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RESOLUCIÓ de 6 de novembre del 2015, de la Presidèn-
cia de la Generalitat, per la qual nomena els membres del 
Consell Tècnic d’Heràldica i Vexil·lologia. [2015/9172]

RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2015, de la Presiden-
cia de la Generalitat, por la que se nombra a los miembros 
del Consell Tècnic d’Heràldica i Vexil·lologia. [2015/9172]

El Consell Tècnic d’Heràldica i Vexil·lologia és l’òrgan consultiu, 
dependent del departament competent en matèria d’Administració local, 
especialitzat en heràldica, vexil·lologia i distincions, a què correspon 
emetre dictamen o, si és el cas, informe en els procediments d’adopció, 
rehabilitació o modificació d’escuts, banderes, estendards, emblemes, 
tractaments i honors de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

L’article 7 del Decret 72/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual 
es regulen els símbols, els tractaments i els honors de les entitats locals 
de la Comunitat Valenciana, estableix que els membres del Consell Tèc-
nic d’Heràldica i Vexil·lologia seran nomenats per períodes de quatre 
anys, coincidents amb cada legislatura autonòmica.

L’article 6, apartats a i b, de l’esmentat decret preveu que el Consell 
Tècnic d’Heràldica està integrat pel president o la presidenta, que serà 
el director o la directora general competent en matèria d’Administració 
local o persona que el substituïsca, i quatre vocals: un vocal designat 
pel Consell Valencià de Cultura d’entre els seus membres. dos doctors 
o doctores en Història, professors de les universitats públiques de la 
Comunitat Valenciana, després de consulta amb les esmentades insti-
tucions, i un expert o experta en heràldica i vexil·lologia de reconegut 
prestigi. Estos tres últims vocals són designats pel conseller o per la 
consellera competent en matèria d’Administració local.

D’altra banda, l’apartat 1.c de l’article 6 disposa que el secretari o 
la secretària serà designat o designada pel president o per la presidenta 
del Consell Tècnic d’Heràldica i Vexil·lologia.

L’article 6.2 del mencionat decret determina que els òrgans com-
petents proposaran els membres del Consell Tècnic d’Heràldica i Vexi-
l·lologia i traslladaran les dites propostes al conseller o a la consellera 
competent en matèria d’Administració local als efectes del seu nome-
nament i publicació.

Per tot això, en virtut del que disposa l’article 2 del Decret 7/2015, 
de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual determina les 
conselleries en què s’organitza l’Administració de la Generalitat, que 
assigna a la Presidència de la Generalitat la competència en matèria 
d’Administració local, i, en el mateix sentit, l’article 1, apartat 1, del 
Decret 103/2015, de 7 de juliol, del Consell, pel qual estableix l’estruc-
tura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Genera-
litat; i d’acord amb les designacions dels membres del Consell Tècnic 
d’Heràldica i Vexil·lologia dutes a terme, respectivament, per l’Acord 
del Consell Valencià de Cultura de data 28 de setembre de 2015, per la 
Resolució del president del Consell Tècnic d’Heràldica i Vexil·lologia 
de data 15 d’octubre de 2015, i per la Resolució de la Presidència de la 
Generalitat de data 5 de novembre de 2015, resolc:

Primer
Nomenar vocal del Consell Tècnic d’Heràldica i Vexil·lologia Jesús 

Huguet Pascual, membre del Consell Valencià de Cultura, i designat per 
aquest, mitjançant un acord del Ple de data 28 de setembre de 2015.

Segon
Nomenar vocals del Consell Valencià d’Heràldica i Vexil·lologia 

les persones que s’indiquen a continuació, designades mitjançant la 
resolució de 5 de novembre de 2015, de la Presidència de la Generalitat:

· Ramón Baldaquí Escandell, doctor en història, i professor titular 
del Departament d’Història Medieval i Ciències Historiogràfiques de la 
Universitat d’Alacant.

· Mateu Rodrigo Lizondo, doctor en història i professor del Depar-
tament d’Història Medieval de la Universitat de València.

· Elena Sánchez Almela, arxivera de l’Arxiu Municipal de Castelló 
de la Plana, experta en heràldica i vexil·lologia.

El Consell Tècnic d’Heràldica i Vexil·lologia es el órgano consulti-
vo, dependiente del departamento competente en materia de Administra-
ción local, especializado en heráldica, vexilología y distinciones, al que 
corresponde emitir dictamen o, en su caso, informe en los procedimien-
tos de adopción, rehabilitación o modificación de escudos, banderas, 
estandartes, emblemas, tratamientos y honores de las entidades locales 
de la Comunitat Valenciana.

El artículo 7 del Decreto 72/2015, de 15 de mayo, del Consell, por 
el que se regulan los símbolos, tratamientos y honores de las entidades 
locales de la Comunitat Valenciana, establece que los miembros del 
Consell Tècnic d’Heràldica i Vexil·lologia serán nombrados por perio-
dos de cuatro años, coincidentes con cada legislatura autonómica.

El artículo 6, apartados a y b, del citado decreto prevé que el Con-
sell Tècnic d’Heràldica está integrado por el presidente o presidenta, 
que será el director o directora general competente en materia de Admi-
nistración local o persona que le sustituya, y cuatro vocales: un vocal 
designado por el Consell Valencià de Cultura de entre sus miembros, 
dos doctores o doctoras en Historia, profesores de las universidades 
públicas de la Comunitat Valenciana, tras consulta con dichas institu-
ciones, y un experto o experta en heráldica y vexilología de reconocido 
prestigio. Estos tres últimos vocales son designados por el conseller o 
consellera competente en materia de Administración local.

Por su parte, el apartado 1.c del artículo 6 dispone que el secretario 
o secretaria será designado o designada por el presidente o presidenta 
del Consell Tècnic d’Heràldica i Vexil·lologia.

El artículo 6.2 del mencionado decreto determina que los órganos 
competentes propondrán los miembros del Consell Tècnic d’Heràldica 
i Vexil·lologia y darán traslado de dichas propuestas al conseller o con-
sellera competente en materia de Administración local a efectos de su 
nombramiento y publicación.

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 del Decre-
to 7/2015, de 29 de junio, del president de la Generalitat, por el que 
determina las consellerias en que se organiza la Administración de la 
Generalitat, que asigna a la Presidencia de la Generalitat la competencia 
en materia de Administración local, y, en el mismo sentido, el artículo 
1, apartado 1, del Decreto 103/2015, de 7 de julio, del Consell, por el 
que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las 
consellerias de la Generalitat; y de acuerdo con las designaciones de 
los miembros del Consell Tècnic d’Heràldica i Vexil·lologia llevadas 
a cabo, respectivamente, por Acuerdo del Consell Valencià de Cultura 
de fecha 28 de septiembre de 2015, por Resolución del presidente del 
Consell Tècnic d’Heràldica i Vexil·lologia de fecha 15 de octubre de 
2015, y por Resolución de la Presidencia de la Generalitat de fecha 5 de 
noviembre de 2015, resuelvo:

Primero
Nombrar vocal del Consell Tècnic d’Heràldica i Vexil·lologia 

a Jesús Huguet Pascual, miembro del Consell Valencià de Cultura, y 
designado por este, mediante acuerdo del Pleno de fecha 28 de sep-
tiembre de 2015.

Segundo
Nombrar vocales del Consell Valencià d’Heràldica i Vexil·lologia 

a las personas que se relacionan a continuación, designadas mediante 
resolución de 5 de noviembre de 2015, de la Presidencia de la Gene-
ralitat:

· Ramón Baldaquí Escandell, doctor en Historia y profesor titular 
del Departamento de Historia Medieval y Ciencias Historiográficas de 
la Universidad de Alicante.

· Mateu Rodrigo Lizondo, doctor en Historia y profesor del Depar-
tamento de Historia Medieval de la Universitat de València.

· Elena Sánchez Almela, archivera del Archivo Municipal de Caste-
llón de la Plana, experta en heráldica y vexilología.
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Tercero
Nombrar secretaria del Consell Valencià d’Heràldica i Vexil·lologia 

a Julia Campón Gonzalvo, profesora-tutora de Historia Medieval de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), designada por 
el presidente del Consell Tècnic d’Heràldica i Vexil·lologia, mediante 
Resolución de 15 de octubre de 2015.

Cuarto
La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de 

su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 6 de noviembre de 2015.– El president de la Generalitat, 
p. d. (R 31.07.2015, del president de la Generalitat, de delegación de 
atribuciones; DOCV 04.08.2015), el secretario autonómico de Presiden-
cia: Andreu Ferrer Bautista.

Tercer
Nomenar secretària del Consell Valencià d’Heràldica i Vexil·lologia 

Julia Campón Gonzalvo, professora tutora d’Història Medieval de la 
Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED), designada pel 
president del Consell Tècnic d’Heràldica i Vexil·lologia, mitjançant la 
Resolució de 15 d’octubre de 2015.

Quart
Aquesta resolució produirà efectes a partir de l’endemà de la publi-

cació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 6 de novembre de 2015.– El president de la Generalitat, 
p. d. (R 31.07.2015, del president de la Generalitat, de delegació d’atri-
bucions; DOCV 04.08.2015), el secretari autonòmic de Presidència: 
Andreu Ferrer Bautista.
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