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Antecedents 
 
El 21 de novembre de l’any 2001 es rep en el Consell Valencià de Cultura 
un correu electrònic enviat pel Sr. Francisco Navarro Antón, veí d’Elx, 
denunciant l’estat de deteriorament de la Torre de Ressemblanc d’Elx, del 
segle XV. A instàncies del secretari de la institució, el 27 de febrer de l’any 
2002 es rep (número de registre d’entrada 2002/214) una carta de 
l’Ajuntament d’Elx, de 19 de febrer 2002, acompanyant un informe tècnic 
de l’arquitecte municipal, Sr. Boix Selva, sobre la torre, de propietat 
municipal i d’ús cedit a la Generalitat Valenciana, declarada Monument 
Històric Artístic d’Interés Local per O.M. 14-IX-1975, amb descripció dels 
danys existents i detall de les obres de consolidació a emprendre i del seu 
cost. El mateix 27 de febrer 2002 (número de registre d’eixida 2002/088) el 
secretari de la institució envia a la Comissió de Llegat Històric i Artístic la 
documentació anterior. 
 

Situació 
 
Vista la documentació referent a la Torre de Ressemblanc d’Elx, al seu 
estat de conservació i a les obres necessàries per a la seua consolidació, 
considerant les competències pròpies del Consell Valencià de Cultura en 
tant que entitat assessora dels poders públics valencians, i finalment, 
considerant que, com a titular de la propietat, és l’Ajuntament d’Elx 
l’entitat responsable de l’estat del bé , segons l’article 18 de la Llei de 
patrimoni cultural valencià, i subsidiàriament la Conselleria d’Educació i 
Cultura de la Generalitat Valenciana, la Comissió de Llegat Històric i 
Artístic del Consell Valencià de Cultura proposa al ple de la institució 
l’aprovació de les següents 
 

Conclusions 
 
1 El Consell Valencià de Cultura enviarà el present informe a 
l’Ajuntament d’Elx per recordar-li l’obligació en què  es troba, en aplicació 
dels articles 18 i 19 de la Llei de patrimoni cultural valencià, de conservar 
i reparar la Torre de Ressemblanc per ell mateix o per mitjà de la 



Conselleria de Cultura i Educació, institució usuària de l’immoble, segons 
els termes del conveni de cessió d’ús. 
 
2 El Consell Valencià de Cultura enviarà còpia de la documentació i 
les actuacions fins ací descrites a la Conselleria de Cultura i Educació. 
 
3  El Consell Valencià de Cultura informarà el peticionari, Sr. Navarro 
Antón, de les seues actuacions en este assumpte, i li farà arribar una còpia 
de l’informe tè cnic de l’arquitecte municipal d’Elx, Sr. Boix Selva. 
 
 
València, 5 de març  del 2002  
 
La Comissió de Llegat Històric i Artístic del Consell Valencià de Cultura 
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