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Antecedents 
 
La documentació consultada, els testimonis orals i la visita al conjunt estudiat 
permeten constatar els fets següents: 
 
1 Les Sitges de Burjassot són un conjunt patrimonial de gran rellevància, declarat 
conjunt històric artístic per Decret en 1982 (B.O.E. 7-6-82), i actualment qualificat com 
a bé  d’interés cultural. El conegut com a Pati de les Sitges i unes dependències annexes 
són propietat de l’Ajuntament de València, el qual els va fer construir per a dipòsit de 
gra de la ciutat en el segle XVI, caracteritzat per períodes de carestia. Les Sitges es 
construiren a Burjassot per la seua proximitat a la ciutat i per les seues condicions 
físiques òptimes. Són doncs part de la memòria històrica de la ciutat de València i de la 
de Burjassot. 
 
2 L’Ajuntament de València va cedir indefinidament l’ús del conjunt al municipi 
de Burjassot per acord plenari del 17-2-1975, reservant-se el dret d’anul· lació pel 
mateix procediment. D’ençà de la cessió l’Ajuntament de Burjassot s’ha fet càrrec del 
manteniment del conjunt i de les activitats artesanals i d’oficis que hi tenen lloc 
tradicionalment.  
 
3 El municipi de Burjassot ha demanat reiteradament la cessió definitiva i ajudes 
per a la rehabilitació del conjunt, el qual manté obert a les visites i sobre el qual ha 
publicat alguns textos informatius. 
 
4 La visita feta a les Sitges ha permés constatar la necessitat d’obres per a 
solucionar problemes d’humitats, per a condicionar i fer visibles els carreus i per a 
reparar la frontera corresponent al carrer del Bisbe Muñoz. La documentació consultada 
inclou un informe de l’arquitecte dels servicis territorials de la Conselleria de Cultura 
en el qual s’expliciten els motius de la mencionada necessitat de rehabilitació. 
 
5 L’Ajuntament de Burjassot ha presentat diverses propostes a l’Ajuntament de 
València relatives a la cessió, i la Conselleria d’Hisenda va acordar, el 8 d’abril de 1997, 
la firma d’un conveni amb el primer per a posar en ús el conjunt. 
 
6 En la seua visita, els membres assistents de la Comissió de Llegat van poder 
visitar algunes de les sitges, comunicades entre si per un passadís practicat durant 
l’última guerra civil, aprofitable en cas que s’organitzen visites didàctiques al conjunt.  
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Algunes conclusions 
 
1 El conjunt de les Sitges de Burjassot conté  valors patrimonials rellevants, i la 
seua conservació, rehabilitació i ús resulten necessaris. 
 
2 La situació actual, basada en la cessió parcial feta per l’Ajuntament de València, 
no és prou garantia per a possibles inversions per part del municipi de Burjassot, 
segons manifestacions de l’ajuntament de l’última població. 
 
3 Fins que es trobe una solució demanial definitiva, l’instrument més convenient 
pot ser el d’un conveni de col· laboració entre els dos municipis competents, amb fixació 
de criteris de finançament i de manteniment, en el qual, vista la predisposició mostrada 
per l’Ajuntament de Burjassot, se cedira a este la gestió del conjunt, sempre amb 
condicions d’actuació àmplies i amb una perspectiva estable. 
 
4 Caldria recomanar a les administracions, i especialment a l’autonòmica, 
l’aportació de les necessàries ajudes tè cniques i financeres per a la rehabilitació del 
conjunt. 
 
5 Quant als usos, seria recomanable que una part del conjunt es dedicara a 
mostrar l’ús de les Sitges com a magatzem de gra de la ciutat de València, amb 
l’equipament necessari. Per a tal fi podria buscar-se la col· laboració de la Universitat de 
València. 
 
 
6 Considerem positius els treballs iniciats per l’Ajuntament de Burjassot per a 
delimitar l’entorn protegit i les mesures de protecció adoptades. 
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