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Antecedents 

 

Amb data 9 de Gener entrà al registre del CVC la documentació corresponent per 

tal d’emetre informe sobre la declaració com Bé d’interès Cultural del Monestir de 

San Miquel dels Reis. La incoació de l’esmentada declaració s’ha encetat per 

Resolució de la DGPC de data 26 de desembre de 2006. La Comissió de Llegat del 

CVC ha estat l’encarregada d’informar, tal i com es preveu a l’article 27 de Llei 

4/98. 

 

Cal esmentar com aquest bé ja havia estat objecte d’incoació com BIC amb data 8-

6-1981, havent decaigut per la paralització del seu tràmit pel Ministeri de Cultura, i 

que el Ple del CVC de 26 d’abril de 2006, aprovà un informe en el qual es 

recomanava que l’expedient de declaració s’encetara de nou. 

 

El bé i els seus valors 

 

Tant a l’informe aprovat per aquest Consell amb data 26-4-006, com a la 

documentació elaborada pel la DGPC es fa relleu del valor arquitectònic, històric, i 

cultural del bé objecte de declaració, el qual ha estat rehabilitat i on es troba la 

Biblioteca Valenciana  i de moment te la seu l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. 

 

Tant el conjunt arquitectònic del monument com l´ importància els fons 

bibliogràfics, amb rellevants col·leccions procedents de donacions, justifiquen 

sobradament la declaració i la justifiquen. 

 

Ens remetem al nostre informe anterior així com, també, a l’informe tècnic que ha 

estat adjuntat a la documentació de la DGPC. 
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Sobre l’entorn 

 

Aquest punt és el que presenta més elements de consideració, al tractar-se d’un 

monument envoltat per la ciutat, amb les implicacions que comporta l´ urbanització 

i les comunicacions i xarxes viàries.  

 

En aquest punt la documentació elaborada per la DGPC delimita un entorn raonable 

i es remet a les mesures de  protecció paisatgística i arqueològica. En relació al 

primer aspecte, a la documentació aportada es repara que el monument es troba 

en l’Horta de València, i com aquesta te una protecció indirecta, en base al Decret 

73/2006 el qual declara  com BIC  el Tribunal de les Aigües de València. Igualment, 

es remet a l’obligació fixada a la llei4/2004 d’Ordenació del Territori i Protecció del 

Paisatge, per la qual el Govern Valencià deu formular un Pla Territorial de Protecció 

de l’horta de València. 

 

En aquest extrem, i com complement de la declaració del Monestir com BIC cal 

insistir sobre la urgència legal de l’elaboració i aplicació del Pla de Protecció de 

l’horta esmentat. 

 

Es cita, tanmateix, el Pla Especial de Reforma Interior de SAN Miguel dels Reis, dins 

del PGOU de València, aprovat en 43 de juliol de 2001. El desenvolupament 

d’aquest instrument urbanístic deuria accelerar-se, amb la remodelació de la zona, 

resolvent a la vegada el problema que existeix en una edificació d’onze plantes fora 

de context. 

 

En relació a la comunicació es projecta el distanciament de la carretera, evitant 

l’agressiva existència d’un vial, i el pas d’un tramvia, projectes que encara no tenen 

data de realització. 

 

Mesures de protecció 

 

Es planteja el manteniment de l’horta que rodeja el recinte, la reubicació de la 

carretera, es sotmet a permís previ les actuacions urbanístiques, a excepció d’obres 
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de poca importància i manteniment, i es sotmeten  a control les actuacions de 

qualsevol tipus que puguen afectar a la visió del monument. 

 

Conclusions 

 

Primera.-  Informar favorablement la present declaració com a BIC del  Monestir de 

San Miquel dels Reis. 

 

Segona.-  El CVC recomana la urgència de disposar del Pla Territorial de Protecció 

de l’horta. 

 

Tercera.-  Malgrat les dificultats que comporta la reordenació de la zona i les 

millores d’accessibilitats, el CVC recavar de la Corporació Municipal i les 

administracions competents actuacions que accelerant el procés pendent. 

 


