
 

 

NOTA DE PREMSA.  PLE DEL CONSELL VALENCIÀ DE 

CULTURA DE 25 D’ABRIL DE 2017 

 

Palau de Forcalló. València, 25 d’abril. A les 12 del migdia de hui s’ha 

celebrat el Ple del Consell Valencià de Cultura del mes d’abril amb la 

presencia de tots els consellers de la institució i presidit per Santiago 

Grisolía. 

En l’ordre del dia hi havia, principalment, dos informes que se sotmetien a 

aprovació. El primer era favorable a la declaració de Bé d’Interés Cultural 

de la Casa del Lloc de Sinyent i del seu entorn, en el terme de Polinyà de 

Xúquer. La Casa del Lloc de Sinyent, una de les mostres de gòtic rural més 

importants de la península, és un edifici construït poc de temps després de la 

conquista cristiana del territori com a centre d’una gran finca agrícola de més 

de 500 fanecades, de la qual, entre altres, van ser propietaris els monjos del 

monestir de Simat de la Valldigna.  Després de la desamortització i de molts 

anys d’abandó, AVA-Asaja la va comprar amb la intenció de rehabilitar-la i 

destinar-la a usos formatius i de representació. El Ple del Consell ha aprovat 

l’informe per a declarar-la Bé d’Interés Cultural en la categoria de 

Monument. 

També es presentava un informe sobre el canvi climàtic i les seues 

conseqüències a la CV, elaborat a partir de diverses compareixences 

d’experts de diversos sectors. El problema ambiental global té unes 

repercussions específiques al Mediterrani, un espai fràgil i especialment 

vulnerable. L’informe es fa ressò d’estes qüestions específiques i recomana, 

entre altres, l’elaboració d’una llei valenciana de canvi climàtic i la 

coordinació de les àrees metropolitanes en matèria de residus i abocadors. 

L’informe també ha resultat aprovat. 

Un dels últims punts de l’ordre del dia era la titulada Manifestació sobre la 

conveniència de reduir l’IVA cultural en tots els sectors. El Consell ja 

s’havia pronunciat al respecte en el mes de juliol de 2012, quan l’IVA 

cultural va pujar en 12 punts, del 8 al 21%. Ara, arran de la millora de la 



situació econòmica, el Consell ha considerat oportú recordar la importància 

de tornar a la situació anterior, que està anunciada però que no ha entrat en 

vigor encara. I, de tota manera, tal com explicita també la Manifestació, el 

Consell Valencià de Cultura es mostra contrari a què la reducció prevista 

d’este l’IVA cultural no s’estenga al cine, ni a les arts plàstiques, ni a la 

música gravada.  


