menys 
d'una generació, de que els acords polítics i 
econòmics no són suficients per a crear una pau 
duradora. La pau ha de fonamentar-se basant-se en 
la solidaritat moral i intel·lectual de la humanitat.
Logo de la UNESCO. Font: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, recuperat el 14 d’abril de 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UNESCO_logo_Spanish.svg

https://es.unesco.org/
https://www.youtube.com/watch?v=g5VoWvCqyC8
https://es.unesco.org/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UNESCO_logo_Spanish.svg


9.5. ORGANISMES QUE S'OCUPEN DE LA 
CONSERVACIÓ

1. ORGANITZACIÓ DE NACIONS UNIDES PER A L'EDUCACIÓ I LA 
CULTURAL (UNESCO) desenvolupa diferents activitats 
orientades cap a diferents línies estratègiques, com són:
Acció operacional, col·laborant a través de diferents tipus 

de recursos amb distints països que no tenen mitjans per a 
realitzar la seua pròpia conservació.

Acció normativa, creant un marc jurídic convenient a la 
preservació dels béns d'interès. 

Acció tècnica i científica, investigant els aspectes tècnics i 
socioculturals fonamentals per a la conservació.



 Per a assegurar-se de que els plans i estratègies de 
desenvolupament tenen en compte la cultura, la UNESCO ha 
adoptat una tàctica basada en tres eixos: 
Encapçalar la defensa de la cultura i el desenvolupament a 

nivell mundial. 
Col·laborar amb la comunitat internacional per a establir 

acords i marcs reglamentaris (convencions).
Dur a terme activitats en el terreny per a ajudar als governs i 

als actors locals en la conservació del patrimoni, l'enfortiment 
de les indústries creatives i el foment del pluralisme cultural.
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La UNESCO ha desenvolupat una política 
orientada a la preservació i conservació del 

PATRIMONI CULTURAL i NATURAL, atenent 
principalment a tres criteris: universalitat, 

integritat i autenticitat.
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https://es.unesco.org/themes/proteger-patrimonio-y-fomentar-creatividad


9.5. ORGANISMES QUE S'OCUPEN DE LA CONSERVACIÓ

DIRECTRIUS DE LA UNESCO

Criteris del I al VI per 
al Patrimoni Cultural.

Criteris del VI al X per 
al Patrimoni Natural.



 Accions de la UNESCO per a la salvaguarda i revaloració del patrimoni: 
1. Llista de Patrimoni Mundial de la Humanitat:
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http://whc.unesco.org/es/list/


2. MINISTERI D'EDUCACIÓ, CIÈNCIA I ESPORT és l'encarregat a nivell nacional 
d'inventariar, catalogar i diagnosticar els elements d'interès cultural, 
elaborant una base de dades exhaustives dels béns mobles i immobles 
protegits.
Els béns pertanyents al Patrimoni Cultural Espanyol, estan regulats per:
 Llei 16/1985, de 25 de juny, de Patrimoni Històric Espanyol. 
 Llei 10/2015, de 26 de maig, per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural 

Immaterial.
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Logo del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport 
d’Espanya. Font: autoria Kokoo, recuperat el 14 
d’abril de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Logotipo_de
l_Ministerio_de_Educaci%C3%B3n,_Cultura_y_Dep
orte.png

http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-5794
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Logotipo_del_Ministerio_de_Educaci%C3%B3n,_Cultura_y_Deporte.png


3. INSTITUT DEL PATRIMONI CULTURAL D'ESPANYA (IPCE), del Ministeri 
d'Educació, Ciència i Esport, és l'organisme públic encarregat 
de les tasques de conservació i restauració del patrimoni 
cultural espanyol.
 Elaboració i execució de plans per a la conservació i 

restauració del patrimoni cultural espanyol.
 Estudi de mètodes i tècniques actualitzades per a la 

restauració i conservació del mateix. 
 Formació de tècnics que atenguen als fins de l'Institut.
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Edifici de l’Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya. Font: autor Carlos Teixidor Cadenas, recuperat el 14 
d’abril de 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MADRID,_Instituto_del_Patrimonio_Cultural_de_Espa%C3%B1a,
_enero_de_2012.JPG

http://ipce.mecd.gob.es/inicio.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MADRID,_Instituto_del_Patrimonio_Cultural_de_Espa%C3%B1a,_enero_de_2012.JPG


3. INSTITUT DEL PATRIMONI CULTURAL D'ESPANYA (IPCE) desenvolupa, junt amb les 
comunitats autònomes, els Plans Nacionals:
 Naixen en la segona mitat de la dècada de 1980, una vegada que les 

competències sobre Patrimoni es transfereixen a les comunitats autònomes.
 Alguns dels Plans Nacionals desenvolupats són: 

 Pla Nacional de Catedrals, elaborat en 1987 i aprovat en 1990.
 Pla Nacional d'Abadies, Monestirs i Convents.
 Pla Nacional d'Arquitectura Defensiva.
 Pla Nacional de Patrimoni Industrial.
 Pla Nacional de Paisatge Cultural.
 Pla Nacional de Conservació del Patrimoni Cultural del segle XX.
 Pla Nacional d'Arquitectura Tradicional.
 Pla Nacional de Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial.
 Pla Nacional d'Investigació en Conservació del Patrimoni Cultural.
 Pla Nacional de Conservació Preventiva.
 Pla Nacional de Conservació del Patrimoni Fotogràfic.
 Pla Nacional d'Educació i Patrimoni.
 Pla Nacional d'Emergències i Gestió de Riscos en Patrimoni Cultural. 
 Pla Nacional de Protecció del Patrimoni Arqueològic Subaquàtic.
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http://www.mecd.gob.es/planes-nacionales/textos.html


4. CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, de la Generalitat 
Valenciana:
 A través de les diferents àrees, esta Conselleria s'encarrega de conservar, 

protegir, enriquir, restaurar, difondre i fomentar el patrimoni cultural valencià, 
tant moble com immoble, així com de promocionar la cultura a través de 
museus, polítiques de foment del llibre i la lectura i la gestió de biblioteques, 
arxius i patrimoni bibliogràfic.

 Funcions: 
Elaboració de l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià (IGPCV):

Béns d'interès cultural.
Béns de rellevància local.
Béns mobles de rellevància patrimonial.
Béns immaterials de rellevància local.

Altres inventaris sectorials no inclosos en l'IGPCV: Arqueologia, Etnologia, 
Immaterial, Mobles, Arquitectura, Campanes.
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Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, de la Generalitat Valenciana. Font: Generalitat Valenciana, recuperat el
14 d’abril de http://www.ceice.gva.es/ca

http://www.ceice.gva.es/va/inicio
http://www.ceice.gva.es/ca/web/patrimonio-cultural-y-museos/inventario-general
http://www.ceice.gva.es/ca/web/patrimonio-cultural-y-museos/otros-inventarios-sectoriales-no-incluidos-en-el-igpcv
http://www.ceice.gva.es/ca


4. CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, 
de la Generalitat Valenciana:
 Legislació sobre el Patrimoni Cultural de la Comunitat Valenciana:

LLEI 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del 
Patrimoni Cultural Valencià.

El patrimoni cultural valencià és una de les principals senyes d'identitat del 
poble valencià i el testimoni de la seua contribució a la cultura universal. Els 
béns que l'integren constitueixen un llegat patrimonial d'inapreciable valor, 

la conservació i enriquiment del qual correspon a tots els valencians i, 
especialment, a les institucions i als poders públics que el representen.
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http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?sig=1137/1998


4. CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, de la Generalitat 
Valenciana:
 Legislació sobre el Patrimoni Cultural de la Comunitat Valenciana:

LLEI 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana.
 Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació:

• En  virtut de la Llei 5/1999 de 9 d'abril, es va crear el IVC+R, com una entitat pública sotmesa al 
dret privat configurada de conformitat amb el que es disposa pel Govern Valencià. La seua 
activitat es va iniciar l'any 2005, convertint-se des de llavors en el primer organisme gestor en 
matèria de conservació i restauració de la Comunitat Valenciana. 

• De conformitat amb el que es disposa pel decret 7/2012 de 19 d'octubre, des de l'1 de gener de 
2013, el Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals (IVC+R) passa a convertir-
se en Subdirecció de Conservació, Restauració i Recerca IVC+R de CulturArts Generalitat.
A partir d'aqueix moment, la marca Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns 
Culturals correspon a CulturArts IVC+R.
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Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació. Font: Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació, 
recuperat el 14 d’abril de https://www.facebook.com/GVA-Subdirecci%C3%B3n-General-del-Institut-Valenci%C3%A0-de-
Conservaci%C3%B3-i-Restauraci%C3%B3-453644088177726/

http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=1750/2003
https://www.ivcr.es/
https://www.facebook.com/GVA-Subdirecci%C3%B3n-General-del-Institut-Valenci%C3%A0-de-Conservaci%C3%B3-i-Restauraci%C3%B3-453644088177726/


5.AJUNTAMENTS:
A través de les regidories, els ajuntaments gestionen el 
patrimoni cultural dels municipis, incloent béns mobles i 
immobles, béns de caràcter històric, artístic o de 
considerable valor econòmic, etc.

6.INDIVIDUS i ASSOCIONS:
Segons, María José Pastor (2001, pàg. 78). “Encara que les 
institucions es facen càrrec de la preservació del patrimoni 
cultural, també és necessari que els individus vetlen per ell, i 
l'única manera d'aconseguir-ho és que ho coneguen, 
sàpien del seu valor i de la importància que té el poder 
llegar-ho a futures generacions. Per a això han de fer-se 
periòdicament campanyes de conscienciació ciutadana.“

7.ENTITATS PRIVADES.
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Itinerari Hidalgas lugareñas. Font: autoria Asociación Camins Sant Joan d’Alacant, recuperat el 14 d’abril de:
https://www.facebook.com/asociacion.camins/

https://www.facebook.com/asociacion.camins/


Per tant:
1.Cada lloc d'interès cultural és un TESTIMONIATGE VIVENT I UN 

SÍMBOL TANGIBLE dels tirs humans universals, independentment de 
la seua especificitat cultural i la seua situació geogràfica.

2.El patrimoni NO ÉS PROPIETAT EXCLUSIVA D'UNA NACIÓ, encara que 
siga una clara mostra de la seua identitat, sinó que és propietat 
comuna de tota la humanitat.

3.Els ESTATS tenen la responsabilitat de salvaguardar els seus béns 
culturals.

4.Existeixen NORMES INTERNACIONALS que prohibeixen el robatori, 
pillatge, ocultació, etc. i que obliguen a la devolució en cas de 
béns exportats.
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Bibliografia específica:
•Barretto, Margarita. (2007). Turismo y Cultura. Relaciones, contradicciones y 
expectativas. El Sauzal (Tenerife, España): ACA Y PASOS, RTPC. 

•Hernández, Francisca. (2002). La conservación del patrimonio histórico: criterios 
internacionales. En Francisca Hernández, El patrimonio cultural: la memoria 
recuperada (pp. 277-354). Gijón: TREA.

•Pastor-Alfonso, María José. (2001). Patrimonio cultural e identidad. En María José 
Pastor-Alfonso, De la teoría a la práctica antropológica: el museo como 
referencia (pp. 65-79). Alicante: Universidad de Alicante.

Bibliografia general:
•Martos, Marta. (2016). Herramientas para la gestión turística del patrimonio 
cultural. Manual para gestores culturales. Gijón: TREA.

•Prats, Llorenç. (1997). Antropología y patrimonio. Barcelona: Ariel.

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/34027/1/Estilo_APA_doctorado.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/34027/1/Estilo_APA_doctorado.pdf


Agraïments:

A María José Pastor-Alfonso per dissenyar aquesta assignatura i actualitzar-la 

any rere any i a tot l’equip docent que l’imparteix. En especial, a Sergi Ferreres 

i Helena Cabrera per les seues aportacions al llarg dels anys; i a Rocío de 

Frutos i Alicia Ferrández pels seus consells enriquidors.

Material docent admès en la Convocatòria de suport lingüístic a l'elaboració 

de materials docents en valencià i anglès 2017, publicat al Butlletí Oficial de la 

Universitat d'Alacant (BOUA) el 22 de febrer de 2017. D’acord al punt 7 sobre 

la Publicació dels materials, aquests són depositats en el Repositori de la 

Universitat d’Alacant per això, aquest treball està subjecte a una llicència de 

Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional de 

Creative Commons

https://sl.ua.es/es/documentos/convocatorias/anexo-md17-18-pdf.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4073.pdf
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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