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Antecedents 

 

La directora general de Cultura de la Generalitat Valenciana ha acordat iniciar expedient per a 

la declaració de BIC, amb categoria de monument, al santuari de la Mare de Déu de 

Monserrate d'Oriola. 

 

El CVC, en sessió plenària del 28 de maig del 2008, ja va aprovar un informe de la Comissió 

del Llegat Històric Artístic, coordinat pels consellers Vicent Álvarez i Vicente Ferrero, pel que 

s'informava favorablement la declaració de BIC d'este santuari, amb l'observació afegida que 

“l'entorn és respectuós amb el conjunt monumental d'Oriola”. 

 

Nou informe 

 

El motiu que l'assumpte torne a la consideració i informe del CVC, és que l'avantdita Direcció 

General ha formulat una nova proposta declarativa, més completa que l'anterior, atés que en 

esta ocasió s'inclou i relacionen els béns mobles vinculats a l'immoble monumental segons 

l'especificació que figura en l'annex I, “Dades sobre el bé objecte de la declaració” del projecte 

de decret sense número/2013 del Consell “pel que es declara Bé d'Interés Cultural, amb 

categoria de monument, el santuari de la Mare de Déu de Monserrate d'Oriola” a Oriola 

(Alacant)”, on es detallen els elements ornamentals integrants, pertinences i accessoris, 

d'acord amb allò que s'ha assenyalat en la Resolució de 15 de maig del 2013 de la Conselleria 

d'Educació, Cultura i Esport per la qual s'incoa de nou l'expedient i obri període d'informació 

pública, publicat en el Diari Oficial de la CV número 7064 / 10.07.2013, els quals s'adjunten al 

present informe. 

 

Conclusions 

 

1.- Estudiada la nova proposta que formula la Direcció General de Cultura, el CVC es ratifica en 

allò que s'ha assenyalat en el seu acord del 28 de maig del 2008 pel que es va informar 

favorablement la declaració de BIC per al santuari de la Mare de Déu de Monserrate d'Oriola. 

 

2.- El CVC emet informe favorable la inclusió que ara es realitza dels mobles vinculats a 

l'immoble monumental i la zona d'influència del BIC. 

 

3.- Este acord es traslladarà a la Direcció General de Cultura de la Generalitat, a l'Ajuntament 

d'Oriola, a la diputació d'Alacant i a la FVMP. 

 


