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Antecedents 

 

Amb data 3 d’abril de 2007 es presentà al registre del Consell Valencià de Cultura 

un escrit signat pel president de l’entitat Associació de Veïns i Comerciants (AVC) 

“Amics del barri del Carme”, en el qual es demanava la intervenció de la institució 

en relació al Convent de San Josep de València. L’escrit va ser traslladat a la 

Comissió de Llegat amb l’encàrrec de redactar l’informe corresponent. 

 

Contingut de la petició d’informe 

 

El peticionari, després d’esmentar les noticies sobre la desafecció del convent, feia 

les peticions següents: 

 

a)  Que el Consell Valencià de Cultura  emeta un informe actualitzat sobre la 

importància cultural del Convent de San Josep. 

 

b)  Que faça arribar la seua opinió autoritzada a l’Ajuntament de València 

per tal de que es prengueren les mesures escaïments per protegir tot el 

conjunt conventual, abans de que es fera alguna intervenció 

immobiliària. 

   

Gestions i fets 

 

La Comissió de Llegat, a la vista de les peticions abans esmentades, acordà visitar 

el convent, la qual cosa no va ser possible, i posteriorment, havent tingut notícia de 

la venda de l’edifici a una immobiliària, va demanar una entrevista amb els 

responsables de l’entitat compradora, sense obtenir-ne resposta. 

 

Per causa de no haver pogut accedir a l’immoble, hem de basar-nos, en el present 

informe, en les dades generalment ja conegudes sobre la fundació i la història del 

convent, les quals també consten en la documentació adjunta a l’escrit de sol·licitud 

de l’informe.  
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Serà suficient recordar que l’edifici data de 1609, amb posteriors reformes, i que al 

seu interior hi havia importants plafons ceràmics, per a entendre que el conjunt té 

la condició de bé de rellevància local, en aplicació de la disposició  addicional 

cinquena de la Llei 5/2007, de Reforma de la Llei de patrimoni cultural valencià. 

Així, de conformitat amb la norma citada i amb la legislació aplicable al cas, el 

Convent de Sant Josep de València gaudix de protecció patrimonial, i per tant 

l’Ajuntament de València hauria de garantir la seua conservació i la dels elements 

que el formen, amb la responsabilitat subsidiària de la Conselleria de Cultura.  

 

En el moment present s’ha fet pública l’existència de la venda de l’immoble, i s’ha 

constatat que alguns plafons ceràmics havien estat arrancats  i traslladats, un fet 

que implica una greu infracció sancionable d’acord amb el règim previst en la 

legislació patrimonial, amb l’obligació de restitució i reposició. 

 

Per tot això, i en resposta a l’escrit de referència, es conclou: 

 

1.  El Convent de San Josep té la condició de bé de rellevància local en base a la 

disposició addicional cinquena de la Llei 5/2007 de la Generalitat Valenciana. 

 

2.  D’acord amb la seua condició de Bé de Rellevància Local, el Convent de Sant 

Josep ha de ser protegit, i per tant l’administració local i l’autonòmica han de fer 

ús de les accions corresponents davant de qualsevol canvi d’ús que puga afectar 

al seus valors patrimonials, i obligar a la restitució dels elements que han estat 

traslladats.  

 

3.  El present informe es traslladarà a l’Ajuntament de València, a la Conselleria de 

Cultura, a la titularitat de l’immoble, i a l’entitat peticionaria. 

 

 


