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Antecedents 

  

Amb data 30 d’octubre de 2006 tingué entrada en el Registre del Consell Valencià 

de Cultura una sol·licitud de la Direcció General de Patrimoni d’un informe preceptiu 

per a la declaració de bé d’interés cultural de l’església de Nuestra Señora de la 

Asunción d’Utiel. Aquesta actuació naix de la continuació de l’expedient incoat amb 

data 20 de gener de 1987, sobre el qual aquest Consell Valencià de Cultura ja va 

emetre un informe. 

 

El 2 de novembre de 2006 la Comissió de Govern del Consell Valencià de Cultura va 

encarregar a la Comissió de Llegat Històric i Artístic la redacció de l’informe. 

 

Cal esmentar que ja amb anterioritat, amb data 13 de novembre de 1998, el Ple de 

la institució va aprovar un informe en el en el qual es proposava la declaració de Bé 

d’Interès Cultural del temple objecte del present informe, i es demanava una 

intervenció urgent en l’edifici en vista de l’estat d’algunes de les seues parts, 

especialment la coberta afectada per humitats. 

 

Consideracions sobre el bé 

 

Com es veu en la documentació aportada por la direcció general, estem davant d’un 

bé de gran interés i valor arquitectònic, un exponent clar de l’arquitectura del gòtic 

meridional pròpia del pobles de l’antiga Corona d’Aragó. Els elements més 

rellevants de l’edifici són:  la nau central, la qual ha estat objecte d’una intervenció 

recent que n’ha recuperat la vistositat; el campanar, la sagristia i la capella de la 

comunió. Les recents actuacions han reparat les patologies abans existents. 
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La part exterior resulta visible, amb dos portalades. Es tracta d’un conjunt 

monumental de gran valor, situar en un entorn d’arquitectura popular, al centre de 

la població, i amb carrers tradicionals amb activitat comercial i amb ús residencial. 

 

L’entorn afectat s’ha delimitat seguint el criteris legals: manteniment de façanes, 

possibilitat de canvis d’ús interiors, i permissió d’obres de mera conservació, 

manteniment o decoració sense autorització prèvia. 

 

El temple conserva una part important de béns mobles, havent desaparegut altres 

elements ornamentals i de culte de valor a causa dels fets de la guerra civil. 

 

Conclusió 

 

Per tot el que s’ha dit, el Consell Valencià de Cultura, en la seua condició d’entitat 

consultiva, emet informe favorable a la declaració de Bé d’Interés Cultural de 

l’església de Nuestra Señora de la Asunción d’Utiel. S’adjunta com a annex 

l’anterior informe de 5 d’octubre de 1998. 

 

 

 

* Consultar versió anterior de l’informe de l’any 1998 en 

http://cvc.gva.es/archivos/149.pdf 
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