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Informació general de l'assignatura

Denominació ARTE: ASPECTOS JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FISCALES

Codi 13054

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Peritatge,
Avaluació i Anàlisi d'Obres d'Art

1 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
ECTS

6

Grups 1GG

Crèdits teòrics 3

Crèdits pràctics 3

Coordinació REGA CASTRO, IVAN

Departament/s HISTORIA DE L'ART I HISTORIA SOCIAL

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

40 h presenciales (en aula) / 110 h Trabajo autónomo / Total: 150 h 
(*) 1 crédito ECTS = 25 h de carga de Trabajo (estudiante) 

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català / Castellano

Distribució de crèdits 40 h presenciales = 20 h Teóricas / 20 h Prácticas (Seminarios)
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica 
professor/a (s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

ARGELICH GUTIÉRREZ, MARÍA
ANTONIA

margelich@hahs.udl.cat 0

BERLABÉ JOVE, MARIA CARMEN cberlabe@museudelleida.cat ,5

CASAÑA CARABOT, LUÍS ,75

FERNANEZ RODRÍGUEZ, BEGOÑA begona.fernandez@usc.es 1

MONTERROSO , JUAN MANUEL juanmanuel.monterroso@usc.es 1

OLLERO LOBATO, FRANCISCO folllob@upo.es ,75

REGA CASTRO, IVAN ivan.rega@hahs.udl.cat 2

Objectius acadèmics de l'assignatura

* Conèixer i comprendre l'entorn jurídic de l'activitat relacionada el mercat de l'art i la gestió d'empreses relaciones.

* Conèixer i comprendre els eixos fonamentals de la legislació relativa al patrimoni cultural espanyol i valorar la
legislació com a instrument per a la gestió patrimonial.

Competències

Bàsiques/generals

CB2 Saber aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc
coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

Específiques
CE3 Ser capaç de reconèixer, organitzar i gestionar les necessitats professionals i organitzatives requerides pel
mercat de l'art i empreses relacionades amb el patrimoni històric-artístic, així com adquirir coneixements entorn del
marc legal que els afecta.
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Continguts fonamentals de l'assignatura

TEMARI:

Està format per cinc blocs temàtics diferents:

 

Bloc I - Consideracions generals. Anàlisi de conjunt del marc legal estatal/autonòmic

Professor/a (es/as) responsable/s: Begoña Fernández, USC (Santiago de Compostela)

Tema 1. Raons per a una protecció i primeres mesures per a la custòdia.

Tema 2. La protecció de béns en el període democràtic a Espanya: la legislació estatal i les diferents legislacions
autonòmiques.

 

Bloc II - Patrimoni Cultural de l'Església catòlica

Professor/a (es/as) responsable/s: Lluís Casaña, Delegació de Patrimoni Artístic i Cultural, Bisbat de Lleida

Temi 1. Introducció a l’estructura organitzativa de l'Església.

Tema 2. Codi de Dret canònic.

Tema 3. Normativa relacionada

Tema 4. Sistema de gestió pràctic de l’Església.

Tema 5. Virtuts i problemàtiques del model de tutela de l'Església.

 

Bloc III - El mecenatge cultural a Espanya

Professor/a (es/as) responsable/s: Juan Manuel Monterroso, USC (Santiago de Compostela)

Patrimoni Públic/Privat. Consideracions generals sobre el Mecenatge.

Tema 1. Patrimoni, individu i societat. Història, memòria i territori.

Tema 2. Consideracions generals sobre el mecenatge. Què és el mecenatge? Aportacions i beneficiaris. Activitats,
efectes pràctics i recursos. Reforma normativa.

Tema 3. Motivacions, incentius i reputació. Marcos fiscals. Modalitats i categories de patrocini. Patrimoni cultural i
crowfunding. Responsabilitat social corporativa.

 

Bloc IV - La protecció dels Conjunts Històrics en el règim jurídic espanyol

Professor/a (es/as) responsable/s: Francisco Ollero, UPO (Sevilla)

Els Conjunts Històrics i la legislació espanyola

Tema 1. Definició de ciutat, la ciutat com a lloc de la memòria de l’home.

Tema 2. La protecció dels conjunts històrics. Normes internacionals i les seves implicacions sobre la ciutat històrica.

Tema 3. Els conjunts històrics i la legislació sobre patrimoni a Espanya. Els Planes Generals d’Ordenació Urbana i els
Planes de Protecció.

Tema 4. La valoració dels conjunts històrics. Els elements de valoració i el seu tractament en la legislació local i
autonòmica.
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Bloc V - Els béns culturals mobles en la legislació de patrimoni històric

Professor/a (es/as) responsable/s: Ivan Rega, UdL (Lleida)

Tema 1. Definició, caracterització i tipologia dels béns culturals mobles.

Tema 2. La protecció dels béns culturals mobles en el marc legal estatal/autonòmic.

Tema 3. Les categories legals creades en les Lleis de les Comunitats Autònomes.

Tema 4. El règim jurídic de protecció dels béns culturals mobles. Continguts principals

Eixos metodològics de l'assignatura

Activitats formatives:

 

Activitat formativa
Hores destinades a
activitat formativa 

Hores de presencialitat
Hores de treball
autònom

Teoria 20 20  

Seminari/Taller 64 16 64

Treball autònom 62 _ 62

Activitats tutelades 4 4 (*)  

Total Hores  150h   

 

(*) Tutories individuals/grupals fora de l’horari ordinari de classe

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Se seguirà un únic SISTEMA D'AVALUACIÓ CONTÍNUA que oferirà a l'estudiant la possibilitat de dur a terme un
desenvolupament progressiu. Serà requisit imprescindible per superar l'assignatura l'assistència i participació activa en
almenys el 80% de les classes. (Excepte causa de força major, degudament justificada).

Els continguts de la matèria seran impartits per professors universitaris i/o professionals de reconegut prestigi de les
àrees de conservació, difusió i gestió del patrimoni històric-artístic en sessions presencials teòriques, conforme a
diferents metodologies docents:
- Classes magistrals
- Conferencies
- Seminaris

Les sessions presencials tindran una orientació pràctica i participativa. A més, les activitats presencials pràctiques
seran dutes a terme conforme a diferents metodologies docents:
- Estudi de casos
- Visites
- Treball escrit

Requisit previ per a les Activitats formatives presencials

Són de lectura obligatòria els següents textos legals (també inclosos en la Bibliografia), els quals el/l'estudiant deurà
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sempre confrontar, contrastar i ampliar el seu estudi amb altres textos.

L'avaluació de les evidències de lectura d'aquests materials es realitzarà a través d'una Prova objectiva (Ex), això és,
un examen tipus test puntuat de 0 al 10 que es correspon amb el 30% de la qualificació final. Si el/l'estudiant no
superés l'activitat Examen escrit que es contemplen en el SISTEMA D'AVALUACIÓ obtindria una puntuació igual a 0
(en la part corresponent).

* Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimonio Histórico Español.

* Reial decret 111/1986, de 10 de gener, de desenvolupament parcial de la Llei 16/1985.

* Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.

L'examen tindrà lloc el 2 de febrer [Vegeu el Calendari de trobades presencials.] (Excepte causa de força major,
degudament justificada).

Nota final
La nota final s'obtindrà mitjançant la suma de les qualificacions parcials de les activitats d'avaluació, i s'aplicaran els
percentatges que s'indiquen en el SISTEMA D'AVALUACIÓ.

Activitats formatives Practiques programades:

Activitat 1.- Taller sobre incoació d'expedients de declaració de BIC: Mètode i materialització.
Professor/a (es/as) responsable/s: Begoña Fernández.
Descripció: Es concretarà a l'aula
Sistema d'avaluació: Memòria/Treballo escrit
Percentatge de la nota final: 20 %

Activitat 2.- Estudi de casos sobre Patrimoni Cultural de l'Església catòlica.
Professor/a (es/as) responsable/s: Lluís Casaña, Delegació de Patrimoni Artístic i Cultural, Bisbat de Lleida
Descripció: Es concretarà a l'aula
Sistema d'avaluació: Memòria/Treballo escrit
Percentatge de la nota final: 20 %

Activitat 3.- Anàlisi de Conjunts Històrics: Aspectes del seu règim jurídic.
Professor/a (es/as) responsable/s: Francisco Ollero, UPO (Sevilla)
Descripció: Es concretarà a l'aula
Sistema d'avaluació: Memòria/Treballo escrit
Percentatge de la nota final: 20 %

 

Sistema d'avaluació

Sistema d'avaluació

 

Sistema d'avaluació Observacions Percentatje de la nota final

Assistència i participació (*) Controls d'assistència aleatoris 10

Memòria(s)/Treball(s) escrit  60

Presentació/Examen oral (*) Examen tipus test 30

  100
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Bibliografia i recursos d'informació

BIBLIOGRAFIA BÀSICA:

ALONSO IBÁÑEZ, María del Rosario: El Patrimonio Histórico. Destino público y valor cultural, Madrid, Civitas-
Universidad de Oviedo, 1992.

GARCÍA FERNÁNDEZ, J. (ed.), Legislación sobre Patrimonio Histórico, Madrid, Tecnos, 1987.

GONZÁLEZ-VARAS IBAÑEZ, Ignacio: Conservación de bienes culturales. Teoría, historia, principios y normas.
Madrid, Cátedra, 1999.

QUEROL, M. A.: Manual de Gestión del Patrimonio Cultural, Madrid, Akal, 2010.

QUIROSA GARCÍA, María Victoria: Evolución de la tutela de los bienes culturales muebles en España, s. XVIII-s.XXI,
Granada, Universidad de Granada, 2008.

QUIROSA GARCÍA, María Victoria: Historia de la protección de los bienes culturales muebles: definición, tipologías, y
principios generales de su estatuto jurídico. Tesis Doctoral. Universidad de Granada, 2005. Accesible en línea:
<http://hera. ugr. es/tesisugr/15504219. pdf.>

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA:

GARCÍA FERNÁNDEZ, J.: Estudios sobre el Derecho del Patrimonio Histórico, Madrid, Colegio de Registradores de la
propiedad y mercantiles de España, 2008.

BECERRA GARCÍA, Juan Manuel: “El planeamiento como instrumento para la protección de los conjuntos históricos”
en Boletín PH, 30, 2000, pp. 113-116.

CASTILLO RUIZ, José: “Las instrucciones para la defensa de los conjuntos histórico-artísticos, el inicio de la moderna
protección de la ciudad histórica en nuestro país” enCuadernos de arte de la Universidad de Granada, 27, 1996 , págs.
241-254.

___, El entorno de los bienes inmuebles de interés cultural. Concepto, legislación y metodología para su delimitación:
evolución histórica y situación actual. Granada: Universidad, 1997.

GARCÍA CUETOS, María del Pilar: Humilde condición. El patrimonio cultural y la conservación de su autenticidad.
Gijón: Trea, 2009.

GARCÍA GARCÍA, Antonio; CONTI, Alfredo (Coords.): Espacio público, ciudad y conjuntos históricos. Sevilla: Junta
de Andalucía, Consejería de Cultura, 2008

MARTÍN, Marcelo (coord.): Patrimonio y ciudad: reflexión sobre centros históricos. Sevilla: IAPH, Cuadernos PH,
1994. Accesible en línea: <http://www.iaph.es/web/canales/publicaciones/cuadernos/cuadernos-
ph/contenido/Cuadernos/CuadernoV>

MUÑOZ COSME, Alfonso: La conservación del Patrimonio Arquitectónico español, Madrid, Ministerio de Cultura,
1989.

PAU, Antonio: ALMAGRO, Martín (Coords.): La protección jurídica del patrimonio inmobiliario artístico, Madrid, Colegio
de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, 2005

PÉREZ-EGUILUZ, Víctor: “El patrimonio urbano y la planificación. Interpretación de los conjuntos históricos” en
Ciudades: Revista del Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid, 17, 2014, pp. 221-242.
Accesible en línea: <http://uvadoc.uva.es/handle/10324/10356>

WASMAN, S.: Saqueo. El arte de robar arte, Madrid, Turner, 2011.

 

RECURSOS EN XARXA:
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Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

<http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/1-cultural/normativa/ley16-
1985.pdf>

Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985.

<http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/1-
cultural/normativa/realDecreto111-1986.pdf>

Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. [Castellano / català]

<http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/07_marc_normatiu/static_file/llei_09_1993.pdf>

<https://www.boe.es/buscar/pdf/1993/BOE-A-1993-26497-consolidado.pdf>

Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia. [Castellano / galego]

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-25952>

<http://www.xunta.es/dog/Publicados/1995/19951108/Anuncio5996_gl.html>

Ley 3/1999, de 3 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés

<https://www.boe.es/boe/dias/1999/04/13/pdfs/A13657-13674.pdf>

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

<http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?
tipodoc=coleccion&id=23415&cley=14>
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