Proposició al Plenari
Grup Municipal Socialista

PROPOSTA PER A LA PROTECCIÓ, MANTENIMENT I VISITA PUBLICA DEL
REIAL MONESTIR DE SANTA CLARA DE XÀTIVA

Roger Cerdà i Boluda, portaveu del Grup Municipal Socialista en l’Ajuntament de
Xàtiva, en virtut d’allò que disposa la Llei de Règim Local Valencià i el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de l’Ajuntament de Xàtiva, presenta la següent
PROPOSICIÓ, per a que, s’incloga en l’Ordre del dia del pròxim Ple Ordinari que es celebre a
l’Ajuntament de Xàtiva.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Llei 4/1998, de 11 de Juny, del Patrimoni Cultural Valencià, aprovada per la
Generalitat Valenciana, indica en el seu preàmbul que “el patrimoni cultural valencià és una de
les principals senyes d’identitat del poble valencià i testimoni de la seua contribució a la
cultura universal. Els béns que l’integren constitueixen un llegat patrimonial d’inapreciable
valor, la conservació i enriquiment del qual correspon a tots els valencians, i especialment a les
administracions públiques”.
La resolució de 22 d’Octubre de 2002 de la Direcció General de Patrimoni Artístic i el
posterior decret 136/2003 de la Conselleria de Cultura i Educació estableixen la declaració del
Reial Monestir de Santa Clara de Xàtiva com a Bé d’Interès Cultural (BIC). La declaració de BIC
estableix per al propietari del Monestir una sèrie d’obligacions i avantatges per tal d’afavorir
l’adequada conservació del immoble i el seu ús públic.
En el moment actual, la titularitat del Monestir de Santa Clara és de la societat mercantil
Ortiz Dieste, S. A., endavant ORDISA, donat que les administracions publiques, l’any 2008, no
van exercir el dret de tanteig. Lamentablement, el Monestir roman tancat des d’eixe moment i
presenta evidents signes de deteriorament. Segons la normativa vigent i, més concretament, en
l’article 97 de la llei és tipifica com a falta greu el incompliment del deure de conservar i
mantenir la integritat del valor cultural dels béns declarats BICs.
Així mateix, l’article 32 de la mateixa regula el règim de visites del bens catalogats com
a BICs. Aquest article estableix que, “per a fer possible l’adequat coneixement i difusió pública
dels béns del patrimoni cultural valencià, els propietaris i posseïdors de béns immobles
declarats de interès cultural hauran de facilitar la visita públic d’aquests, almenys durant 4
dies al mes, en dies i horari predeterminats que es faran públics amb la difusió adequada”. De
la mateixa manera que ocorria amb el deure de conservar i mantenir la integritat del valor
cultural dels BICs, l’article 97 de la llei 4/1998 tipifica com a falta lleu el incompliment de
l’obligació de facilitar la visita pública dels béns immobles de interès cultural.
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Per tot això, es proposa al Ple l’adopció de la següent:

PROPOSTA D’ACORD
1. Instar al propietari del Monestir de Santa Clara, la mercantil ORTIZ DIESTE, S.A. (ORDISA),
a fer les reparacions oportunes per tal de frenar el deteriorament actual del Monestir de
Santa Clara, com així l’obliga la llei 4/1998 de Patrimoni Cultural Valencià.
2. Instar al propietari del Monestir de Santa Clara, la mercantil ORTIZ DIESTE, S.A. (ORDISA),
a establir el règim de visites que obliga la llei 4/98 de Patrimoni Cultural Valencià en el
seu article 32.
3. En el cas de que no es porten a terme per part del propietari del Monestir les accions
anteriorment esmentades, informar a la Conselleria de Cultura i Educació de la
vulneració de diferents articles de la llei 4/1998 de Patrimoni Cultural Valencià per a que
aplique, si cal, el règim sancionador corresponent.

En Xàtiva, a 12 de juliol de 2013.-

Roger Cerdà i Boluda
Portaveu Grup Municipal Socialista

Illm. Sr. Alcalde - President de l’Excm. Ajuntament de XÀTIVA
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