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AVALEM TERRITORI és una de les estratègies més 
innovadores i ambicioses que impulsa LABORA Ser-
vei Valencià d’Ocupació i Formació. Es tracta d’un 
programa amb el qual LABORA pretén redefinir les 
polítiques actives per a l’ocupació amb la finalitat 
d’adaptar-les a les necessitats reals del territori, mit-
jançant polítiques territorials de caràcter transversal 
que identifiquen nous nínxols d’ocupació.

Un dels assoliments del programa consisteix a inte-
grar els agents clau del territori valencià, des d’ad-
ministracions públiques fins a agents econòmics i 
socials, així com entitats sense ànim de lucre, amb 
l’objectiu de crear una xarxa col·laborativa basada en 
la participació com a única manera de dur a terme una 
estratègia territorial conjunta. És necessari destacar 
la implicació de les universitats de València, Alacant 
i Jaume I, així com dels pactes per l’ocupació, en la 
consecució dels objectius del pla AVALEM TERRITORI.

Des que AVALEM TERRITORI va començar el 2016, 
s’han realitzat diagnòstics del territori per àrees 
funcionals de caràcter comarcal i supramunicipal i 
s’han abordat les estratègies territorials per a l’ocu-
pació des de l’orientació, la formació ocupacional, la 
inserció i el foment de l’ocupació per a millorar les 
condicions del mercat laboral. També s’ha treballat 
en projectes experimentals de caràcter innovador en 
l’àmbit de l’ocupació, emprenedoria, economia social 
i desenvolupament local.

No obstant això, la irrupció de la crisi sanitària el 
2020, provocada pel coronavirus SARS-CoV-2, va fer 
replantejar-se les estratègies desenvolupades a tra-
vés dels pactes territorials per a l’ocupació en les di-
ferents àrees funcionals. Per a això, es va elaborar un 
document amb la nova metodologia per a adaptar-se 
al context de la COVID-19 i les seues conseqüències 
futures.  

Una vegada definides les estratègies a seguir en 
les diferents realitats territorials, tenint en compte 
la seua gran diversitat, el 2021 es va fer necessari 
abordar altres aspectes no contemplats amb ante-
rioritat en les estratègies d’ocupació dels diferents 
territoris, com la despoblació, el sector digital, la inno-
vació als parcs naturals o l’establiment d’un model de 
gestió intel·ligent per a afavorir el desenvolupament 
territorial. Aquestes noves estratègies també es van 
plasmar en un document.

El 2022 s’ha presentat un estudi innovador, ja que no 
existix un precedent en els treballs acadèmics recents 
que aborde la temàtica proposta: «L’anàlisi d’una mo-
dalitat de patrimoni cultural, els Béns d’Interés Cul-
tural (BIC), com a factor de creació d’ocupació». En 
aquest estudi es pretén una primera aproximació que 
permeta identificar els principals trets del sector i 
la seua ocupabilitat. L’objectiu general de l’estudi ha 
sigut la identificació de l’ocupació generada en valor 
del patrimoni cultural valencià “oficial”, recollit en la 
figura dels Béns d’Interés Cultural.

Per a finalitzar, agraïsc en nom de LABORA i la Gene-
ralitat Valenciana l’esforç realitzat per totes les perso-
nes i entitats que cada dia fan possible que el projecte 
AVALEM TERRITORI siga una realitat. Un projecte di-
rigit a aconseguir estratègies que milloren les con-
dicions del mercat laboral, lluny de la precarització i 
la temporalitat, per a obtenir ocupacions de qualitat.

MERCAT LABORAL I INNOVACIÓ TERRITORIAL EN 

EL PATRIMONI CULTURAL VALENCIÀ
Enric Nomdedéu i Biosca
Secretari autonòmic d’Ocupació i Director general de LABORA
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La innovació territorial valenciana és objecte d’estudi 
durant els últims anys gràcies a l’anàlisi de sectors 
tradicionals o moderns implantats en les diverses 
comarques de la Comunitat Valenciana, mitjançant 
l’impuls de Labora-GVA en el context del programa 
Avalem Territori. El patrimoni cultural i la seua rela-
ció amb el mercat laboral ha sigut objecte d’anàlisi i 
caracterització, tenint com a referència els Béns d’In-
terés Cultural-BIC del nostre territori, que són més 
de 1.800. 

Un equip integrat per investigadors de les Universi-
tats de València, Alacant i Jaume I de Castelló hem 
abordat aquest estudi, amb la col·laboració dels 
equips tècnics dels Pactes-Acords per l’Ocupació. Els 
resultats obtinguts són significatius, i configuren un 
escenari singular.

És un fet que el patrimoni cultural constitueix un 
factor de desenvolupament per a qualsevol territori 
mentre que es caracteritza per la seua universalitat 
territorial, per les seues potencialitats per quan es 
pretén posar-lo en valor, i per la seua diversitat tipo-
lògica, així com la seua transversalitat disciplinària.

D’aqueixa manera, el patrimoni cultural de la Comuni-
tat Valenciana es troba conseqüentment en qualsevol 
dels 542 municipis, trobem una contrastada varietat 
de patrimonis per tipologies entre immoble i moble, 
entre material i immaterial, i constitueix la base d’un 
sector econòmic capaç de generar productes lligats 
a la generació d’ocupació.

És sabut que el patrimoni cultural des de la perspec-
tiva del desenvolupament econòmic forma part dels 
recursos que conté un territori, de la seua capital 
territorial, concretament del denominat “capital cul-
tural”. Les festes, els béns d’interés cultural, els béns 
de rellevància local, els museus, o qualsevol manifes-
tació del patrimoni contribueix a incrementar les pos-
sibilitats de desenvolupament dels llocs. És la base 
d’accions amb finalitats culturals, educatives, o turís-
tiques, entre altres. La posada en valor del patrimoni 
cultural necessita a més diverses actuacions relaci-
onades amb l’estudi, la rehabilitació, la restauració, 
la divulgació… desenvolupades per especialistes de 
diverses disciplines, com l’arqueologia, l’arquitectura, 
l’antropologia, la història de l’art, la història, la geo-
grafia o l’economia, entre altres.

De l’estudi concloem que la posada en valor del pa-
trimoni cultural, en particular el de primer ordre, 
constitueix un excel·lent jaciment d’ocupació. S’ha 
comprovat que hi ha una sòlida trajectòria escomesa 
en els últims anys, amb excel·lents exemples en nom-
broses comarques tant valencianes, com alacantines 
i castellonenques; i de la mateixa manera ens trobem 
davant uns recursos territorials amb un gran poten-
cial per a generar noves ocupacions.

EL PATRIMONI CULTURAL VALENCIÀ  

I EL MERCAT LABORAL
Jorge Hermosilla Pla
Coordinador Acadèmic Avalem Territori

Universitat de València
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CAPÍTOL 1

Jorge Hermosilla Pla, Mónica Fernández Villarejo
Universitat de València.

El Patrimoni 
Cultural i l’ocupació: 
caracterització de 
l’estudi
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La innovació territorial i el mercat laboral conflueixen 
en la confecció d’un estudi de rellevància en què la 
posada en valor del Patrimoni Cultural Valencià és 
analitzada d’una manera innovadora. Es pretén esta-
blir la relació existent entre les accions dutes a terme 
sobre els elements considerats Béns d’Interés Cultu-
ral (BIC) i la generació d’ocupació en el territori en el 
qual es localitzen. L’objecte de l’estudi, els BIC, cons-
titueix una tipologia del patrimoni cultural ideal, pel 
seu reconeixement institucional, per tractar-se dels 
elements patrimonials de gran valor històric i social, 
i per la seua implantació territorial, perquè els més 
de 1.800 BIC que hi ha es localitzen en la totalitat de 
les comarques de la Comunitat Valenciana.

El treball que presentem ha comptat amb la col·labo-
ració d’equips d’investigació de les tres universitats 
públiques valencianes, Universitat de València, Uni-
versitat d’Alacant i la Universitat Jaume I de Caste-
lló. Ha consistit en un treball coral, multidisciplinari, 
centrat en la identificació dels Béns d’Interés Cultural 
(BIC), distribuïts en nombrosos municipis en el terri-
tori de la Comunitat Valenciana, i que, mitjançant la 
intervenció d’iniciatives privades o públiques, s’han 
posat en valor perseguint algun tipus de finalitat, ja 
siga cultural, turística o social, entre altres, i l’actu-
ació de la qual ha generat ocupació. En aquest cas 
ens referim a la creació de llocs de treball directe o 
indirecte, temporal o permanent. 

El principal objectiu de l’estudi que ens ocupa consis-
teix, precisament, en la identificació de l’ocupació ge-
nerada per la posada en valor del patrimoni cultural 

valencià, en particular, pels elements considerats com 
a Béns d’Interés Cultural. Ara com ara, es pot afirmar 
que el patrimoni cultural és un recurs territorial capaç 
de constituir un jaciment d’ocupació? A aquest efecte 
s’analitzaran els següents aspectes en relació amb el 
territori al qual pertanyen:

• Identificació del tipus d’ocupació generada pels 
BIC.

• Repercussió de les tipologies de BIC en la 
generació d’ocupació. 

• Identificació de l’ocupació generada per BIC 
segons comarques.

• Identificació d’ocupació generada pels BIC als 
territoris de Pactes per l’Ocupació.

• Relació entre les accions de la posada en valor 
del patrimoni BIC i la creació d’ocupació. 

Per fer-ho es va procedir a dissenyar un pla de treball 
que ha tingut com a referència la consulta a personal 
tècnic de les administracions locals, coneixedor de la 
situació dels BIC a nivell local. Aquest pla ha consistit 
en el següent conjunt de tasques d’investigació:

a) Revisió normativa relacionada amb el Patrimoni 
Cultural Valencià, en particular, amb els elements 
considerats Béns d’Interés Cultural (BIC), amb 
la finalitat de conéixer les particularitats i 
singularitats que els caracteritzen, així com la 

El Patrimoni Cultural i l’ocupació: 
caracterització de l’estudi
Jorge Hermosilla Pla, Mónica Fernández Villarejo
Universitat de València.
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seua rellevància, i que els fan mereixedors d’una 
protecció especial. Aquestes normes classifiquen 
els BIC en funció d’un conjunt de característiques, 
i  e l s  c l a s s i f i q u e n  e n  b é n s  i m m o b l e s , 
mobles, documents i obres bibliogràfiques, 
cinematogràfiques, fonogràfiques o audiovisuals 
i béns immaterials.

b) Revisió bibliogràfica corresponent al Patrimoni 
Cultural Valencià, amb especial atenció a 
la publicació Recursos Territorials Turístics 

Valencians. Aquest catàleg, elaborat l’any 2020 
per l’equip d’investigació ESTEPA (Estudis del 
Territori, Paisatge i Patrimoni), del Departament 
de Geografia de la Universitat de València, ha 
facilitat la identificació i localització dels elements 
considerats BIC en el territori valencià, segons la 
seua tipologia. De la mateixa manera constitueix 
un document tècnic que permet la identificació 
d’altres modalitats de patrimoni cultural.

c) Tractament cartogràfic que permet la visualització 
dels BIC a la Comunitat Valenciana, mitjançant la 
representació georeferenciada dels elements 
analitzats, excepte aquells que per raons de 
seguretat no ho permetien, localitzats per 
província, comarca i pactes per l’ocupació.

d) Anàlisi quantitativa i qualitativa de l’ocupació 
generada per la posada en valor dels BIC en la 
totalitat del territori valencià, segons escales 
territorials, mitjançant un estudi comparatiu. 
Per a això, es va elaborar un qüestionari amb els 
següents temes:

Posada en valor del BIC

• Finançament propi o extern

• Iniciativa pública o privada

• Objecte de l’actuació: funcionalitat turística, 
educativa, cultural, social o altres

• Consideració de la funció turística: Recurs 
turístic (gratuït) / Producte turístic (preu)

• Modalitat de la iniciativa pública: acció municipal 
(ajuntament) o supramunicipal (mancomunitat)

• Accions aïllades o accions combinades 

• Actuació: planificada o sense planificar

• Creació d’ocupació: directa o indirecta; 
permanent o temporal

L’enquesta es va realitzar mitjançant consultes tele-
fòniques a tècnics locals o altres agents territorials 
d’aquells municipis en els quals es localitzen Béns 
d’Interés Cultural. Aquestes consultes tenien per 
finalitat el coneixement de l’impacte i efectes ge-
nerats per aquests elements en l’ús de la localitat, 
fonamentalment per iniciatives públiques. Les dades 
obtingudes, sotmeses a la fiabilitat i coneixements de 
l’informant, han originat l’anàlisi, identificació i clas-
sificació dels tipus d’ocupació generada per cada BIC, 
no sense dificultats. Una vegada finalitzada aquesta 
tasca, la base de dades obtinguda va ser traslladada 
a l’spin-off de la Universitat de València, ESAM, em-
presa especialitzada en el tractament estadístic, que 
va procedir a l’explotació dels resultats de la investi-
gació, de forma ordenada i creuada. A partir d’aquesta 
tasca, les universitats han elaborat una anàlisi dels 
seus respectius territoris, basada tant en les actua-
cions en el patrimoni que donen lloc a ocupació com 
en les seues potencialitats. Es pretén una primera 
aproximació que permeta identificar els principals 
trets del sector i la seua ocupabilitat.

És remarcable el caràcter innovador de l’estudi, al no 
existir un precedent en els treballs acadèmics recents 
que aborde la temàtica proposta: l’anàlisi d’una mo-
dalitat de patrimoni cultural, els Béns d’Interés Cul-
tural, com a factor de creació d’ocupació i, per tant, 
de desenvolupament territorial. 

La metodologia aplicada per a l’obtenció del nostre 
objectiu ha comptat amb dues metes diferenciades:

a) La identificació de les ocupacions generades 
pels BIC en la Comunitat Valenciana, per a això 
s’ha procedit a la quantificació de les ocupacions 
per municipi agrupats per Pacte-Acord per a 
l’Ocupació i comarques, i a la tipificació de les 
ocupacions per municipi agrupades per Pacte-
Acord per a l’Ocupació i comarques.

b) La classificació de les ocupacions per tipologies 
del BIC i tipus d’accions per a la seua posada en 
valor. Per a això s’ha contemplat la quantificació 
de les ocupacions per tipologies de BIC per 
municipi agrupats per Pacte-Acord per a 
l’Ocupació i comarques; i la quantificació de les 
ocupacions segons l’acció per a la posada en 
valor dels BIC per municipi agrupats per Pacte-
Acord per a l’Ocupació i comarques.
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Dificultats del projecte

El desenvolupament de l’estudi dels BIC i els seus 
efectes en la creació d’ocupació ha tingut algunes di-
ficultats motivades per:

Primer. La naturalesa dels BIC, tenint en compte la 
diversitat de tipologies que hi ha. En alguns casos són 
elements atractius per a la seua posada en valor (p. 
ex. els castells). En altres casos, tenen menys interés 
(p. ex. els escuts nobiliaris).

Segon. El nivell de coneixement dels tècnics locals en 
relació amb l’objectiu d’estudi és desigual. No s’ha ob-
tingut la mateixa informació per a la totalitat dels BIC, 
de manera que s’aprecia alguna llacuna informativa 
per a determinats elements patrimonials.

Tercer. Quan hi ha hagut posada en valor s’ha obser-
vat certa confusió en quina institució o institucions 
han liderat i finançat les actuacions.

Col·legiata de Santa María. Xàtiva
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Un dels llocs comuns que més es repeteixen en la 
literatura sobre patrimoni històric o cultural és el tò-
pic de la seua “posada en valor”, del francès “mise en 
valeur”, també conegut com a “valoració” del patri-
moni, terme afí al francès “valorisation” i a l’anglès 
“valorisation” (anglès britànic) o “valorization” (anglès 
americà). Una cerca conjunta en Google Scholar de les 
expressions franceses “mise en valeur” i “patrimoine 
culturel” efectuada el 3 d’octubre del 2021 ofereix uns 
11.500 resultats, mentre que la cerca dels termes an-
glesos “valorisation” i “valorization” juntament amb 
“cultural heritage” (patrimoni cultural) ofereix uns 
19.800 i 25.500 resultats, respectivament, mentre 
que la dels conceptes catalans “valoració” i “posada 
en valor” juntament amb “patrimoni cultural” ofereix 
uns 22.700 i 24.000 resultats, respectivament.

Sovint s’empra el concepte en esmentar altres tipus 
d’accions sobre el patrimoni cultural, com ara la con-
servació, la restauració o la rehabilitació. Però a dife-
rència d’aquests últims termes, que compten amb una 
llarga tradició i significats ben perfilats i assentats en 
els estudis patrimonials, la “valoració” o “posada en 
valor” del patrimoni no posseeix un significat delimi-
tat amb nitidesa i inqüestionablement compartit pels 
experts en patrimoni cultural; probablement perquè 
la seua irrupció en els debats patrimonials és relati-
vament recent, de la mà de la reflexió desenvolupada 
al llarg de les últimes dècades sobre el dret ciutadà al 
gaudi del patrimoni com a part del dret a la cultura, i 
també en relació amb el patrimoni com a recurs per 
al desenvolupament econòmic.

2.1. LA “POSADA EN VALOR” O “VALORACIÓ” 

DEL PATRIMONI CULTURAL: UN CONCEPTE 

INDETERMINAT

La revisió de la legislació estatal i autonòmica de pa-
trimoni cultural ofereix dades significatives. Catorze 
entre les divuit lleis sectorials de patrimoni històric 
o cultural (una d’estatal i disset d’autonòmiques) i les 
tres lleis especials de patrimoni cultural immaterial 
en vigor (una d’estatal i dues d’autonòmiques) empren 
els conceptes “valoració” i “posada en valor” en el seu 
articulat: l’estatal Llei 10/2015, de 26 de maig, per 
a la salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial 
(preàmbul i art. 11.4) i les autonòmiques (ordenades 
cronològicament) Llei 4/1998, d’11 de juny, del Pa-
trimoni Cultural Valencià (art. 39.2.e); Llei 11/1998, 
de 13 d’octubre, de Patrimoni Cultural de Cantàbria 
(preàmbul); Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Pa-
trimoni Històric de les Illes Balears (art. 83.1); Llei 
3/1999, de 10 de març, del Patrimoni Cultural Ara-
gonès (art. 87); Llei 2/1999, de 29 de març, de Patri-
moni Històric i Cultural d’Extremadura (art. 52.1.b); 
Llei 1/2001, de 6 de març, del Patrimoni Cultural 
(Principat d’Astúries; arts. 18.2 i 99.1 i disposició ad-
dicional 5a); Llei 12/2002, d’11 de juliol, de Patrimoni 
Cultural de Castella i Lleó (art. 63.3); Llei 7/2004, de 
18 d’octubre, de Patrimoni Cultural, Històric i Artístic 
de La Rioja (art. 64.4); Llei foral 14/2005, de 22 de 
novembre, del Patrimoni Cultural de Navarra (art. 3.g 
i disposició addicional 3a); Llei 4/2007, de 16 de març, 
de Patrimoni Cultural de la Comunitat Autònoma de 
la Regió de Múrcia (art. 66.2); Llei 14/2007, de 26 de 
novembre, del Patrimoni Històric d’Andalusia (art. 

Valoració o posada en valor 
del Patrimoni Cultural
Juan López Jiménez, Antonio Martínez Puche
Universitat d’Alacant

Luis Pablo Martínez Sanmartín
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. GVA
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76); Llei 5/2016, de 4 de maig, del patrimoni cultural 
de Galícia (preàmbul, i arts. 1.1, 4, 22.2.e, 40.1, 40.2, 
51.3, 51.4, 66.2, 69.1, 90.2.a, 105.3, 107, 120.2, 122.2, 
133.5 i disposició final primera); Llei 11/2019, de 25 
d’abril, de Patrimoni Cultural de Canàries (preàmbul, 
i arts. 1, 74.1, 90.2.e, 118.3, 126.1, 127, 128 i 131); i 
Llei 6/2019, de 9 de maig, de Patrimoni Cultural Basc 
(preàmbul i arts. 1, 3.2.g, 5, 7.1, 16.f, 34.1, 34.3, 37, 
38.1.d, 38.2.b, 38.3.b, 38.4.a, 43, 49.1, 49.2, 68.1, 68.2, 
75.1, 76.1, 77.1 i 77.2).

Com s’aprecia pel nombre d’esments als conceptes 
“valoració” i “posada en valor” en l’articulat de les 
lleis patrimonials, les referències s’han multiplicat en 
les lleis d’última generació (la gallega Llei 5/2016, la 
canària Llei 11/2019 i la basca Llei 6/2019), la qual 
cosa sens dubte il·lustra la intensificació de la reflexió 
patrimonial sobre l’accés públic al patrimoni cultural i 
del seu caràcter com a font de manteniment i qualitat 
de vida per a les comunitats. D’acord amb la millor 
tècnica normativa, la intensificació de les referències 
a la “valoració” o “posada en valor” del patrimoni ha 
anat acompanyada, en el cas d’aquestes lleis, de la 
incorporació de definicions legals del concepte. Així, 
la Llei 5/2016, de 4 de maig, del patrimoni cultural 
de Galícia (LPCG) defineix la “valoració” en el seu art. 
40.b com una mena d’intervenció sobre el patrimo-
ni cultural integrat per “mesures i accions sobre els 
béns culturals o el seu àmbit pròxim que tinguen per 
objecte permetre la seua apreciació, facilitar la seua 
interpretació i acréixer la seua difusió, especialment 
en l’àmbit educatiu, i la seua funció social”. Per part 
seua, la Llei 11/2019, de 25 d’abril, de Patrimoni Cul-
tural de Canàries (LPCC) defineix en el seu art, 11.1.b) 
la “valoració” com una mena d’intervenció en béns 
immobles, a saber: “Mesures i accions sobre els béns 
culturals o el seu àmbit pròxim que tinguen per ob-
jecte permetre la seua apreciació, facilitar la seua in-
terpretació i acréixer la seua difusió, especialment en 
l’àmbit educatiu, i la seua funció social.” Finalment, la 
Llei 6/2019, de 9 de maig, de Patrimoni Cultural Basc 
(LPCVAS) defineix en l’art. 34.2 la “posada en valor” 
com “el conjunt d’actuacions encaminades a conéi-
xer, valorar, reconéixer i dotar-li d’ús a un bé, sense 
desvirtuar per això els valors culturals pels quals ha 
sigut objecte de protecció”.

2.2. LA CONCEPCIÓ LEGAL DEL PATRIMONI 

CULTURAL COM A MARC, EXIGÈNCIA  

I LÍMIT DE LA VALORACIÓ

Les definicions legals de “valoració” i “posada en va-
lor” introduïdes per les lleis gallega, canària i basca 
no són coincidents. La definició introduïda per la llei 
gallega, reproduïda al peu de la lletra per la llei canà-
ria (que limita la seua aplicació, no obstant això, als 
béns immobles), enquadra les accions de valoració 

en la doble perspectiva de la percepció del patrimoni 
pel públic i de la funció social del patrimoni. D’altra 
banda, existeix una clara equivalència entre les acci-
ons d’“apreciació”, “interpretació” i “difusió” incorpo-
rades a la definició de “valoració” per les lleis gallega 
i canària, i les de “conéixer”, “valorar” i “reconéixer” 
incorporades a la definició de “posada en valor” per la 
llei basca; de la mateixa manera que existeix afinitat 
entre la “funció social” a la qual al·ludeixen les lleis 
gallega i canària i l’acció de “dotar d’ús” emprada per 
la llei basca.

No obstant això, la llei basca va més enllà, en intro-
duir un criteri delimitador clau per a l’adequada de-
terminació del contingut dels conceptes “valoració” 
i “posada en valor”: l’exigència que les accions ori-
entades a la conscienciació pública i a la consecució 
de la funció social del patrimoni cultural (que implica 
donar-li un ús) no hagen de “desvirtuar [...] els valors 
culturals pels quals ha sigut objecte de protecció”. La 
definició de “posada en valor” per la llei basca posa 
de manifest que la correcta apreciació del significat 
dels conceptes “valoració” i “posada en valor” exi-
geix tenir presents els fonaments de l’epistemologia 
patrimonial i del dret del patrimoni cultural, i esta-
blir una relació amb els conceptes manejats per les 
disciplines relacionades amb l’ús, la funció i l’accés 
al patrimoni.

En primer lloc, convé tenir present la distinció analí-
tica (i evitar la confusió) entre els valors o interessos 
culturals determinants de la condició patrimonial de 
determinats elements tangibles i intangibles i del 
valor econòmic que puguen tenir els béns patrimoni-
als, respecte als valors socials i econòmics (percepció 
social, ús, funció) relacionats amb la seua noció de 
“valoració” o “posada en valor”. Resulta significatiu, 
en aquest sentit, el caràcter minoritari de l’ocupa-
ció per la legislació sectorial del terme “valoració” 
en el sentit que les normes atribueixen a la “valora-
ció”/“posada en valor” del patrimoni. El preàmbul de 
la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric 
Espanyol relaciona “valoració” del patrimoni amb les 
“disposicions que estimulen a la seua conservació i, 
en conseqüència, permeten el seu gaudi i en faciliten 
l’acreixement”. La llei extremenya al·ludeix a la neces-
sària articulació entre “els objectius de conservació 
amb l’accés dels ciutadans a la seua valoració i gaudi 
cultural”. La Llei canària avança en el seu preàmbul 
que considera la “valoració” com un dels tipus d’inter-
venció en béns immobles. Finalment, les lleis caste-
llanomanxega (art. 68.1), canària (preàmbul i articles 
14.h i 15.2.k) i castellanolleonesa relacionen la “valo-
ració” del patrimoni amb l’àmbit educatiu.

Els legisladors estatals i autonòmics han optat en 
bona part, doncs, per reservar el terme “valoració” 
per a les operacions d’avaluació dels béns culturals 
en si, ja siga des del punt de vista cultural o econò-
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mic. Ha de tenir-se present que les lleis de patrimoni 
històric o cultural estableixen com a mecanisme per 
a la determinació de la patrimonialitat dels béns el 
reconeixement en els mateixos de valors o interes-
sos culturals de divers tipus. A tall d’exemple, l’art. 
1.2 Llei 16/1985, del Patrimoni Històric Espanyol 
(LPHE) estableix que “integren el Patrimoni Històric 
Espanyol els immobles i objectes mobles d’interés 
artístic, històric, paleontològic, arqueològic, etno-
gràfic, científic o tècnic [...]”; mentre que l’art. 1.2 
de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cul-
tural Valencià (LPCVAL) estableix que “el patrimoni 
cultural valencià està constituït pels béns mobles 
i immobles de valor històric, artístic, arquitectònic, 
arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, 
bibliogràfic, científic, tècnic, o de qualsevol altra na-
turalesa cultural [...]”. Es pot també citar la defini-
ció incorporada per l’art. 1.1. LPCG com a exponent 
d’aquelles lleis sectorials de patrimoni que estenen 
el criteri de possessió de valors culturals a la deter-
minació de la patrimonialitat dels béns immaterials: 
“El patrimoni cultural de Galícia està constituït pels 
béns mobles, immobles o manifestacions immateri-
als que, pel seu valor artístic, històric, arquitectònic, 
arqueològic, paleontològic, etnològic, antropològic, 
industrial, científic i tècnic, documental o bibliogrà-
fic, hagen de ser considerats com d’interés per a la 
permanència, reconeixement i identitat de la cultura 
gallega a través del temps.”

Corol·lari de l’anteriorment exposat, si el patrimoni 
històric o cultural, moble, immoble i immaterial, es 
defineix legalment per presentar característiques o 
atributs posseïdors de valors o interessos culturals, 
resulta lògic que tota actuació relacionada haja de 
tenir com a límit sancionat per les lleis la preservació 
d’allò que es considera culturalment valuós en tals 
béns. D’ací l’encert de la llei basca, en condicionar i 
limitar expressament l’abast de les accions de valo-
ració (social i econòmica) a la “no-desvirtuació” dels 
valors (culturals) dels béns patrimonials.

En segon lloc, s’ha de tenir present el procés patri-
monial subjacent al propòsit que les lleis confereixen 
a la tutela i regulació del patrimoni històric o cultural. 
Com és conegut, l’ordenament del sector del patri-
moni a Espanya s’ha construït a partir de la connexió 
entre el dret ciutadà a la cultura sancionat per l’ar-
ticle 44.1 de la Constitució Espanyola (CE) i el deure 
de protecció del patrimoni establit per l’article 46 CE. 
En efecte, l’article 41 CE estableix que “els poders 
públics promouran i tutelaran l’accés a la cultura, a 
la qual tots tenen dret”, mentre que l’article 46 de 
la Constitució Espanyola estableix que “els poders 
públics garantiran la conservació i promouran l’en-
riquiment del patrimoni històric, cultural i artístic 
dels pobles d’Espanya i dels béns que l’integren”. 
Les administracions públiques, en conseqüència, 
han de facilitar l’accés de la ciutadania als elements 

mobles, immobles i immaterials integrants del patri-
moni cultural, que han de ser preservats, com a part 
de l’exercici del dret a la cultura. Però, com sabem, 
l’accés ha de fer-se de tal manera que no compro-
meta la conservació dels atributs patrimonialment 
valuosos dels béns culturals. És per això que l’article 
1.1. de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni 
Històric Espanyol (LPHE) estableix com a objecte “la 
protecció, acreixement i transmissió a les generaci-
ons futures del Patrimoni Històric Espanyol”. La LPHE 
efectua en el seu art. 1.1 una inspirada integració 
dels arts. 44.1 i 46 CE. En efecte, els conceptes de 
“protecció” i “acreixement” de l’art. 1.1 LPHE venen 
a correspondre amb les accions de “conservació” i 
“enriquiment” de l’article 46 CE, mentre que la noció 
de “transmissió” introduïda per l’art. 1.1 LPHE remet 
al dret ciutadà a la cultura de l’art. 44.1 CE, estenent 
el seu abast no únicament a les generacions con-
temporànies, sinó a les futures. El mandat legal de 
“transmissió” del patrimoni per la LPHE va vindre, 
doncs, a incorporar avant la lettre la idea de sosteni-
bilitat, en plena coherència amb l’imperatiu legal de 
respecte dels valors o interessos que qualifiquen la 
condició patrimonial. Recapitulant, les lleis regulado-
res del sector proposen i prescriuen la conservació/
protecció, l’enriquiment/acreixement i l’accés en clau 
sostenible per les generacions presents i futures al 
patrimoni històric o cultural, i la sostenibilitat dels 
valors patrimonials exigeix la limitació de l’abast de 
les accions de valoració/posada en valor.

En tercer lloc, s’ha de tenir així mateix present un 
altre procés susceptible d’afectar el patrimoni: el pro-
cés subjacent a les nocions fonamentals de la biblio-
grafia que entén el patrimoni cultural com a element 
clau per al desenvolupament humà, com per exemple 
la literatura sobre turisme, que sovint presenta una 
forta empremta del pensament economicista. Aquesta 
bibliografia sol considerar els elements del patrimoni 
com a “recursos” susceptibles de conversió en “pro-
ducte”. No obstant això, els experts són conscients 
que, perquè el “producte patrimonial” siga sostenible, 
s’han de tenir presents les característiques tangibles 
i intangibles que els fan culturalment valuosos i que 
han de ser respectats. En el pensament sobre l’ús, 
la funció i l’accés al patrimoni subjau, doncs, un pro-
cés “bé” » “recurs” » “producte”, que guarda afinitat 
amb el procés patrimonial “conservació/protecció” 
» “enriquiment/acreixement” » “accés”. La pregunta 
a formular és: ¿en quina fase d’ambdós processos 
s’enquadren les accions de “valoració” o “posada en 
valor” del patrimoni?

Des d’una òptica patrimonial, es pot afirmar que les 
accions de valoració o posada en valor no s’inclouen 
dins de les actuacions de “conservació” (art. 46 CE) 
o “protecció” (art. 1.1 LPHE) del patrimoni. Aquestes 
accions constitueixen els passos inicials del procés 
patrimonial, i comprenen les activitats d’identifica-
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ció i protecció jurídica del patrimoni juntament amb 
les intervencions de conservació. Aquestes tenen 
per objecte, en el cas del patrimoni tangible, moble 
i immoble, consolidar els béns i detenir els proces-
sos de degradació, mentre que en el cas del patri-
moni intangible s’identifiquen amb la documentació 
en suport material de les seues manifestacions i el 
manteniment de les condicions objectives que perme-
ten la seua recreació. Accions bàsiques orientades a 
garantir la conservació, protecció o preservació dels 
béns patrimonials i dels seus valors culturals.

Dins del procés patrimonial, les intervencions de 
“restauració” (patrimoni tangible) o “revitalització” 
(patrimoni immaterial) segueixen habitualment les 
de “protecció” i “conservació”, i són un prerequisit 
clau per a la preparació dels béns patrimonials de 
cara al seu accés públic sostenible.  En conseqüència, 
podrien considerar-se com a part de les accions inte-
grants de la valoració o posada en valor. No obstant 
això, les actuacions de restauració/revitalització no 
s’orienten directament a l’accés públic, sinó a la res-
titució, d’acord amb una metodologia rigorosa, dels 
atributs físics danyats o parcialment perduts dels 
béns patrimonials tangibles (restauració), o a la re-
vigorització de manifestacions culturals immaterials 
en decaïment (revitalització). Les accions de restau-
ració/revitalització del patrimoni s’orienten als valors 
culturals patrimonials, no als valors socials, culturals 
o econòmics vinculats al seu accés públic. Per tant, 
existeix un criteri analític clar capaç de sustentar 
l’exclusió de les accions de restauració/revitalització 
del conjunt d’actuacions de valoració/posada en valor, 
des de l’òptica patrimonial.

Quant a les actuacions pròpiament identificables 
amb la valoració/posada en valor del patrimoni cul-
tural, aquestes estan clarament integrades per totes 
aquelles relacionades amb la dotació d’ús i funció als 
béns patrimonials (especialment, als tangibles), i de 
facilitació de l’accés públic a aquests, sempre en clau 
de sostenibilitat. El repertori d’accions de valoració/
posada en valor és, en conseqüència, molt ampli: més 
encara si es té en compte que l’accés públic al pa-
trimoni cultural no sols és físic, sinó també cognitiu.

Pel que fa a l’ús, es pot afirmar que, des de l’òptica del 
patrimoni arquitectònic, les accions de rehabilitació 
d’immobles formen part clarament de les accions 
de valoració/posada en valor. La definició legal més 
completa de “rehabilitació” ve oferida per la llei ga-
llega: “Accions i mesures que tinguen per objecte per-
metre la recuperació d’un ús original perdut o nou 
compatible amb els valors originals d’un bé o d’una 
part d’ell, que poden suposar intervencions puntuals 
sobre els seus elements característics i, excepcio-
nalment i de manera justificada, la modificació o la 
introducció de nous elements imprescindibles per a 
garantir una adequada adaptació als requeriments 

funcionals per a la seua posada en ús. S’inclouen les 
accions destinades a l’adaptació dels béns per raó 
d’accessibilitat.” (art. 40.g LPCG).

Ús i funció van de la mà. Quan els béns tangibles del 
patrimoni cultural mantenen el seu vincle amb els 
usos i funcions als quals han estat històricament 
associats (susceptibles, al seu torn, de qualificació 
com a patrimoni immaterial), no cal aplicar accions 
de valoració/posada en valor, sinó de mera conserva-
ció (per exemple, mantenir l’activitat molinera en un 
molí hidràulic històric). No obstant això, quan els béns 
mobles i immobles perden la seua connexió orgànica 
amb els usos i funcions tradicionals, s’obri la porta a 
la introducció de nous usos i de noves funcions que 
cauen dins de l’àmbit de la gestió del patrimoni (des 
de l’habilitació d’un palau com a hotel amb encant 
a la reunió i custòdia en un museu de béns mobles 
patrimonials per a facilitar el seu accés públic). Quant 
al patrimoni immaterial, per la seua pròpia naturalesa 
sol mantenir les seues funcions tradicionals (la rea-
lització d’un ofici artesanal, la celebració d’un ritual 
festiu...), encara que, considerat el seu caràcter viu i 
evolutiu, la seua relació amb la creativitat humana, i 
la necessitat, a vegades, de la introducció d’innova-
cions per a garantir la salvaguarda, sempre pot ha-
ver-hi el cas que una manifestació immaterial acabe 
traslladant o ampliant el seu propòsit al compliment 
de funcions diferents de les originàries. Aquest és el 
cas del desenvolupament de la funció turística, objec-
te d’intens debat pel temor a la desvirtuació, pèrdua 
d’autenticitat i mercantilització del patrimoni cultural 
immaterial.

Per la seua part, les accions de valoració relaciona-
des amb l’adequació del patrimoni cultural per al seu 
accés públic sostenible comprenen un variat repertori 
d’actuacions, que en l’actualitat han de tenir com a 
referent inexcusable l’accessibilitat universal i el dis-
seny per a tots. Aquestes accions poden orientar-se a 
la facilitació de l’accés físic al patrimoni, però també 
del seu accés cognitiu, mitjançant el disseny i la im-
plementació d’un amplíssim repertori de dispositius 
de mediació, tangibles i intangibles. Podríem així ma-
teix enquadrar en la valoració o posada en valor del 
patrimoni les accions educatives i de difusió, ja que 
tenen com a objectiu donar a conéixer a la població 
l’existència dels béns culturals, fomentant la seua 
sensibilització i el desig de la ciutadania d’accedir al 
seu coneixement i gaudi.

Finalment, les actuacions relacionades amb l’accés 
ciutadà efectiu al patrimoni formen un conjunt amb 
entitat pròpia, relacionat amb l’àmbit de la gestió del 
patrimoni, que pot diferenciar-se netament de les 
accions de valoració i posada en valor.

En conseqüència, des de l’òptica de l’epistemologia 
patrimonial, la valoració o posada en valor del pa-
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trimoni constituiria una fase del procés patrimonial 
posterior a les de “conservació/protecció” i “enriqui-
ment/acreixement”, i anterior a la d’“accés”. En paral-
lel, des de la perspectiva del procés de transformació 
dels béns patrimonials en recursos i productes cultu-

rals, que interessa a les disciplines centrades en l’ús, 
la funció i l’accés al patrimoni, es pot plantejar que les 
accions de valoració o posada en valor es relacionen 
amb la conversió dels béns en recursos, prèvia a la 
seua transformació en producte.

Castell la Talaia o de los Pacheco.Villena.
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3.1. QUÈ SÓN ELS BÉNS D’INTERÉS CULTURAL (BIC)

La categoria de Bé d’Interés Cultural (BIC) va ser intro-
duïda en l’ordenament jurídic espanyol per la LPHE. 
Els BIC són els béns del patrimoni històric o cultural 
als quals s’atribueix un valor patrimonial més gran. 
L’article 9.1 LPHE estableix que “gaudiran de singular 
protecció i tutela els béns integrants del Patrimoni 
Històric Espanyol declarats d’interés cultural per 
ministeri d’aquesta Llei o mitjançant Reial decret de 
manera individualitzada”. L’articulat de la llei no apor-
ta una definició de quins béns del patrimoni històric 
espanyol mereixen la declaració com a BIC. No obs-
tant això, en el preàmbul de la llei es manifesta que 
la categoria de BIC “s’estén als mobles i immobles 
d’aquell Patrimoni que, de forma més palmària, re-
querisquen tal protecció”.

Com que l’article 1.1 LPHE defineix el patrimoni 
històric en funció de la possessió d’interés “artístic, 
històric, paleontològic, arqueològic, etnogràfic, cien-
tífic o tècnic”, no hi ha dubte que els BIC objecte de 
singular tutela per la llei han de ser béns patrimo-
nials posseïdors d’un o diversos de tals interessos 
en grau particularment rellevant. Les lleis autonòmi-
ques són més clares sobre aquest tema. Així, la LP-
CVAL estableix en el seu article 2.a) que els BIC “són 
aquells que per les seues singulars característiques 
i rellevància per al patrimoni cultural són objecte 
de les especials mesures de protecció, divulgació 
i foment que es deriven de la seua declaració com 
a tals”. Entre les lleis d’última generació, la LPCC 
defineix els BIC com “aquells béns mobles, immobles 

i immaterials més excel·lents de valor històric, 
artístic, arquitectònic, arqueològic, etnogràfic, 
bibliogràfic, documental, lingüístic, paisatgístic, 
industrial, científic o tècnic o de naturalesa cultural, 
així com els que constituïsquen testimoniatges sin-
gulars de la cultura canària”.

3.2. ELS BÉNS SUSCEPTIBLES DE DECLARACIÓ 

COM A BIC: CLASSIFICACIÓ I CATEGORIES 

DECLARATIVES

La LPHE, que va ser aprovada molt abans del desen-
volupament de la noció de patrimoni cultural im-
material, reserva la declaració de BIC per als béns 
tangibles, mobles i immobles. La Llei 10/2015 estatal, 
de 26 de maig, per a la salvaguarda del Patrimoni 
Cultural Immaterial (PCI) no regula la declaració com 
a BIC del patrimoni immaterial (sens dubte en atenció 
a la competència autonòmica en matèria de declara-
cions de BIC, sancionada per la Sentència del Tribunal 
Constitucional 17/1991 de 31 de gener), i en el seu 
lloc introdueix la categoria declarativa específica per 
al PCI de Manifestació Representativa del Patrimoni 
Cultural Immaterial.

Han sigut les lleis autonòmiques les que ha fet possi-
ble la declaració com a BIC dels béns del PCI existents 
en el territori de cada autonomia, juntament amb els 
béns tangibles del patrimoni històric o cultural. Així, 
l’article 26.1 LPCVAL, lletres A, B, C i D, preveu ex-
pressament que podran ser declarats BIC els béns 

Caracterització dels Béns 
d'Interès Cultural. BIC
Juan López Jiménez, Antonio Martínez Puche
Universitat d’Alacant

Luis Pablo Martínez Sanmartín
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immobles (26.1.A), els béns mobles (26.1.B), els béns 
del patrimoni documental, bibliogràfic i audiovisual 
(26.1.C) i els béns immaterials (26.1.D). Al seu torn, 
la llei preveu que els béns declarats d’acord amb les 
esmentades classes bàsiques de BIC poden ser ads-
crits a categories específiques, que porten aparellats 
règims de tutela diferenciats, a saber:

• Els BIC immobles declarats poden adscriure’s 
a les categories de Monument, Conjunt Històric, 
Jardí Històric, Espai Etnològic, Lloc Històric, 
Zona Arqueològica, Zona Paleontològica i Parc 
Cultural.

• Els BIC mobles poden declarar-se 
individualment, com a col·lecció o com a fons 
de museus i col·leccions museogràfiques 
permanents.

• Els BIC del patrimoni documental, bibliogràfic i 
audiovisual poden declarar-se individualment, 
com a col·lecció o com a fons d’arxius i 
biblioteques.

• Els BIC immaterials no presenten categories 
declaratives diferenciades. 

No obstant això, des de l’òptica de la seua tutela, estudi 
i gestió, convé simplificar i reduir les quatre classes 
bàsiques de BIC establides per l’art 26.1 LPCV a tres: 
béns immobles, béns mobles i béns immaterials. Això 
es deu al fet que els béns del patrimoni documen-
tal, bibliogràfic i audiovisual no són sinó un segment 
particular de béns mobles, des de l’òptica de la seua 
naturalesa i de la definició de l’article 335 del Codi Civil. 
Sense perjudici de les seues especificitats, compar-
teixen un mateix règim jurídic bàsic amb els restants 
béns mobles, com estableix l’article 75.1. LPCV: “El pa-
trimoni documental, bibliogràfic i audiovisual valencià 
es regirà per les normes contingudes en el present 
títol i, en el no previst en elles, per les disposicions 
d’aquesta Llei que siguen aplicable als béns mobles.”

3.3. LES DECLARACIONS DE BIC, SINGULARS I 

GENÈRIQUES

Les lleis de patrimoni històric o cultural preveuen en 
general la declaració dels BIC mitjançant acte admi-
nistratiu singular exprés (procediment ordinari de de-
claració) o mitjançant declaració com a BIC de certes 
tipologies de béns per les mateixes lleis (declaracions 
genèriques “per ministeri de la llei”). S’ha de tenir 
present, no obstant això, que les lleis també poden 
efectuar declaracions de BIC singulars en favor de 
certs béns individuals (declaracions singulars “per 
ministeri de la llei”).

Com s’ha exposat, l’article 9.1 LPHE preveu que la de-
claració de BIC tinga lloc “per ministeri d’aquesta Llei 
o mitjançant Reial decret de manera individualitzada”. 
La LPHE regula en els articles 9 a 13 el procediment 
ordinari de declaració; sotmet en el seu article 60 al 
règim dels BIC els immobles destinats a la instal·lació 
d’arxius, biblioteques i museus de titularitat estatal, i 
els béns mobles en ells custodiats; considera decla-
rats BIC mitjançant la seua disposició addicional pri-
mera els béns immobles que hagueren sigut objecte 
de reconeixement singular d’acord amb les normes 
sectorials anteriorment vigents; i declara BIC amb ca-
ràcter genèric diverses tipologies de béns immobles, 
algunes de les quals havien sigut anteriorment objecte 
de declaració genèrica d’acord amb les categories jurí-
diques llavors vigents. Així, l’article 40.2 LPHE declara 
BIC amb caràcter genèric “les coves, abrics i llocs que 
continguen manifestacions d’art rupestre”, mentre que 
la disposició addicional segona LPHE declara BIC amb 
caràcter genèric “els béns al fet que es contrauen els 
Decrets de 22 d’abril de 1949, 571/1963 i 499/1973” 
(sic, per 449/1973), a saber: el Decret de 22 d’abril 
de 1949 sobre protecció dels castells espanyols (But-
lletí Oficial de l’Estado [BOE] núm.125, de 5 de maig 
de 1949); el Decret 571/1963, de 14 de març, sobre 
protecció dels escuts, emblemes, pedres heràldiques, 
rollos de justícia, creus de terme i peces similars d’in-
terés historicoartístic (BOE núm. 77, de 30 de març de 
1963) i el Decret 449/1973, de 22 de febrer, pel qual 
es col·loquen sota la protecció de l’Estat els «hórreos» 
o «cabazos» antics existents a Astúries i Galícia (BOE 
núm. 62, de 13 de març de 1973).

Per la seua part, la llei valenciana, que preveu que els 
BIC siguen declarats amb caràcter ordinari mitjançant 
decret del Consell (article 26.2 LPCVAL), i que consi-
dera BIC valencians els BIC declarats en aplicació de 
la LPHE amb anterioritat a l’entrada en vigor de la LP-
CVAL, “tant mitjançant expedient individualitzat com 
en virtut del que s’estableix en l’article 40.2 d’aquesta 
Llei i en les seues Disposicions Addicionals Primera i 
Segona” (disposició addicional primera LPCVAL, pa-
ràgraf 1), duu a terme algunes declaracions de BIC 
singulars “per ministeri de la llei”. Així, la disposició 
addicional primera LPCVAL estableix la consideració 
de BIC valencians de “tots els documents depositats 
en l’Arxiu de la Corona d’Aragó que tinguen relació 
directa o indirecta amb el procés històric de l’antic 
Regne de València, hui Comunitat Valenciana” (tinga’s 
en compte que els documents de l’Arxiu de la Coro-
na d’Aragó, de titularitat estatal, ja compten amb la 
condició de BIC d’acord amb l’article 60 LPHE) així 
com, “pel seu especial significat”, del Reial Monestir 
de Santa Maria de la Valldigna, considerat per la llei 
“temple espiritual, polític, històric i cultural de l’antic 
Regne de València, hui Comunitat Valenciana” i “sím-
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bol de la grandesa i sobirania del poble valencià re-
conegut com a nacionalitat històrica”.

3.4. HEURÍSTICA I REPTE DE LA QUANTIFICACIÓ 

DELS BIC

Les lleis de patrimoni històric o cultural ordenen 
la inscripció dels BIC declarats en determinats ins-
truments creats per elles. La LPHE estableix en el 
seu art. 12.1. que els béns (tangibles) declarats BIC 
“seran inscrits en un Registre General dependent de 
l’Administració de l’Estat”. Es tracta del Registre Ge-
neral de Béns d’Interés Cultural (RGBIC), d’acord amb 
la denominació del capítol II del títol II del Reial de-
cret 111/1986, de 10 de gener, de desenvolupament 
parcial de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patri-
moni Històric Espanyol. L’article 15 del Reial decret 
111/1986 preveu la inscripció d’ofici en el RGBIC dels 
BIC declarats, tota vegada s’haja publicat en el BOE el 
Reial decret de declaració.

Per part seua, la LPCVAL crea en el seu article 15 
l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià 
(IGPCV), concebut “com a instrument unitari de pro-
tecció dels béns mobles, immobles i immaterials del 
patrimoni cultural els valors del qual hagen de ser 
especialment preservats i coneguts”, reservant la 
seua Secció 1a per a la inscripció dels “béns mobles, 
immobles i immaterials, declarats d’interés cultural 
[...]”. L’article 29.1 LPCVAL disposa que la inscripció en 
la Secció 1a IGPCV dels béns declarats BIC s’ordene 
pel mateix Decret de declaració del Consell.

La LPCVAL estableix explícitament mecanismes de 
coordinació entre el procediment de declaració de 
BIC que regula, l’IGPCV gestionat per la Conselleria de 
Cultura i el RGBIC gestionat pel ministeri de Cultura. 
Així, l’article 27.3 LPCV estableix que la resolució per 
la qual s’acorde la incoació de procediment per a la 
declaració de BIC es publique en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana (DOGV) i en el BOE, i es comuni-
que al RGBIC “per a la seua anotació preventiva”. Això 
és així perquè tant la LPHE (article 11.1) com la LPC-
VAL (article 27.4) estableixen l’aplicació amb caràcter 
provisional als béns amb procediment de declaració 
de BIC incoat del règim de tutela jurídica dels BIC ja 
declarats. Lògicament, l’article 29.2 LPCVAL determi-
na que tota declaració de BIC ha de ser comunicada al 
RGBIC ministerial per a la seua inscripció.

Sobre el paper, la quantificació dels BIC declarats 
existents a la Comunitat Valenciana i en qualsevol de 
les seues províncies o municipis, i fins i tot dels BIC 
amb procediment de declaració incoat, hauria de ser 
tan senzilla com la simple consulta de l’IGPCV o el 
RGBIC, ja que tots dos haurien de mostrar la mateixa 
informació. A més, tant l’IGPCV com el RGBIC (limitat 

a immobles) són accessibles en línia, la qual cosa fa-
cilita enormement la consulta1. 

No obstant això, la informació que ofereixen el RGBIC 
en línia i l’IGPCV en línia no és coincident. Una cerca 
dels BIC existents a la província d’Alacant, efectua-
da l’11 d’octubre del 2021, dona com a resultat 365 
resultats segons el RGBIC, per 558 resultats segons 
l’IGPCV. Ha d’advertir-se que la cerca a l’IGPCV s’ha li-
mitat a BIC immobles, ja que RGBIC en línia únicament 
ofereix informació sobre BIC immobles. L’accentuada 
disparitat en els resultats reflecteix, sens dubte, la 
demora existent entre l’adopció de les resolucions 
d’incoació i dels decrets de declaració pels òrgans 
competents de la Generalitat (que es traslladen amb 
relativa agilitat a l’IGPCV), i la seua comunicació al RG-
BIC ministerial, a l’efecte de la seua anotació preventi-
va (incoacions) o de la seua inscripció (declaracions).

Les xifres d’anotacions preventives i d’inscripcions 
de BIC que ofereix l’IGPCV en línia tampoc reflectei-
xen amb total exactitud els béns declarats BIC o amb 
procediment de declaració incoat. No totes les reso-
lucions d’incoació de procediment ni tots els decrets 
de declaració semblen haver sigut anotats o inscrits 
a l’IGPCV d’acord amb el procediment regulat pels ar-
ticles 27.3 i 29.1 LPCVAL. Es pot presumir la correcta 
anotació preventiva o la inscripció quan la informació 
oferida per l’IGPCV en línia inclou el seu codi d’inscrip-
ció, que consta de deu dígits. Així, el castell de Santa 
Bàrbara de la ciutat d’Alacant figura a l’IGPCV en línia 
com a BIC declarat amb la categoria de monument i 
codi 03.32.014-003. Idèntica conclusió pot col·legir-se 
lícitament, en el cas del RGBIC ministerial (béns im-
mobles), quan la fitxa del bé en qüestió inclou un codi 
de nou xifres, precedides per les sigles “R.I.”; codi que, 
en el cas del castell alacantí, és: (R.I.)-51-0001293. 
Doncs bé: pel que respecta a l’IGPCV, s’adverteix que 
cap de les fitxes de BIC immaterials accessibles en 
línia (Betlem de Tirisiti, Cavalcada dels Reis Mags i 
Festes de Moros i Cristians d’Alcoi; Fogueres de Sant 
Joan d’Alacant; Fira de Tots Sants de Cocentaina; l’Es-
caldà de la pansa, a Dénia; les Festes de la vinguda 
de la Verge d’Elx; el Cabildo de Sax; el Ritual del Pa 
Beneit de la Torre de les Maçanes) presenta el codi 
d’inscripció del bé declarat. S’adverteix així mateix 
que bona part dels BIC declarats amb la categoria 
de zona arqueològica beneficiaris de l’Acord de 15 
d’octubre del 2010, del Consell, pel qual s’aprova la 
relació de coves, abrics i llocs amb art rupestre de la 
província d’Alacant i s’acorda la seua inscripció en la 
secció primera de l’Inventari General del Patrimoni 
Cultural Valencià no figuren a l’IGPCV en línia amb 

1 (<https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/patrimonio/bi-

enes-culturales-protegidos/consulta-de-bienes-inmuebles.html> 

i <https://ceice.gva.es/va/web/patrimonio-cultural-y-museos/

inventario-general>, respectivamente).
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el codi de deu dígits, sinó amb la referència pròpia 
amb què figuren en l’annex de l’Acord (<https://dogv.
gva.es/datos/2010/10/20/pdf/2010_11248.pdf>). Per 
exemple, els disset abrics dels conjunts I a VI del Bar-
ranc de l’Infern, en terme de la Vall de Laguar, figu-
ren a l’IGPCV en línia amb les referències ZA-161-AR 
a ZA-177-AR. S’ha de tenir present, no obstant això, 
que la falta de codi en la fitxa en línia no implica ne-
cessàriament la seua inexistència, podent tractar-se 
d’un efecte de la demora de l’actualització de l’IGPCV 
accessible per internet.

Així mateix, a l’IGPCV en línia es detecten alguns er-
rors materials, i incoacions i declaracions amb nul o 
dubtós valor jurídic. Vegem-ne alguns exemples: com 
a error material, podem assenyalar que a l’IGPCV en 
línia figura com a BIC immoble declarat amb la cate-
goria de Monument l’Arxiu Històric Provincial, però 
s’indica com la seua ubicació física el número 9 del 
carrer Llauradors, seu de l’Arxiu Històric Municipal. 
Així mateix, també figura com a BIC immaterial el 
Centre de Cultura Tradicional - Museu Escolar Agrí-
cola de Puçol (Bones Pràctiques), sens dubte perquè 
la UNESCO va inscriure el 2009 al Registre de Bones 
Pràctiques de Salvaguarda emanat de la Convenció 
del 2003 per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural 
Immaterial el Projecte pedagògic del Centre de Cul-
tura Tradicional-Museu Escolar de Puçol. No obstant 
això, l’administració de patrimoni cultural del Consell 
de la Generalitat en cap moment ha declarat o incoat 
procediment per a la seua declaració com BIC imma-
terial.

Quant a les incoacions i declaracions nul·les o dub-
toses, les Danses del Rei Moro d’Agost figuren en la 
Secció 1a de l’IGPCV en línia com a bé immaterial amb 
procediment incoat per a la seua declaració com a 
BIC. En efecte, el DOGV núm. 8189 de 13 de desembre 
de 2017 va publicar la Resolució de 17 de novembre 
de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport, “per la qual s’incoa expedient per a 
declarar bé d’interés cultural immaterial les Danses 
del Rei Moro d’Agost”; però el procediment de decla-
ració es troba jurídicament incurs en caducitat, per 
haver transcorregut més de dos anys des de la data 
d’incoació que marca com a límit l’art. 27.7 LPCVAL. 
En conseqüència, hauria d’eliminar-se de la Secció 
1a de l’IGPCV en línia qualsevol referència a les Dan-
ses del Rei Moro. De manera idèntica caldria aplicar 
a la fitxa accessible en línia dels següents BIC im-
mobles amb declaració caducada, l’octubre del 2021: 
Viles Romanes del Castell d’Ansaldo i Convent de les 
Canongesses Reguladores de Sant Agustí (Alacant); 
Tossal de la Cala (Benidorm), Pantà d’Elx (Elx), Cabezo 

Lucero (Guardamar), Casa de l’Hort (Onil) i jaciments 
de l’Escuera i l’Oral (Sant Fulgenci). També s’han tro-
bat béns immobles en la Secció 1a de l’ICPCV en línia 
als quals s’atribueix la condició de BIC declarat amb 
la categoria de Monument, encara que tal atribució 
no troba manteniment en cap declaració expressa. 
És el cas de la Basílica de Santa Maria i del Palau de 
Jordi Joan d’Elx. Tots dos immobles són esmentats 
pel Decret 191/1968, de 18 de gener, pel qual es de-
clara conjunt històric artístic a favor del sector de la 
ciutat d’Elx (Alacant) que comprén la basílica de Santa 
Maria, l’alcàsser-palau d’Altamira i la Calaforra, així 
com la casa palau de Jordi Joan (BOE de 5 de febrer 
de 1968); però el Decret en cap moment els declara 
monument, la qual cosa hauria sustentat la seua de-
claració com a BIC per ministeri de la llei, en aplicació 
de la disposició addicional primera LPHE.  

I no hem d’oblidar el cas del Misteri d’Elx, que figura 
a l’IGPCV en línia com a BIC immoble declarat amb la 
categoria de monument. Tal consideració resulta lò-
gica, per haver sigut declarat Monument Nacional per 
Decret de 15 de setembre de 1931 (Gaceta de Madrid 
núm. 259 de 16 de setembre del 1931), encara que el 
Misteri o Festa d’Elx és clarament un bé del patrimoni 
cultural immaterial, com a tal va ser reconegut per la 
UNESCO, i consegüentment regula la seua protecció 
la Llei 13/2005, del Misteri d’Elx, i la seua declaració 
hauria d’haver sigut objecte de la complementació 
prevista per la disposició transitòria primera LPC-
VAL, incís 2.

S’ha de tenir present també que poden donar-se inci-
dències relacionades amb l’àmbit judicial que poden 
produir la nul·litat de determinades incoacions o 
declaracions. Així ha succeït recentment en relació 
amb el Decret 185/2018, de 19 d’octubre, del Con-
sell, de declaració de béns d’interés cultural, amb la 
categoria de zones arqueològiques i paleontològica 
de determinats béns immobles, que ha sigut anul·lat 
per caducitat per sentència de 28 de juliol de 2021 
de la Secció Primera de la Sala contenciosa admi-
nistrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Co-
munitat Valenciana. L’anul·lació implica la pèrdua de 
la condició de BIC-Zona Arqueològica declarada per 
als següents jaciments arqueològics situats a la pro-
víncia d’Alacant: Cova de l’Or (Beniarrés); Banys de la 
Reina (Calp); Illeta dels Banyets (el Campello); Illeta 
del Portitxol (Xàbia); als quals s’afig el jaciment pale-
ontològic del Porquet (Alacant); sense perjudici que 
l’administració de patrimoni cultural puga impulsar la 
incoació d’un nou procediment de declaració de BIC, 
en els termes previstos per la LPCVAL.
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Convent del Carmen. Orihuela.
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El patrimoni cultural és el reflex de la trajectòria 
històrica que ha sigut apropiada com a part del nos-
tre llegat cultural per a hui en dia i les generacions 
del futur. Des de l’últim quart del segle xx, el patri-
moni cultural ja no sols s’enfoca en les expressions 
artístiques, sinó també abasta al paisatge natural, 
als béns immaterials, al científic i als béns informa-
tius (Arciniega, 2016). La Unesco planteja a través 
de la Convenció de 1972 per a la Protecció del Pa-
trimoni Mundial Cultural i Natural que alguns llocs 
del planeta tenen un valor universal i que aquests 
transcendeixen a ser un valor comú de la humani-
tat, com la Selva de Serengueti a l’Àfrica oriental, 
les Piràmides d’Egipte, la Gran Barrera de Corall a 
Austràlia i les catedrals barroques d’Amèrica Llatina 
(Unesco, 1972).  El patrimoni cultural en la Comuni-
tat Valenciana representa aqueix llegat històric que 
ha de ser preservat i resguardat pels ciutadans del 
present i els del futur per a no perdre la memòria 
cultural local.

La Llei de Patrimoni Cultural Valencià en el seu ar-
ticle 58.1 defineix patrimoni cultural com: “Els béns 
immobles, objectes, vestigis i qualssevol altres se-
nyals de manifestacions humanes que tinguen els 
valors propis del patrimoni cultural i el coneixement 
del qual requerisca l’aplicació de mètodes arqueo-
lògics, tant si es troben en la superfície com en el 
subsol o sota les aigües i hagen sigut o no extrets. 
També formen part del patrimoni arqueològic els 
elements geològics relacionats amb la història de 
l’ésser humà, els seus orígens i antecedents.”

Hui en dia, el concepte de patrimoni cultural ha experi-
mentat una constant evolució, un constant canvi, passant 
d’encunyar un significat de les nostres manifestacions 
artístiques i el nostre passat històric a ser vinculat a la 
nostra memòria i identitat com a grup social (Alba, 2014). 
En el territori valencià podem trobar una gran diversitat 
tipològica del patrimoni cultural; ja l’article 1.2 de la llei 
4/1998 del Patrimoni Cultural Valencià indica que:

 “El patrimoni cultural valencià està constituït pels 

béns mobles i immobles de valor històric, artístic, 

arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, 

documental, bibliogràfic, científic, tècnic, o de 

qualsevol altra naturalesa cultural, existents en el 

territori de la Comunitat Valenciana o que, trobant-

se fora d’ell, siguen especialment representatius 

de la història i la cultura valenciana. La Generalitat 

promourà el retorn a la Comunitat Valenciana 

d’aquests últims a fi de fer possible l’aplicació a 

ells de les mesures de protecció i foment previstes 

en aquesta llei”.

De la mateixa manera, els Béns d’Interés Cultural re-
presenten una figura que posseeix un caràcter jurí-
dic emparat per la llei 4/1985 del Patrimoni Cultural 
Valencià que assenyala que:  “En el si del Patrimoni 
Històric Espanyol, i a fi d’atorgar més protecció i tu-
tela, adquireix un valor singular la categoria de Béns 
d’Interés Cultural, que s’estén als mobles i immobles 
d’aquell Patrimoni que, de forma més palmària, reque-
risquen tal protecció. Una categoria com esta implica 
mesures així mateix singulars que la Llei estableix 
segons la naturalesa dels béns sobre els quals recau.”

Context general dels Béns d'Interès 
Cultural al territori valencià
Manuel Alejandro Castillo Portugal, José Vicente Aparicio Vayà, Jorge Hermosilla Pla
Universitat de València
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Segons la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de 
la Comunitat Valenciana, es poden trobar en el territo-
ri valencià un total de 2.004 BIC tant de tipus immoble, 
moble i immaterial. La ciutat de València és la que 
posseeix un major número de BIC en el seu territori, 
amb un volum de 71 (Montesinos, Iranzo 2015: 216). 
El patrimoni cultural en la Comunitat Valenciana re-
presenta un eix econòmic que genera ocupació i crea 
dinamització a l’economia cultural local. El present 
estudi té com a objectiu, a través de la metodologia 
quantitativa i qualitativa, l’anàlisi de les ocupacions 
generades a través del patrimoni cultural, emmarcats 
en els Béns d’Interés Cultural. 

En la Comunitat Valenciana hi ha en total 1.843 ele-
ments BIC de tipus immoble i 40 elements BIC imma-
terials. Per al present treball de recerca quantitativa 

s’han identificat 1.664 elements BIC de tipologies im-
moble i immaterial, això és pel fet que en moltes oca-
sions els béns repetien en nom de catalogació, però 
la seua identificació numèrica era diferent entre si i, 
en alguns casos específics, hem reduït la seua iden-
tificació a una única denominació que continga totes 
les numeracions dels béns. És així que, per exemple, 
l’element BIC del Barranc de les Clotxes. Abric I i Bar-
ranc de les Clotxes. Abric II s’han consignat en el pro-
cés estadístic com Barranc de les Clotxes. Abric I; II. 

Els elements tipològics de Béns d’Interés Cultural que 
s’han pogut identificar en el procés de recol·lecció de 
dades ascendeixen a un total de 1.664, classificats en 
42 tipologies de béns immobles, més 19 béns de tipus 
immaterial, que es mostren a continuació:

TIPOLOGIES DE BIC IMMOBLE QUANTIFICACIÓ

23 Espai urbà 3

24 Espai urbà i agrari 1

25 Hidràulica 9

26 Iber 14

27 Església 72

28 Església i edifici sociocultural 1

29 Infraestructura viària 5

30 Monestir 14

31 Moresc 1

32 Muralla 61

33 Muralla i torre defensiva 1

34 Palau 19

35 Palau i església 1

36 Palau i jardí 1

37 Palau i monestir 1

38 Paleontològic 641

39 Romà 3

40 Santuari 5

41 Torre de telegrafia 6

42 Torre defensiva 228

Total BIC 1645

BIC DE TIPUS IMMATERIAL 19

TIPOLOGIES DE BIC IMMOBLE QUANTIFICACIÓ

1 Aqüeducte 10

2 Basílica 2

3 Castell 203

4 Castell i muralla 20

5 Castell i palau 11

6 Castell, muralla i església 5

7 Castell, muralla i ermita 2

8 Catedral 3

9 Catedral basílica 2

10 Col·legiata 1

11 Conjunt històric 29

12 Convent 10

13 Creu de terme 15

14 Edifici agrícola 19

15 Edifici de serveis 24

16 Edifici de serveis i sociocultural 5

17 Edifici dotacional 2

18 Edifici industrial 5

19 Edifici residencial 19

20 Edifici sociocultural 23

21 Ermita 22

22 Escut 126
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Assut de la Reial Sèquia del Xúquer. Antella.

Ermitori i Hostatgeria de San Pablo. Albocàsser.
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En la Comunitat Valenciana s’han pogut identificar en 
el present treball quantitatiu un total de 1.664 ele-
ments Béns d’Interés Cultural. Ressalta la comarca de 
la Marina Alta, a la província d’Alacant, que represen-

ta un 8,4 % del total dels comptabilitzats. El següent 
quadre recull el total, a nivell comarcal, dels Béns 
d’Interés Cultural que es distribueixen en el territori 
valencià:

Quadre Béns d’Interés Cultural a les comarques de la Comunitat Valenciana

COMARQUES PER PROVÍNCIES TOTAL

ALACANT 466

El Baix Segura 32

El Baix Vinalopó 30

El Comtat 63

El Vinalopó Mitjà 14

La Marina Alta 139

La Marina Baixa 61

L’Alacantí 67

L’Alcoià 44

L’Alt Vinalopó 16

CASTELLÓ 562

Alt Maestrat 121

Alt Millars 33

Alt Palància 55

Baix Maestrat 73

Els Ports 88

La Plana Baixa 52

L’Alcalatén 32

Plana Alta 108

COMARQUES PER PROVÍNCIES TOTAL

VALÈNCIA 635

El Camp de Morvedre 32

La Vall de Cofrents-Aiora 28

La Costera 49

La Canal de Navarrés 45

La Foia de Bunyol 51

La Plana d’Utiel-Requena 40

La Ribera Alta 59

La Ribera Baixa 13

La Safor 41

Els Serrans 89

La Vall d’Albaida 53

L’Horta Nord 15

L’Horta Sud 13

Racó d’Ademús 6

València 71

Camp del Túria 30

Total general 1.664

Caracterització del mercat laboral 
i els BIC al territori valencià
Manuel Alejandro Castillo Portugal, Ghaleb Fansa, Alejandro Company Llorca
Universitat de València



54

L’enquesta realitzada sobre l’ocupació en el sector 
patrimonial dels Béns d’Interés Cultural a la Comuni-
tat Valenciana, segons tipologia i territori, aporta els 
següents resultats: 

(1) A les províncies de Castelló, València i Alacant, el 
nombre de BIC que generen ocupació ascendeix 
a 171, 206 i 147, respectivament.

(2) Segons els resultats de l’enquesta realitzada 
en la totalitat de les comarques, l’11,5 % del 
total d’ocupacions generades es correspon a la 
ciutat de València, seguit per les comarques de 
la Plana Alta (Castelló) i la Marina Alta (Alacant), 
que constitueixen cadascuna un 6,9 % i 5,6 %, 
respectivament.

(3) La majoria dels elements tipològics que generen 
ocupació a la ciutat de València provenen de 

les esglésies amb un 23,6 % i dels edificis 
socioculturals amb un 21,8 %. 

(4) A la comarca de la Plana Alta, provenen en 
major mesura d’elements tipològics de muralles, 
infraestructura viària, torre defensiva, edifici 
de serveis, i edifici sociocultural; representa un 
14,2 %. 

(5) El percentatge d’ocupació directa generada a 
la província de Castelló és del 72 % i d’ocupació 
indirecta el 28 %. A la província Alacant el 
percentatge d’ocupació directa és del 32 % i 
d’ocupació indirecta del 68 %. Mentre que el 
percentatge d’ocupació directa generada a la 
província de València és del 86 % i el d’ocupació 
indirecta del 14 %. Es mostra a continuació un 
quadre amb les ocupacions generades en cada 
comarca de la Comunitat Valenciana:

Quadre Ocupació generada pels BIC a la Comunitat Valenciana

COMARQUES PER PROVÍNCIES
Ocupació 

directa
 Ocupació 
indirecta

ALACANT 47 100

El Baix Segura 6 9

El Baix Vinalopó 7 13

El Comtat 1 6

El Vinalopó Mitjà 3 7

La Marina Alta 8 21

La Marina Baixa 1 11

L’Alacantí 10 16

L’Alcoià 7 9

L’Alt Vinalopó 4 8

CASTELLO 123 48

Alt Maestrat 13 3

Alt Millars 0 1

Alt Palància 19 7

Baix Maestrat 18 3

Els Ports 21 4

La Plana Baixa 19 9

L’Alcalatén 14 4

Plana Alta 19 17

COMARQUES PER PROVÍNCIES
Ocupació 

directa
 Ocupació 
indirecta

VALÈNCIA 180 26

El Camp de Morvedre 6 1

La Vall de Cofrents-Aiora 9 2

La Costera 3 1

La Canal de Navarrés 11 0

La Foia de Bunyol 3 1

La Plana de Utiel-Requena 5 7

La Ribera Alta 18 0

La Ribera Baixa 7 1

La Safor 9 1

Els Serrans 19 1

La Vall d’Albaida 9 0

L’Horta Nord 6 1

L’Horta Sud 0 9

Racó d’Ademús 2 0

València 59 1

Camp del Túria 14 0

Total general 350 174
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Quadre Percentatge d’ocupació generada pels BIC a les comarques de la Comunitat Valenciana

COMARQUES % OCUPACIÓ GENERADA

L’Alt Vinalopó 2,2 %

La Plana d’Utiel-Requena 2,2 %

La Vall de Cofrents-Aiora 2,1 %

La Canal de Navarrés 2,1 %

El Vinalopó Mitjà 1,9 %

La Safor 1,9 %

La Vall d’Albaida 1,7 %

L’Horta Sud 1,7 %

La Ribera Baixa 1,5 %

El Comtat 1,3 %

El Camp de Morvedre 1,3 %

L’Horta Nord 1,3 %

La Costera 0,7 %

La Foia de Bunyol 0,7 %

Racó d’Ademús 0,4 %

Alt Millars 0,2 %

Total 100,00 %

COMARQUES % OCUPACIÓ GENERADA

València 11,5 %

Plana Alta 6,9 %

La Marina Alta 5,6 %

La Plana Baixa 5,4 %

L’Alacantí 5 %

Alt Palància 5 %

Els Ports 4,8 %

Baix Maestrat 4,1 %

El Baix Vinalopó 3,9 %

Els Serrans 3,9 %

La Ribera Alta 3,4 %

L’Alcalatén 3,4 %

L’Alcoià 3,1 %

Alt Maestrat 3,1 %

El Baix Segura 2,8 %

Camp del Túria 2,7 %

La Marina Baixa 2,2 %

Relació entre tipus de BIC i l’ocupació generada

En relació amb la mena d’ocupació generada pels 
BIC destaquem que la tipologia relacionada amb els 
jaciments paleontològics és la que genera més ocu-
pació directa i temporal (34). Es localitzen la major 
part d’aquesta mena d’ocupació a les comarques dels 

Ports (6), l’Alcalatén (5), Plana Alta (4) i la Costera-Ca-
nal de Navarrés (4); seguit per la tipologia de castells 
(30), que destaquen per la generació d’ocupació a les 
comarques del Baix Maestrat (4), Alt Palància (3), la 
Plana Baixa (3), el Serrans (3) i la Plana Alta (3). 

Quadre Ocupació directa i temporal generada pels BIC a la Comunitat Valenciana.

TIPOLOGIES Ocupació generada

Monestir 2

Edifici de serveis 2

BIC Immaterial 2

Santuari 2

Aqüeducte 2

Espai urbà i agrari 1

Castell, muralla i ermita 1

Creu de terme 1

Escut 1

Espai urbà 1

Edifici de serveis i sociocultural 1

Edifici sociocultural 1

Total general 130

TIPOLOGIES Ocupació generada

Paleontològica 34

Castell 30

Torre defensiva 13

Conjunt històric 7

Església 5

Muralla 5

Castell i palau 4

Ermita 3

Hidràulica 3

Iber 3

Castell, muralla i església 2

Castell i muralla 2

Edifici agrícola 2

En el cas de l’ocupació directa i permanent originada 
pels BIC a la Comunitat Valenciana es constata que les 
esglésies són els elements que generen més ocupació 

al territori (27); destaca la ciutat de València (13), pel 
fet que la majoria de les construccions eclesiàstiques 
es troben situades a la capital. Així també, els edificis 
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socioculturals mostren en l’explotació de l’enquesta 
que suposen un tipus de BIC que generen un major 
número d’ocupació a la ciutat de València (12).

Quadre Ocupació directa i permanent generada 

pels BIC a la Comunitat Valenciana.

TIPOLOGIES Ocupació generada

Església 27

Paleontològica 15

Edifici sociocultural 15

Edifici de serveis 11

Palau 9

Torre defensiva 8

Castell 7

Monestir 7

Convent 6

Conjunt històric 5

Muralla 4

Edifici agrícola 3

Edifici residencial 3

Castell i muralla 3

Iber 2

Hidràulica 2

BIC Immaterial 2

Escut 2

Ermita 2

Edifici industrial 2

Basílica 1

Castillo, muralla i església 1

Castell i palau 1

Castell, muralla i ermita 1

Col·legiata 1

Edifici de serveis i sociocultural 1

Santuari 1

Església i edifici sociocultural 1

Aqüeducte 1

Catedral basílica 1

Total general 146

Respecte a l’ocupació indirecta i permanent generada 
a la Comunitat, la majoria són originades pels escuts 
(6), ubicats gairebé en la seua totalitat a la comarca 
de la Plana d’Utiel-Requena (5). 

Quadre Ocupació indirecta i permanent generada 

pels BIC a la Comunitat Valenciana.

TIPOLOGIES Ocupació generada

Escut 6

Muralla 3

Església 2

Infraestructura viària 2

Torre defensiva 2

BIC Immaterial 2

Castell i muralla 1

Palau 1

Castell 1

Iber 1

Total 21

Les tipologies que generen un major nombre d’ocu-
pacions indirectes i temporals són els castells (10), 
dels quals dos es troben a la comarca de la Plana Alta; 
les torres defensives (9), principalment localitzades a 
la comarca del Baix Maestrat (2) i la Plana Baixa (2); 
i els elements de tipus paleontològic (8), en la seua 
majoria a la comarca de Plana Alta (5).

Quadre Ocupació indirecta i temporal generada 

pels BIC a la Comunitat Valenciana.

TIPOLOGIES Ocupació generada

Castell 10

Torre defensiva 9

Paleontològica 8

Església 5

Muralla 3

Infraestructura viària 2

Catedral 1

Castell i palau 1

Romana 1

Conjunt històric 1

Castell i muralla 1

Ermita 1

Total general 43

Relació entre la finalitat de la posada en valor del 

BIC i l’ocupació generada

Respecte a la vinculació entre la finalitat de la posada 
en valor dels BIC i la generació d’ocupació a les co-
marques de la Comunitat Valenciana, es pot afirmar, 
analitzant el quadre, el següent:
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(1) 207 elements BIC tenen relació amb la finalitat 
cultural. 

(2) El volum de BIC amb finalitat turística al territori 
valencià ascendeix a 266. 

(3) El nombre de BIC que genera ocupació deguda a la 
seua finalitat educativa ascendeix a 46 elements i 
amb finalitat social trobem 40 elements.

(4) Amb altres finalitats els BIC que originen 
ocupació ascendeixen a 77 elements.

Quadre Diferents finalitats de la posada en valor 

dels BIC de les comarques de la província de 

Castelló.

Finalitat/
Comarques

Ocupació directa 
generada

Ocupació indirecta 
generada

CASTELLÓ (Total) 123 48

Cultural 76 31

Alt Maestrat 10 2

Alt Millars 0 1

Alt Palància 14 4

Baix Maestrat 6 1

Els Ports 12 3

La Plana Baixa 11 5

L’Alcalatén 10 3

Plana Alta 13 12

Educativa 2 1

Alt Millars 0 0

Alt Palància 0 1

Els Ports 1 0

La Plana Baixa 1 0

Social 26 5

Alt Maestrat 1 0

Alt Palància 1 0

Baix Maestrat 9 1

Els Ports 6 1

La Plana Baixa 4 1

L’Alcalatén 3 1

Plana Alta 2 1

Turística 18 11

Alt Maestrat 2 1

Alt Millars 0 0

Alt Palància 4 2

Baix Maestrat 3 1

Els Ports 1 0

La Plana Baixa 3 3

L’Alcalatén 1 0

Plana Alta 4 4

Altres 1 0

Alt Maestrat 0 0

Alt Millars 0 0

Baix Maestrat 0 0

Els Ports 1 0

La Plana Baixa 0 0

Quadre Diferents finalitats de la posada en valor 

dels BIC a les comarques de la província de 

València.

Finalitat/
Comarques

Nombre 
d’elements que 

generen ocupació 
directa

Nombre 
d’elements que 

generen ocupació 
indirecta

VALÈNCIA (Total) 184 26

Cultural 89 11

El Camp de 
Morvedre

2 0

La Vall de Cofrents-
Aiora

4 0

La Foia de Bunyol 1 0

La Plana d’Utiel-
Requena

3 3

La Ribera Alta 13 0

La Safor 7 0

Els Serrans 3 0

La Vall d’Albaida 4 0

L’Horta Nord 1 1

L’Horta Sud 0 6

Racó d’Ademús 1 0

Camp de Túria 6 0

València 44 1

Educativa 5 0

La Foia de Bunyol 1 0

La Safor 0 0

Els Serrans 1 0

L’Horta Nord 1 0

València 2 0

Social 5 4

La Plana d’Utiel-
Requena

2 3

L’Horta Nord 1 0

L’Horta Sud 0 1

Racó d’Ademús 1 0

València 1 0

Turística 80 8

El Camp de 
Morvedre

2 0

La Vall de Cofrents-
Aiora

5 2

La Costera 3 1

La Canal de 
Navarrés

11 0

La Foia de Bunyol 1 1

La Plana d’Utiel-
Requena

0 1

La Ribera Alta 10 1

La Safor 1 1

Els Serrans 15 1

La Vall d’Albaida 5 0

L’Horta Nord 2 0
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Finalitat/
Comarques

Nombre 
d’elements que 

generen ocupació 
directa

Nombre 
d’elements que 

generen ocupació 
indirecta

Camp de Túria 13 0

València 12 0

Altres 5 3

El Camp de 
Morvedre

2 1

La Canal de 
Navarrés

0 0

La Ribera Alta 2 0

La Safor 0 0

L’Horta Nord 1 0

L’Horta Sud 0 2

Quadre Diferents finalitats de la posada en valor 

dels BIC a les comarques de la província d’Alacant.

Comarques/
Finalitat

Educativa Turística Altres
Total 

general

El Baix Segura 5 20 1 26

El Baix Vinalopó 2 17 0 19

El Comtat 2 11 1 14

El Vinalopó 
Mitjà

6 3 2 11

La Marina Alta 11 35 40 86

La Marina Baixa 1 25 17 43

L’Alacantí 4 23 3 30

L’Alcoià 6 5 2 13

L’Alt Vinalopó 1 10 2 13

Total general 38 149 68 255

Relació entre la generació d’ocupació i les iniciatives 

de tipus públic i privat

Analitzada la relació entre les iniciatives de caràcter 
públic i privat amb la generació d’ocupació en els BIC, 
l’enquesta generada ens permet afirmar que:

Un total de 672 elements, a les comarques de Valèn-
cia, Castelló i Alacant, es troben vinculats a aquestes 
iniciatives.

El 16,6 % dels elements BIC que generen ocupació es 
deu a iniciatives privades i el 83,4 % restant, a inici-
atives públiques.

Quadre Iniciatives privada i pública i la generació 

d’ocupació a les comarques de la província de 

Castelló.

Iniciativa/
Comarques

Ocupació directa 
generada

Ocupació indirecta 
generada

CASTELLÓ 122 48

Privada 22 7

Alt Maestrat 2 1

Alto Mijares 0 0

Alto Palancia 2 0

Baix Maestrat 3 1

Els Ports 7 2

La Plana Baixa 5 1

L’Alcalatén 2 0

Plana Alta 1 2

Pública 100 41

Alt Maestrat 11 2

Alto Mijares 0 1

Alto Palancia 17 7

Baix Maestrat 15 2

Els Ports 14 2

La Plana Baixa 14 8

L’Alcalatén 12 4

Plana Alta 17 15

Quadre Iniciatives privada i pública i la generació 

d’ocupació a les comarques de la província de 

València.

Iniciativa/Comarques
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 

generada

VALÈNCIA 185 26

Privada 27 6

El Camp de Morvedre 0 1

La Vall de Cofrents-
Aiora

3 0

La Plana d’Utiel-
Requena

1 3

La Ribera Alta 3 0

La Safor 1 0

La Vall d’Albaida 1 0

L’Horta Nord 1 1

L’Horta Sud 0 1

València 17 0

Pública 158 20

El Camp de Morvedre 6 0

La Vall de Cofrents-
Aiora

6 2

La Costera 3 1

La Canal de Navarrés 11 0

La Foia de Bunyol 3 1
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Iniciativa/Comarques
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 

generada

La Plana d’Utiel-
Requena

4 4

La Ribera Alta 22 1

La Safor 8 1

Els Serrans 19 1

La Vall d’Albaida 8 0

L’Horta Nord 5 0

L’Horta Sud 0 8

El Racó d’Ademús 2 0

Camp de Túria 19 0

València 42 1

Quadre Iniciatives privada i pública i la generació 

d’ocupació a les comarques de la província 

d’Alacant.

Comarca/Iniciativa Privada Pública
Total 

general

El Baix Segura 12 12 24

El Baix Vinalopó 7 11 18

El Comtat 1 49 50

El Vinalopó Mitjà 0 9 9

La Marina Alta 8 68 76

La Marina Baixa 5 33 38

L’Alacantí 13 23 36

L’Alcoià 2 28 30

L’Alt Vinalopó 2 8 10

Total general 50 241 291

Relació entre l’ocupació generada i els organismes 

competents

A continuació, detallem la implicació dels diferents 
organismes amb competències en la posada en va-
lor dels BIC a la Comunitat Valenciana en la gene-
ració d’ocupacions. Destaquen els Ajuntaments com 

els majors impulsors en les tres províncies, sobretot 
d’ocupació directa en els seus respectius termes mu-
nicipals.

Quadre Relació entre tipus d’organisme i generació 

d’ocupació a les comarques de la província de 

Castelló.

ORGANISMES/
COMARQUES

Ocupació 
directa 

generada

Ocupació 
indirecta 

generada

CASTELLÓ 119 47

Autonòmic (GVA) 93 31

Alt Maestrat 11 2

Alt Millars 0 1

Alt Palància 12 6

Baix Maestrat 15 2

Els Ports 19 4

La Plana Baixa 12 2

L’Alcalatén 13 4

Plana Alta 11 10

Municipal (Ajuntament) 19 14

Alt Maestrat 1 0

Alt Millars 0 0

Alt Palància 4 1

Baix Maestrat 0 1

Els Ports 1 0

La Plana Baixa 6 6

L’Alcalatén 1 0

Plana Alta 6 6

Provincial (Diputació) 6 1

Alt Palància 1 0

Baix Maestrat 2 0

La Plana Baixa 1 1

Plana Alta 2 0

Supramunicipal 
(Mancomunitat)

1 1

Baix Maestrat 1 0

Plana Alta 0 1
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Quadre Relació entre tipus d’organisme i generació d’ocupació a les comarques de la província de València.

ORGANISMES/
COMARQUES

Ocupació 
directa 

generada

Ocupació 
indirecta 

generada

VALÈNCIA 162 21

Autonòmic (GVA) 0 0

Municipal (Ajuntament) 129 20

El Camp de Morvedre 4 1

La Vall de Cofrents-Aiora 9 2

La Costera 2 1

La Canal de Navarrés 10 0

La Foia de Bunyol 3 1

La Plana d’Utiel-Requena 4 4

La Ribera Alta 21 0

La Safor 8 1

Els Serrans 18 1

La Vall d’Albaida 8 0

L’Horta Nord 5 0

L’Horta Sud 0 8

ORGANISMES/
COMARQUES

Ocupació 
directa 

generada

Ocupació 
indirecta 

generada

Racó d’Ademús 2 0

Camp de Túria 19 0

València 16 1

Provincial (Diputació) 30 1

El Camp de Morvedre 2 0

La Foia de Bunyol 0 0

La Plana d’Utiel-Requena 1 0

La Ribera Alta 1 1

La Safor 0 0

Els Serrans 1 0

València 25 0

Supramunicipal 
(Mancomunitat)

3 0

València 3 0

Quadre Relació entre tipus d’organisme i generació d’ocupació a les comarques de la província d’Alacant.

COMARQUES/
ORGANISMES

Autonòmic (GVA) Municipal (Ajuntament) Provincial (Diputació) Total general

El Baix Segura 1 0 0 1

El Baix Vinalopó 1 0 1 2

El Comtat 0 0 4 4

El Vinalopó Mitjà 4 2 1 7

La Marina Alta 0 9 0 9

La Marina Baixa 0 3 0 3

L’Alacantí 3 10 4 17

L’Alcoià 0 3 0 3

L’Alt Vinalopó 3 8 0 11

Total general 12 35 10 57
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A continuació, es procedeix a fer una anàlisi a nivell 
comarcal de l’escenari actual de la posada en valor 
dels BIC de la Comunitat Valenciana i la seua implica-
ció en la generació d’ocupació.

6.1. PROVÍNCIA DE CASTELLÓ

6.1.1. L’Alcalatén

A la comarca de l’Alcalatén s’identifiquen un total de 
32 elements BIC. Destaquen els elements paleontolò-
gics (11), seguits dels Escuts (5) i Muralles (4).

L’Alcalatén

Tipologia BIC Quantitat  %

BIC Immaterial 2 6,2 %

Castell 3 9,3 %

Castell i muralla 3 9,3 %

Edifici industrial 1 3,1 %

Escut 5 15,6 %

Església 1 3,1 %

Muralla 4 12,5 %

Paleontològic 11 34,3 %

Santuari 1 3,1 %

Torre defensiva 1 3,1 %

Total general 32 100 %

Només en el 9,4 % dels casos de BIC (3) generen ocu-
pació. L’únic tipus d’ocupació que s’origina a la co-
marca és el directe.  

S’estima que 10 elements BIC posats en valor amb fi-
nalitats culturals generen ocupació directa i tres més 
estan relacionats amb l’ocupació indirecta. Els BIC 
amb finalitat social que creen ocupació directa són 3 
i els que generen ocupació indirecta, 1. Els elements 

BIC amb finalitat turística a penes estan relacionats 
amb l’ocupació, tan sols un, i és ocupació directa.

Finalitat
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 

generada
%

Cultural 10 72 % 3 75 %

Social 3 21 % 1 25 %

Turística 1 7 % 0 0 %

Total 
general

14 100 % 4 100 %

Dels 18 elements que es troben vinculats a iniciatives 
generadores d’ocupació, el 22 % (4) sorgeix d’iniciatives 
privades, i el 78 % d’iniciatives públiques (14).

Iniciativa
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 

generada

Total  
elements

Total 
%

Privada 2 0 2 22 %

Pública 12 4 14 78 %

Total 
general

14 4 18 100 %

En aquesta comarca la Generalitat Valenciana ha con-
tribuït a la generació d’ocupació mitjançant la seua 
actuació en 17 BIC, i l’administració pública municipal 
en un.

Organisme
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 

generada

Total  
elements

Total %

Autonòmic 
(GVA)

13 4 17 94 %

Municipal 
(Aj.)

1 0 1 6 %

Total 
general

14 4 18 100 %

Anàlisi comparativa territorial:  
províncies i comarques
Manuel Alejandro Castillo Portugal, Mónica Fernández Villarejo
Universitat de València
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Campanar de l’Església del Salvador. Culla

Termes romanes de Santa. Alcora

Ermitori de Sant Joan de Penyagolosa. Vistabella
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6.1.2. Alt Maestrat 

En la present comarca s’han pogut identificar un total 
de 121 elements BIC, entre els quals sobreïxen els pa-
leontològics (94), seguits dels elements de les Torres 
defensives (9) i Escuts (8).

Alt Maestrat

Tipologies BIC Quantitat  %

Castell 3 2 %

Castell i muralla 2 2 %

Conjunt històric 2 2 %

Ermita 1 1 %

Escudo 8 6 %

Muralla 2 2 %

Paleontològic 94 78 %

Torre defensiva 9 7 %

Total general 121 100

Del conjunt de BIC de la comarca de l’Alt Maestrat, 
el 5 % (6) genera ocupació directa com a única mena 
d’ocupació.

Comarca
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 

generada
 %

Alt Maestrat 6 100 % 0 0 %

Total general 6 100 % 0 0 %

Es calcula que 10 elements BIC la finalitat dels quals 
és la cultural generen ocupació directa i altres 2 ele-
ments BIC, ocupació indirecta. Els BIC amb finalitat 
turística que generen ocupació directa són 2, i indirec-
ta és 1. Els elements BIC amb finalitat social són els 
que menys ocupació generen, amb un únic element i 
ocupació directa.

Finalitat
Ocupació 

directa 
generada

 %
Ocupació 
indirecta 

generada
 %

Cultural 10 77 % 2 67 %

Social 1 8 % 0 0 %

Turística 2 15 % 1 33 %

Total 
general

13 100 % 3 100 %

La major part dels BIC generadors d’ocupació ho han 
sigut producte de la iniciativa pública, 13 de 16, el 
81 %. La resta és iniciativa privada.

Iniciativa
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 

generada

Total  
elements

Total %

Privada 2 1 3 19 %

Pública 11 2 13 81 %

Total 
general

13 3 16 100 %

Finalment, la relació entre els organismes que van 
actuar en la posada en valor dels BIC i les ocupaci-
ons generades, resulta que la Generalitat Valenciana 
és la que més ocupació ha originat, tant directa com 
indirecta, amb actuacions en un total de 13 elements 
BIC, seguit dels ajuntaments, amb un un element BIC.

Organisme
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 

generada

Total  
elements

Total %

Autonòmic 
(GVA)

11 2 13 93 %

Municipal 
(Ajuntament)

1 0 1 7 %

Total general 12 2 14 100 %
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6.1.3. Alt Millars

Trobem un total de 33 elements BIC en aquesta co-
marca, del quals sobreïxen en nombre els Castells 
(15), seguit dels elements paleontològics (9) i torres 
defensives (5). 

Alt Millars

Tipologies BIC Quantitat  %

Castell 15 46 %

Església 1 3 %

Muralla 1 3 %

Palau 1 3 %

Palau i monestir 1 3 %

Paleontològic 9 27 %

Torre defensiva 5 15 %

Total general 33 100 %

Tan sols un element BIC de l’Alt Millars és generador 
d’ocupació, de caràcter indirecte i d’iniciativa pública. 
La resta de BIC no constitueix un jaciment del mercat 
laboral local. 

Església de Santiago 
Apóstol. Montanejos.
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6.1.4. Alt Palància

Identifiquem un total de 55 elements BIC, entre els 
quals destaquen les torres defensives (14), seguides 
dels castells (7) i els paleontològics (6).

Alt Palància

Tipologies BIC Quantitat  %

Aqüeducte 2 4 %

BIC Immaterial 2 4 %

Castell 7 12 %

Castell i muralla 3 5 %

Castell i palau 2 4 %

Castell, muralla i ermita 1 2 %

Catedral 2 4 %

Conjunt històric 2 4 %

Creu de terme 2 4 %

Edifici agrícola 2 4 %

Edifici de serveis 1 2 %

Edifici sociocultural 1 2 %

Església 3 5 %

Monestir 1 2 %

Muralla 3 5 %

Paleontològic 6 10 %

Romà 1 2 %

Torre defensiva 14 25 %

Total general 55 100 %

A la comarca de l’Alt Palància, el 47 % d’elements dels 
BIC (26) generen ocupació. Els tipus d’ocupació que 
s’originen són la directa, amb el 73 % del total d’ele-
ments BIC, i el 27 % restant, ocupació indirecta. 

Comarca
Ocupació 

directa 
generada

 %

Ocupació 
indirecta 

generada
 %

Alt Palància 19 73 % 7 27 %

Total general 19 73 % 7 27 %

Un total de 14 elements BIC, que tenen com a finalitat 
la dimensió cultural, generen ocupació directa i quatre 
més, ocupació indirecta. Els BIC amb finalitat turística 

que generen ocupació directa són 4, mentre que d’in-
directa en trobem 2. Els elements BIC amb finalitat 
social i educativa, a penes empren treballadors; es 
tracta d’un únic element, per a cada funció.

Finalitat

Compte 
d’ocupació 

creada 
directa

 %

Compte 
d’ocupació 

creada 
indirecta

 %

Cultural 14 74 % 4 57 %

Social 1 5 % 0 0 %

Educativa 0 0 % 1 14,5 %

Turística 4 21 % 2 28,5 %

Total general 19 100 % 7 100 %

La gran mayoría de los BIC puestos en valor, el 92 %, 
corresponden a la iniciativa pública. En total, 24. El 
8 % restante, es producto de la iniciativa privada (2).

Iniciativa 
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 

generada

Total  
elements

Total %

Privada 2 0 2 8 %

Pública 17 7 24 92 %

Total 
general

19 7 26 100 %

Finalment, la Generalitat ha sigut l’organisme públic 
amb major participació en els elements BIC que van 
generar ocupació, directa i indirecta, amb un nombre 
total de 18 elements BIC, que representen el 75 %.

Organisme

Compte 
d’ocupació 

creada 
directa

Compte 
d’ocupació 

creada 
indirecta

Total  
elements

Total %

Autonòmic 
(GVA)

12 6 18 75 %

Municipal 
(Aj.)

4 1 5 21 %

Provincial 
(Diputació)

1 0 1 4 %

Total general 17 7 24 100 %
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6.1.5. Baix Maestrat

Trobem 73 elements BIC al territori del Baix Maestrat, 
dels quals sobreïxen els elements paleontològics (17), 
seguits de les torres defensives (14) i els escuts (13). 

Baix Maestrat

Tipologies BIC Quantitat  %

Castell 7 11

Castell i palau 1 1

Conjunt històric 2 3

Convent 1 1

Creu de terme 1 1

Edifici agrícola 1 1

Edifici residencial 1 1

Ermita 1 1

Escut 13 18

Església 5 7

Monestir 1 1

Muralla 7 10

Paleontològic 17 23

Santuari 1 1

Torre defensiva 14 20

Total general 73 100 %

Dels BIC a la comarca de Baix Maestrat, el 28,7 % 
d’elements (21) generen ocupació. Els tipus d’ocupa-
ció que s’originen són el directa, en el 86 % dels casos, 
i el 14 % restant, de tipus indirecta. 

Comarca
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 

generada
%

Baix Maestrat 18 86 % 3 14 %

Total general 18 86 % 3 14 %

Els 9 elements BIC amb finalitat social generen 9 ocu-
pacions directes, i només un indirecta. La quantitat de 
BIC amb finalitat cultural creadors d’ocupació directa 
són 6, i únicament un indirecta. Els elements BIC amb 
finalitat turística són els que menys ocupació generen, 
3 elements d’ocupació directa i 1 element d’ocupació 
indirecta.

Finalitat
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 

generada
 %

Cultural 6 33 % 1 33.3 %

Social 9 50 % 1 33.3 %

Turística 3 17 % 1 33.3 %

Total 
general

18 100 % 3 100 %

En total hi ha 21 elements BIC que es troben vinculats 
a iniciatives tant públiques com privades. Sobreïxen 
les públiques, amb el 81 %, 17.

Iniciativa 
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 

generada

Total  
elements

Total %

Privada 3 1 4 19 %

Pública 15 2 17 81 %

Total 
general

18 3 21 100 %

La Generalitat Valenciana és l’organisme públic més 
destacat: 17 elements BIC, seguits de la Diputació, 
amb 2 elements.

Organisme
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 

generada

Total  
elements

Total 
%

Autonòmic (GVA) 15 2 17 81 %

Municipal (Aj.) 0 1 1 5 %

Provincial 
(Diputació)

2 0 2 9 %

Supramunicipal 
(Mancomunitat)

1 0 1 5 %

Total general 18 3 21 100 %



73



74

6.1.6. Plana Alta

Hem identificat un total de 108 elements BIC, dels 
quals sobreïxen en nombre els elements paleontolò-
gics (36), seguits de les torres defensives (15) i escuts 
(14). 

Plana Alta

Tipologies BIC Quantitat  %

BIC Immaterial 3 2,8

Castell 9 8,3

Castell, muralla i església 1 0,9

Castell, muralla i ermita 1 0,9

Conjunt històric 1 0,9

Convent 1 0,9

Edifici de serveis 4 3,7

Edifici dotacional 1 0,9

Edifici residencial 2 1,9

Edifici sociocultural 2 1,9

Ermita 2 1,9

Escut 14 13

Iber 1 0,9

Església 4 3,7

Infraestructura viària 3 2,8

Muralla 6 5,6

Palau 1 0,9

Paleontològic 36 33,3

Romà 1 0,9

Torre defensiva 15 13,9

Total general 108 100 %

Una mica més d’un terç dels BIC de la comarca de la 
Plana Alta, el 33,3 % (36), generen ocupació, directa 
o indirecta. De tipus directa un 52,8 % dels BIC, i el 
47,2 % restant, de tipus indirecta.

Comarca
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 

generada
%

Plana Alta 19 52.8 % 17 47.2 %

Total general 19 52.8 % 17 47.2 %

Amb finalitat cultural trobem 25 elements BIC, dels 
quals 13 proporcionen ocupació directa, i altres 12, 
indirecta. Amb finalitat turística que generen ocupa-
ció directa en trobem 4 i els que generen ocupació 
indirecta, 4 més. Els elements BIC amb finalitat social 
generen 2 directes i 1 indirecta.

Finalitat
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 

generada
 %

Cultural 13 68.5 % 12 70.6 %

Social 2 10.5 % 1 5.9 %

Turística 4 21 % 4 23.5 %

Total 
general

19 100 % 17 100 %

Trobem 35 elements BIC vinculats a iniciatives tant 
públiques com privades. Predomina la iniciativa públi-
ca, amb el 91 % (32). D’aquests, 17 generen ocupació 
directa i 15 indirecta.

Iniciativa 
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 

generada

Total 
elements

Total %

Privada 1 2 3 9 %

Pública 17 15 32 91 %

Total 
general

18 17 35 100 %

La Generalitat Valenciana és la institució més des-
tacada, amb 21 de 36 BIC generadors d’ocupació. A 
continuació, trobem els Ajuntaments, amb 12 BIC. Fi-
nalment, hi ha la Diputació, amb 2 elements BIC, i una 
Mancomunitat, amb 1 element BIC.

Organisme
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 

generada

Total  
elements

Total 
%

Autonòmic 
(GVA)

11 10 21
58.3 

%

Municipal (Aj.) 6 6 12
33.3 

%

Provincial 
(Diputació)

2 0 2 5.6 %

Supramunicipal 
(Mancomunitat)

0 1 1 2.8 %

Total general 19 17 36
100 

%
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6.1.7. La Plana Baixa

S’identifiquen un total de 52 elements BIC en el terri-
tori de la Plana Baixa, entre els quals destaquen els 
castells (13), seguits de torres defensives (10).

La Plana Baixa

Tipologies BIC Quantitat  %

Castell 13 25

Castell i palau 1 1,9

Conjunt històric 4 7,7

Convent 1 1,9

Edifici agrícola 3 5,8

Edifici residencial 1 1,9

Espai urbà 1 1,9

Iber 2 3,8

Església 4 7,7

Infraestructura 
viària

2 3,8

Muralla 3 5,8

Paleontològic 7 13,5

Torre defensiva 10 19,3

Total general 52 100 %

Dels BIC a la comarca de la Plana Baixa, el 53,8 % 
d’elements (28) generen ocupació. Dels tipus d’ocu-
pació que s’originen, 19 BIC corresponen a ocupació 
directa, i 9, a indirecta. 

Comarca
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 

generada
%

La Plana 
Baixa

19 67,8 % 9 32,2 %

Total general 19 67,8 % 9 32,2 %

Del total d’elements generadors d’ocupació, 16 BIC 
posseeixen finalitat cultural, dels quals 11 generen 
ocupació directa i altres 5, ocupació indirecta. La 
quantitat de BIC amb finalitat turística que generen 
ocupació directa són 3, i indirecta, 3 més. Els ele-
ments BIC amb finalitat social tenen menys presència: 
4 elements faciliten ocupació directa i un més, indi-
recta. Tan sols trobem un element BIC amb finalitat 
educativa, que facilita ocupació directa.

Finalitat
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 

generada
%

Cultural 11 57.9 % 5 55.6 %

Educativa 1 5.3 % 0 0

Social 4 21 % 1 11.1 %

Turística 3 15.8 % 3 33.3 %

Total 
general

19 100 % 9 100 %

Plana Baixa trobem 30 BIC sobre els quals han actuat 
diverses iniciatives en la seua posada en valor. Desta-
ca la iniciativa pública, amb 22 elements. D’aquests, 
14 generen ocupació directa. El 26,7 % dels elements 
BIC pertanyen a iniciatives privades.

Iniciativa
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 

generada

Total  
elements

Total %

Privada 5 1 8 26,7 %

Pública 14 8 22 73,3 %

Total 
general

19 9 30 100 %

Els organismes públics que han actuat en la posada 
en valor han sigut la Generalitat Valenciana, en 14 BIC, 
i els Ajuntaments, en 12. Finalment, la Diputació ha 
actuat en un de manera testimonial.

Organisme
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 

generada

Total  
elements

Total %

Autonòmic 
(GVA)

12 2 14 50 %

Municipal 
(Aj.)

6 6 12 42,9 %

Provincial 
(Diputació)

1 1 2 7,1 %

Total 
general

19 9 28 100 %
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6.1.8. Els Ports

Als Ports identifiquem un total de 88 elements BIC, 
entre els quals sobreïxen en nombre els elements 
paleontològics (44), seguits de les torres defensives 
(11) i de les ermites (10).

Els Ports

Tipologies BIC Quantitat  %

Aqüeducte 1 1,1

BIC Immaterial 2 2,3

Castell 6 6,9

Castell i muralla 1 1,1

Castell i palau 1 1,1

Conjunt històric 1 1,1

Edifici de serveis 1 1,1

Edifici industrial 1 1,1

Edifici residencial 1 1,1

Ermita 10 11,4

Escut 2 2,3

Iber 1 1,1

Església 4 4,6

Paleontològic 44 50

Santuari 1 1,1

Torre defensiva 11 12,6

Total general 88 100 %

Dels 88 BIC, se n’han identificat 25 que tenen la capa-
citat de generar ocupació, una vegada posats en valor, 
la qual cosa representa el 28,4 % d’elements de Béns 
d’Interés Cultural. El 84 % (21) genera ocupació direc-
ta, la resta, indirecta. 

Comarca
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 

generada
%

Els Ports 21 84 % 4 16 %

Total 
general

21 84 % 4 16 %

Es calcula que 15 dels 25 BIC generadors d’ocupació 
corresponen a la funció cultural: 12, en ocupació di-

recta, i 3, indirecta. La quantitat de BIC amb finalitat 
turística que genera ocupació directa és tan sols un, 
cap d’indirecta. Els elements BIC amb finalitat social 
que generen ocupació directa són 6, i els que gene-
ren ocupació indirecta, 1. Finalment, els elements 
BIC amb finalitat educativa generen únicament una 
ocupació.

Finalitat
Ocupació 

directa 
generada

 %
Ocupació 
indirecta 

generada
 %

Cultural 12 57,1 % 3 75 %

Educativa 1 4,8 % 0 0

Social 6 28,5 % 1 25 %

Turística 1 4,8 % 0 0

Altres 1 4,8 % 0 0

Total 
general

21 100 % 4 100 %

Com en altres territoris la iniciativa pública és majori-
tària, perquè representa el 64% de les actuacions (16).

Iniciativa 
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 

generada

Total  
elements

Total %

Privada 7 2 9 36 %

Pública 14 2 16 64 %

Total 
general

21 4 25 100 %

La Generalitat Valenciana es la mayor propulsora, al 
dirigir el 96 % de las iniciativas que generan empleo, 
tanto directo como indirecto.

Organisme
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 

generada

Total  
elements

Total %

Autonòmic 
(GVA)

19 4 23 96 %

Municipal 
(Aj.)

1 0 1 4 %

Total 
general

20 4 24 100 %
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6.2. Província de València

6.2.1. El Camp de Túria

Identifiquem 31 elements BIC en el territori del Camp 
de Túria, dels quals sobreïxen en nombre els castells 
(6), seguits dels elements paleontològics (5) i les mu-
ralles (5).

El Camp de Túria

Tipologies BIC Quantitat  %

Castell 6 19,4

Castell i muralla 1 3,2

Castell i palau 1 3,2

Edifici agrícola 4 12,9

Edifici de serveis 1 3,2

Iber 3 9,7

Església 2 6,5

Morisc 1 3,2

Muralla 5 16,1

Torre defensiva 2 6,5

Paleontològic 5 16,1

Total general 31 100 %

En la comarca del Camp de Túria, el 45,1 % d’elements 
BIC (14) generen ocupació, en la seua totalitat, directa. 

Comarca
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 

generada
%

El Camp  
de Túria

14 100 % 0 0 %

Total general 14 100 % 0 0 %

La totalitat dels BIC corresponen a la finalitat turística. 
Un total de 13 elements. 

Finalitat
Ocupació 

directa 
generada

 %
Ocupació 
indirecta 

generada
 %

Turística 13 100 % 0 0

Total 
general

13 100 % 0 0 %

L’enquesta realitzada genera com a resultat que exis-
teixen 19 elements vinculats a les iniciatives públi-
ques per a la seua posada en valor, i es correspon 
amb el 100 % dels elements BIC, que generen ocupa-
ció de tipus directe.

Iniciativa
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 

generada

Total  
elements

Total %

Privada 0 0 0 0 %

Pública 19 0 19 100 %

Total general 19 0 19 100 %

La totalitat de les iniciatives públiques corresponen 
als ajuntaments, que generen ocupació directa. 

Organisme
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 

generada

Total  
elements

Total %

Municipal 
(aj.)

19 0 19 100 %

Total general 19 0 19 100 %
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6.2.2. El Camp de Morvedre

Identifiquem un total de 32 elements BIC en el terri-
tori del Camp de Morvedre, dels quals sobreïxen els 
paleontològics (8), seguits dels castells (7) i de les 
torres defensives (5).

El Camp de Morvedre

Tipologies BIC Quantitat  %

Castell 7 22

Castell, muralla i església 1 3,1

Conjunt històric 1 3,1

Creu de terme 1 3,1

Edifici agrícola 2 6,3

Edifici de serveis i sociocultural 1 3,1

Edifici industrial 1 3,1

Edifici sociocultural 3 9,4

Església 1 3,1

Palau i jardí 1 3,1

Paleontològic 8 25

Torre defensiva 5 15,6

Total general 32 100 %

A la comarca del Camp de Morvedre, el 21,9 % d’ele-
ments BIC (7) generen ocupació. Els tipus d’ocupació 
són directes, i representen el 85,7 % del total d’ele-
ments BIC, i d’ocupació indirecta, el 14,3 %.

Comarca
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 

generada
%

El Camp de 
Morvedre

6 85,7 % 1 14,3 %

Total general 6 85,7 % 1 14,3 %

Els 2 elements BIC que tenen com a finalitat la posada 
en valor turística generen ocupació directa. El mateix 
succeeix amb els 2 que compten amb una finalitat 
cultural.

Finalitat
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 

generada
%

Cultural 2 33,3 % 0 0

Turística 2 33,3 % 0 0

Altres 2 33,3 % 1 100 %

Total general 6 100 % 1 100 %

De l’explotació de l’enquesta realitzada es desprén 
que en total hi ha 7 elements vinculats a iniciatives 
tant públiques com privades. El 85,7 % dels elements 
BIC pertanyen a iniciatives públiques.

Iniciativa
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 

generada

Total  
elements

Total 
%

Privada 0 1 1 14,3 %

Pública 6 0 6 85,7 %

Total general 6 1 7 100 %

Los ayuntamientos resultan ser las organizaciones 
con mayor relación con la puesta en valor de los ele-
mentos BIC que generan empleo, con 5 elementos, 
seguidos de la Diputación, con dos.

Organisme
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 

generada

Total  
elements

Total %

Municipal 
(Aj.)

4 1 5 71,4 %

Provincial 
(Diputació)

2 0 2 28,6 %

Total 
general

6 1 7 100 %
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6.2.3. La Canal de Navarrés

Identifiquem 45 elements BIC en el territori de la Ca-
nal de Navarrés, entre els quals sobreïxen els pale-
ontològics (37), seguits dels castells (5).

La Canal de Navarrés

Tipologies BIC Quantitat  %

Castell 5 11,2

Castell i muralla 1 2,2

Castell i palau 1 2,2

Església 1 2,2

Paleontològic 37 82,2

Total general 45 100 %

Dels 45 BIC identificats s’estima que uns 11 generen 
ocupació, el 24,4 % del total. La modalitat d’ocupació 
generada és ocupació directa.

Comarca
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 

generada
%

La Canal de 
Navarrés

11 100 % 0 0 %

Total general 11 100 % 0 0 %

Únicament la finalitat turística és la que està relacio-
nada amb la creació de llocs de treball, en concret 11 
elements BIC que generen ocupació directa. 

Finalitat
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 

generada
%

Turística 11 100 % 0 0 %

Total general 11 100 % 0 0 %

Els 11 elements BIC estan vinculats a iniciatives de 
caràcter públic.

Iniciativa
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 

generada

Total  
elements

Total %

Privada 0 0 0 0 %

Pública 11 0 11 100 %

Total general 11 0 11 100 %

Són els ajuntaments de la comarca de la Canal de 
Navarrés els majors impulsors de les iniciatives de 
posada en valor dels BIC de la comarca.

Organismes
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 

generada

Total  
elements

Total 
%

Ajuntaments 10 0 10 100 %

Total general 10 0 10 100 %

Cova de la Araña. Bicorp.
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6.2.4. La Costera

Identifiquem un total de 47 elements BIC en el territori 
de la Costera, dels quals sobreïxen els paleontològics 
(21), seguits dels escuts (9) i els castells (4).

La Costera

Tipologies BIC Quantitat %

Basílica 1 2,2

Castell 4 8,5

Conjunt històric 1 2,1

Convent 1 2,1

Edifici de serveis 2 4,3

Ermita 2 4,3

Escut 9 19,1

Hidràulica 1 2,1

Església 2 4,3

Monestir 1 2,1

Muralla 1 2,1

Palau 1 2,1

Paleontològic 21 44,7

Total general 47 100 %

No obstant això, d’aquests 47 BIC només el 8,5 % d’ele-
ments (4) generen ocupació. Els tipus d’ocupació que 
s’originen són el directe, en 3 casos, i l’indirecte, en un.

Comarca
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 

generada
%

La Costera 3 75 % 1 25 %

Total general 3 75 % 1 25 %

Els 4 elements BIC corresponen a la finalitat turística 
de posada en valor, dels quals 3 es relacionen amb 
l’ocupació directa i 1 element BIC, amb ocupació in-
directa.

Finalitat
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 

generada
%

Turística 3 75 % 1 25 %

Total general 3 75 % 1 25 %

Trobem tres actuacions que corresponen a la iniciati-
va pública, que generen ocupació directa. 

Iniciativa 
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 

generada

Total  
elements

Total %

Privada 0 0 0 0 %

Pública 3 0 3 100 %

Total general 3 0 3 100 %

La iniciativa pública està protagonitzada pels Ajun-
taments, que són les organitzacions que han actuat 
en la posada en valor del patrimoni BIC a la Costera 
i han participat en la creació d’ocupacions directes i 
indirectes.

Organisme
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 

generada

Total  
elements

Total 
%

Municipal (Aj.) 2 1 3 100 %

Total general 2 1 3 100 %

Castell de Xàtiva.
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6.2.5. La Foia de Bunyol

Identifiquem un total de 51 elements de Béns d’Inte-
rés Cultural en el territori, entre els quals sobreïxen 
en número els elements tipològics paleontològics 
(37), seguits dels castells (7). 

La Foia de Bunyol

Element BIC Quantitat %

Castell 7 14

Edifici de serveis 3 6

Església 1 2

Paleontològic 37 72

Torre defensiva 3 6

Total general 51 100 %

Dels 51 BIC identificats, només 4 generen ocupació, el 
7,8 % d’elements de Béns d’Interés Cultural. Els tipus 
d’ocupació que s’originen són la directa en 3 BIC, que 
representen el 75 %, i una d’indirecta.

Comarca
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 

generada
%

La Foia de Bunyol 3 75 % 1 25 %

Total general 3 75 % 1 25 %

Les finalitats de les actuacions estan repartides entre 
la cultural, l’educativa i la turística, amb un element 
BIC per a cada fi. L’ocupació creada és directa, 3, i 
indirecta, 1. 

Finalitat
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 

generada
%

Cultural 1 33,3 % 0 0 %

Educativa 1 33,3 % 0 0 %

Turística 1 33,3 % 1 100 %

Total general 3 100 % 1 100 %

La totalitat de les intervencions en els 4 BIC que ge-
neren ocupació són públiques, protagonitzades pels 
Ajuntaments. 

Iniciativa 
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 

generada

Total  
elements

Total %

Privada 0 0 0 0 %

Pública 3 1 4 100 %

Total general 3 1 4 100 %

Organisme
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 

generada

Total  
elements

Total %

Municipal 
(Aj.)

3 1 4 100 %

Total general 3 1 4 100 %

Castell de Buñol i entorn urbà.
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6.2.6. L’Horta Nord

A l’Horta Nord s’han identificat 15 elements BIC, dis-
tribuïts entre castells (3), torres defensives (3), mo-
nestirs (2) i edificis civils (2), entre altres. 

L’Horta Nord

Element BIC Quantitat  %

Castell 3 20

Conjunt històric 1 6,7

Edifici agrícola 1 6,7

Edifici de serveis 2 13,3

Edifici residencial 1 6,7

Escut 1 6,7

Monestir 2 13,3

Palau 1 6,7

Torre defensiva 3 20

Total general 15 100 %

Dels 15 BIC identificats, 7 generen ocupació. La majo-
ria dels tipus d’ocupació que s’originen són directes, i 
representen el 85% del total d’elements BIC.

Comarca
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 

generada
%

L’Horta Nord 6 85 % 1 15 %

Total general 6 85 % 1 15 %

Les finalitats per les quals s’ha actuat en els BIC ge-
neradors d’ocupacions són diverses. Dues d’aquestes 
són de tipus turístic i una de tipus cultural, social, edu-
cativa i altres, respectivament. Predomina l’ocupació 
directa, excepte en el cas de la cultural.

Finalitat

Compte 
d’ocupació 

creada 
directa

%

Compte 
d’ocupació 

creada 
indirecta

 %

Cultural 1 16,6 % 1 100 %

Educativa 1 16,6 % 0 0 %

Social 1 16,6 % 0 0 %

Turística 2 33,6 % 0 0 %

Altres 1 16,6 % 0 0 %

Total 
general

6 100 % 1 100 %

La majoria de les actuacions corresponen a la inici-
ativa pública; en 5 BIC són els Ajuntaments els que 
han liderat les posades en valor. La iniciativa privada 
es limita a dues BIC.

Iniciativa 

Compte 
d’ocupació 

creada 
directa

Compte 
d’ocupació 

creada 
indirecta

Total  
elements

Total %

Privada 1 1 2 16,7 %

Pública 5 0 5 83,3 %

Total general 6 1 7 100 %

Organisme

Compte 
d’ocupació 

creada 
directa

Compte 
d’ocupació 

creada 
indirecta

Total  
elements

Total 
%

Municipal 
(Aj.)

5 0 5 100 %

Total general 5 0 5 100 %

Assut de Tormos. Manises.
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6.2.7. L’Horta Sud

A l’Horta Sud trobem un total de 13 elements BIC, 
entre els quals destaquen les torres defensives (4), 
seguides d’un parell d’aqüeductes (2).

L’Horta Sud

Element BIC Quantitat  %

Aqüeducte 2 16

Castell i palau 1 7,6

Creu de terme 1 7,6

Edifici dotacional 1 7,6

Edifici residencial 1 7,6

Hidràulica 1 7,6

Palau 1 7,6

Torre de telegrafia 1 7,6

Torre defensiva 4 30,8

Total general 13 100 %

Els BIC que generen ocupació ascendeixen a 9, és a 
dir, el 70 % dels BIC de la comarca. L’ocupació crea-
da és indirecta, i representa el 100 % del total d’ele-
ments BIC que generen ocupació.

Comarca
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 
generada

%

L’Horta Sud 0 0 % 9 100 %

Total general 0 0 % 9 100 %

La Finalitat de la puesta en valor de los BIC predo-
minante es la cultural, con 6 BIC. La misión social, un 
elemento más. Todos generan empleo indirecto. 

Finalitat
Ocupació 

directa 
generada

 %
Ocupació 
indirecta 

generada
 %

Cultural 0 16,6 % 6 100 %

Social 0 16,6 % 1 0 %

Otras 0 16,6 % 2 0 %

Total general 0 100 % 9 100 %

Les actuacions en els BIC han estat protagonitzades 
per la iniciativa pública, 8 de les 9 analitzades. La to-
talitat de les accions han estat canalitzades mitjan-
çant els Ajuntaments.

Iniciativa 
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 

generada

Total  
elements

Total %

Privada 0 1 1 11,2 %

Pública 0 8 8 88,8 %

Total general 0 9 9 100 %

Organisme
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
directa 

generada

Total  
elements

Total 
%

Municipal (Aj.) 0 8 8 100 %

Total general 0 8 8 100 %

Casa Vivanco de Catarroja.
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Teatre Romà de Sagunt.
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6.2.8. La Plana d’Utiel-Requena

S’han identificat un total de 40 elements BIC en el 
territori de la Plana d’Utiel-Requena. Sobreïxen els 
jaciments paleontològics (14), seguits dels escuts no-
biliaris (10), les torres de telegrafia (5) i les esglésies 
(4). 

La Plana d’Utiel-Requena

Element BIC Quantitat  %

Castell 2 5

Castell i muralla 2 5

Conjunt històric 1 2,5

Escut 10 25

Iber 2 5

Església 4 10

Paleontològic 14 35

Torre de telegrafia 5 12,5

Total general 40 100 %

Dels 40 BIC identificats, se n’han localitzat una dotze-
na que són capaços de generar ocupació. D’aquests 
12 BIC, generen ocupació directa 5, i els 7 restants, 
indirecta.

Comarca
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 

generada
%

La Plana 
d’Utiel-
Requena

5 41,6 % 7 58,4 %

Total general 5 41,6 % 7 58,4 %

Les actuacions sobre els BIC persegueixen diverses 
finalitats: 6 es refereixen a la dimensió cultural; 5, a 
la missió social; i una a la turística. Hi ha cert equilibri 
entre les ocupacions generades i les finalitats prete-
ses, entre ocupació directa i indirecta.

Finalitat

Compte 
d’ocupació 

creada 
directa

%

Compte 
d’ocupació 

creada 
indirecta

%

Cultural 3 60 % 3 42,8 %

Social 2 40 % 3 42,8 %

Turística 0 0 % 1 14,4 %

Total general 5 100 % 7 100 %

Els BIC actuats mitjançant iniciativa pública (8) dupli-
quen la privada (4). Es percep cert equilibri entre les 
ocupacions generades, directes i indirectes. Els Ajun-
taments protagonitzen les actuacions i la Diputació 
participa plenament en un dels BIC.

Iniciativa 
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 

generada

Total  
elements

Total %

Privada 1 3 4 33,3 %

Pública 4 4 8 66,7 %

Total general 5 7 12 100 %

Organisme
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 

generada

Total  
elements

Total %

Municipal 
(Aj.)

4 4 8 88,8 %

Provincial 
(Diputació)

1 0 1 11,2 %

Total general 5 4 9 100 %
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6.2.9. El Racó d’Ademús

S’han diferenciat 6 BIC en el Racó d’Ademús: un cas-
tell, un castell i muralla, una torre defensiva, un jaci-
ment iber i una església, a més d’un edifici residencial.

Racó d’Ademús

Element BIC Quantitat  %

Castell 1 16,65

Castell i muralla 1 16,65

Edifici residencial 1 16,65

Iber 1 16,65

Església 1 16,65

Torre defensiva 1 16,65

Total general 6 100 %

Tan sols 2 BIC dels 6 identificats generen ocupació, i 
és de tipus directe. 

Comarca
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 

generada
%

La Plana de 
Utiel-Requena

2 100 % 0 0 %

Total general 2 100 % 0 0 %

Les dues ocupacions es reparteixen entre les finali-
tats cultural i social. 

Finalitat
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 

generada
 %

Cultural 1 50 % 0 0 %

Social 1 50 % 0 0 %

Total general 2 100 % 0 0 %

La iniciativa predominant és la pública, protagonitza-
da pels Ajuntaments.

Iniciativa 
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 

generada

Total  
elements

Total 
%

Privada 0 0 0 0 %

Pública 2 0 2 100 %

Total general 2 0 2 100 %

Organisme
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 

generada

Total  
elements

Total %

Municipal 
(Ayto)

2 0 2 100 %

Total general 2 0 2 100 %

Ermita de Nuestra Sra de la Huerta. Ademuz.
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6.2.10. La Ribera Alta

Dels 31 BIC identificats a la comarca de la Ribera Alta, 
destaquen per nombre les torres defensives (7), se-
guides dels castells (6), els escuts nobiliaris (5), els 
jaciments paleontològics (4) i les esglésies (3).

La Ribera Alta

Element BIC Quantitat  %

Castell 6 19,8

Conjunt històric 1 3,2

Creu de terme 1 3,2

Edifici de serveis 1 3,2

Escuts 5 16,1

Iber 1 3,2

Església 3 9,6

Escut 1 3,2

Muralla 1 3,2

Paleontològic 4 12,9

Torre defensiva 7 22,5

Total 31 100 %

Un conjunt de 12 BIC dels 31 generen ocupació, el 
38,7 %. La totalitat són ocupacions directes.

Comarca
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 

generada
 %

La Ribera Alta 12 100 % 0 0 %

Total general 12 100 % 0 0 %

Els BIC en els quals s’ha actuat en funció de les fina-
litats preteses han generat ocupació de la següent 
manera: 6 en béns amb finalitats turístiques, 5 amb 
dimensió cultural.

Finalitat
Ocupació 

directa 
generada

 %
Ocupació 
indirecta 

generada
 %

Cultural 5 41,6 % 0 0 %

Turística 6 50 % 0 0 %

Otras 1 8,4 % 0 0 %

Total general 12 100 % 0 0 %

La iniciativa pública, mitjançant la participació dels 
Ajuntaments, és la protagonista de la posada en valor 
dels BIC amb ocupació generada.

Iniciativa
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 

generada

Total  
elements

Total %

Privada 0 0 0 0 %

Pública 12 0 12 100 %

Total general 12 0 12 100 %

Organisme
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 

generada

Total  
elements

Total %

Municipal 
(Aj.)

10 0 10 90,9 %

Provincial 
(Diputació)

1 0 1 9,1 %

Total general 11 0 11 100 %

Bens d'interés cultural 
inmobles de la Ribera Alta
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6.2.11. La Ribera Baixa

A la comarca de la Ribera Baixa identifiquem un total 
de 10 BIC. Destaquen les torres defensives (2) i les 
creus de terme (2). 

La Ribera Baixa

Element BIC Quantitat  %

Castell i muralla 1 10

Edifici residencial 1 10

Creu de terme 2 20

Escut 1 10

Església 1 10

Muralla 1 10

Paleontològic 1 10

Torre defensiva 2 20

Total 10 100 %

En aquesta comarca són 7 els BIC que generen ocupa-
ció. La modalitat és directa, per a la totalitat.

Comarca
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 

generada
%

 La Ribera 
Baixa

7 100 % 0 0 %

Total general 7 100 % 0 0 %

La Finalitat de las actuaciones en los BIC persigue 
tanto metas culturales (4 BIC) como turísticas (3 BIC).

Finalitat
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 

generada
%

Cultural 4 57,1 % 0 0 %

Turística 3 42,9 % 0 0 %

Total general 7 100 % 0 0 %

La iniciativa predominant és la pública, mitjançant el 
concurs dels Ajuntaments.

Iniciativa 
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 

generada

Total  
elements

Total %

Privada 0 0 0 0 %

Pública 7 0 7 100 %

Total general 7 0 7 100 %

Organisme
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 

generada

Total  
elements

Total %

Municipal 
(Aj.)

7 0 7 100 %

Total general 7 0 7 100 %

Castell de Cullera.
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6.2.12. La Safor

A la comarca de la Safor s’identifiquen 41 elements 
BIC. Destaquen els castells (10), els jaciments pale-
ontològics (9) i les torres defensives (8).

La Safor

Element BIC Quantitat  %

Castell 10 24

Edifici agrícola 3 7

Edifici residencial 2 5

Edifici sociocultural 1 2

Escut 4 11

Hidràulica 1 2

Monestir 2 5

Muralla 1 2

Paleontològic 9 22

Torre defensiva 8 20

Total general 41 100 %

D’aquests 41 BIC, 10 generen ocupació, el 90 %, di-
recta.

Comarca
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 

generada
%

 La Safor 9 90 % 1 10 %

Total general 9 90 % 1 10 %

Destaca l’ocupació generada en aquells béns en què 
la posada en valor té una finalitat cultural, 7 BIC; en el 
cas de la turística són 2 els BIC que generen ocupació.

Finalitat

Ocupació 
directa 

generada
 %

Ocupació 
indirecta 

generada
 %

Cultural 7 87,5 % 0 0 %

Turística 1 12,5 % 1 100 %

Total general 8 100 % 1 100 %

El 90 % de les actuacions s’ha realitzat a través d’ini-
ciativa pública, la totalitat mitjançant la participació 
dels Ajuntaments.

Iniciativa 
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 

generada

Total  
elements

Total %

Privada 1 0 1 10 %

Pública 8 1 9 90 %

Total general 9 1 10 100 %

Organisme
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 
generada

Total  
elements

Total %

Municipal (Aj.) 8 1 9 100 %

Total general 8 1 9 100 %

Torrassa del Pi. Gandia.
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6.2.13. Els Serrans

Trobem 89 BIC en els Serrans, distribuïts entre di-
verses tipologies. Destaquen els jaciments paleon-
tològics (39), els escuts nobiliaris (28), els castells, 
muralles i torres defensives (15), entre d’altres.

Els Serrans

Element BIC Quantitat %

Castell 7 8

Castell, muralla i església 3 4

Escut 28 31

Espai urbà i agrari 1 1

Hidràulica 2 2

Iber 1 1

Església 2 2

Muralla 1 1

Paleontològic 39 44

Torre defensiva 5 6

Total general 89 100 %

En 20 BIC dels 89 existents es genera ocupació, amb 
un predomini de l’ocupació directa, que arriba al 95 %.

Comarca
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 

generada
%

Els Serrans 19 95 % 1 5 %

Total general 19 95 % 1 5 %

La finalitat de les actuacions en els BIC de caràcter 
turístic és la que major ocupació genera, tota de tipus 
directe. Els béns amb finalitat cultural donen lloc a 3 
ocupacions directes i una d’indirecta.

Finalitat
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 

generada
%

Cultural 3 14,8 % 1 100 %

Educativa 1 5,2 % 0 0 %

Turística 15 80 % 0 0 %

Total general 19 100 % 1 100 %

Les iniciatives són públiques íntegrament, i s’aborden 
mitjançant el concurs dels Ajuntaments.

Iniciativa 
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 

generada

Total  
elements

Total %

Privada 0 0 0 0 %

Pública 19 1 20 100 %

Total general 19 1 20 100 %

Organisme
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 

generada

Total  
elements

Total %

Municipal 
(Aj.)

18 1 19 95 %

Provincial 
(Diputació)

1 0 1 5 %

Total general 19 1 20 100 %

Alpuente: castell i poble.
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6.2.14. València

A València trobem 71 elements BIC, entre els quals 
sobreïxen les esglésies (13), seguides dels edificis so-
cioculturals (12), palaus (9), escuts (7) i monestirs (4). 

València

Element BIC Quantitat  %

Basílica 1 1

Catedral basílica 1 1

Col·legiata 1 1

Conjunt històric 1 1

Convent 3 5

Edifici de serveis 6 9

Edifici de serveis i sociocultural 1 1

Edifici sociocultural 12 17

Ermita 1 1

Escut 7 10

Hidràulica 2 3

Església 13 18

Església i edifici sociocultural 1 1

Monestir 4 6

Muralla 5 8

Palau 9 13

Torre defensiva 3 4

Total general 71 100 %

El 84,5 % d’elements BIC generen ocupació, és a dir, 
60. Els tipus d’ocupació que s’originen són el directe 
(59), que representen el 98 % del total d’elements BIC 
que generen ocupació, i l’indirecte, el 2 % restant.

Comarca
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 

generada
%

València 59 98 % 1 2 %

Total general 59 98 % 1 2 %

La finalitat de les actuacions en els BIC persegueix 
tant metes culturals (44 BIC) com turístiques (12 BIC), i 
són les que més ocupació generen. Les finalitats edu-
cativa i social originen dos i un lloc de treball, respec-
tivament.

Finalitat
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 

generada
 %

Cultural 44 74,5 % 1 100 %

Educativa 2 3,3 % 0 0 %

Social 1 1,6 % 0 0 %

Turística 12 20,6 % 0 0 %

Total general 59 100 % 1 100 %

La iniciativa pública es troba al darrere del 72 % (43 
dels BIC) de l’ocupació generada, amb la Diputació 
com a major impulsora a l’intervindre en 25 BIC, se-
guida dels Ajuntaments, que han actuat en 17 BIC.

Iniciativa 
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 

generada

Total  
elements

Total %

Privada 17 0 17 28 %

Pública 42 1 43 72 %

Total general 59 1 60 100 %

Organisme
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 

generada

Total  
elements

Total 
%

Municipal (Aj.) 16 1 17 38 %

Provincial 
(Diputació)

25 0 25 55 %

Supramunicipal 
(Mancomunitat)

3 0 3 7 %

Total general 44 1 45
100 

%
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6.2.15. La Vall d’Albaida

S’identifiquen un total de 53 elements BIC a la Vall 
d’Albaida, entre els quals sobreïxen els jaciments pa-
leontològics (28), seguits dels castells (7) i les creus 
de terme (3).

La Vall d’Albaida

Element BIC Quantitat  %

Castell 7 13

Castell i palau 2 4

Conjunt històric 1 2

Creu de terme 3 5

Ermita 1 2

Escut 2 4

Hidràulica 1 2

Església 2 4

Monestir 1 2

Muralla 2 4

Palau 1 2

Paleontològic 28 52

Torre defensiva 2 4

Total general 53 100 %

Dels 53 BIC catalogats, se n’identifiquen 9 que ge-
neren ocupació, el 16,9 %. La totalitat de l’ocupació 
generada és directa. 

Comarca
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 

generada
 %

La Vall d’Albaida 9 100 % 0 0 %

Total general 9 100 % 0 0 %

La finalitat de les actuacions en els BIC persegueix 
tant metes culturals (4 BIC) com turístiques (5 BIC).

Finalitat
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 

generada
%

Cultural 4 44,5 % 0 0 %

Turística 5 55,5 % 0 0 %

Total general 9 100 % 0 0 %

La iniciativa pública és majoritària, actua en 8 dels 9 
BIC, i com en altres comarques, són els Ajuntaments 
els organismes que canalitzen i protagonitzen les 
accions.

Iniciativa 
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 

generada

Total  
elements

Total %

Privada 1 0 1 11 %

Pública 8 0 8 89 %

Total general 9 0 9 100 %

Organisme
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 
generada

Total  
elements

Total %

Municipal 
(Aj.)

8 0 8 100 %

Total general 8 0 8 100 %

Pont Vell-Ontinyent
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6.2.16. La Vall de Cofrents-Aiora

La comarca de la Vall de Cofrents-Aiora compta amb 
28 elements BIC, entre els quals sobreïxen els paleon-
tològics (16), seguits dels castells (8) i les esglésies (2). 

La Vall de Cofrents-Aiora

Element BIC Quantitat  %

Castell 8 28

Creu de terme 1 4

Iber 1 4

Església 2 7

Paleontològic 16 57

Total general 28 100 %

De los 28 BIC existentes se han identificado 11 que 
generan empleo tras su puesta en valor. Represen-
tan el 39,2 % del total. En 9 de los 11 BIC se genera 
empleo directo (82 %). 

Comarca
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 

generada
%

La Vall de 
Cofrents-Aiora

9 82 % 2 18 %

Total general 9 82 % 2 18 %

La finalitat de les actuacions en els BIC persegueix tant 
metes culturals (4 BIC) com turístiques (5 BIC), amb 
ocupació generada quasi per igual en tots dos casos.

Finalitat
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 

generada
%

Cultural 4 44,5 % 2 100 %

Turística 5 55,5 % 0 0 %

Total general 9 100 % 2 100 %

El 73 % dels elements BIC posats en valor pertanyen 
a iniciatives públiques, que generen tant ocupació di-
recta com indirecta, i el 27 %, a iniciatives privades, i 
en aquest cas es genera ocupació directa. Els Ajunta-
ments són les organitzacions locals que lideren estes 
actuacions.

Iniciativa 
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 

generada

Total  
elements

Total %

Privada 3 0 3 27 %

Pública 6 2 8 73 %

Total general 9 2 11 100 %

Organisme
Ocupació 

directa 
generada

Ocupació 
indirecta 

generada

Total  
elements

Total %

Municipal 
(Aj.)

9 2 11 100 %

Total general 9 2 11 100 %

Castell de Jalance.
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Comarques
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6.3. PROVÍNCIA D’ALACANT

6.3.1. El Baix Segura

Identifiquem 32 elements BIC en el territori del Baix 
Segura, entre els quals destaquen les torres defensi-
ves (11), seguides dels castells (5) i les esglésies (4). 

El Baix Segura

Element BIC Quantitat  %

BIC immaterial 1 3

Castell 5 16

Conjunt històric 1 3

Convent 1 3

Edifici de serveis i 
sociocultural

1 3

Espai urbà 1 3

Església 4 13

Monestir 1 3

Muralla 1 3

Palau 1 3

Paleontològic 3 9

Santuari 1 3

Torre defensiva 11 35

Total general 32 100 %

Dels 32 BIC identificats, n’hi ha 15 (46,8 %) que gene-
ren ocupació, dels quals el 40 % es tracta d’ocupació 
directa i el 60 % restant, indirecta.

Comarca
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 

generada
%

El Baix Segura 6 40 % 9 60 %

Total general 6 40 % 9 60 %

Les actuacions de posada en valor dels BIC pretenen 
diverses finalitats. Les finalitats turístiques s’apliquen 
en 20 BIC, i la missió educativa, en 5. L’activitat turísti-
ca condiciona les accions sobre els BIC al Baix Segura.

Comarca/
Finalitat

Educativa Altres Turística
Total 

general

El Baix Segura 5 1 20 26

Total general 5 1 20 26

Les iniciatives que han promogut estes accions es 
distribueixen de manera similar entre la pública i la 
privada. La Generalitat Valenciana ha participat en 
algunes de les actuacions.

Comarca/
Iniciativa

Privada % Pública %
Total 

general
% 

general

El Baix 
Segura

12
50 
%

12
50 
%

24 100 %

Total 
general

12
50 
%

12
50 
%

24 100 %
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6.3.2. El Baix Vinalopó

Identifiquem un total de 73 elements BIC en el terri-
tori del Baix Vinalopó. Destaquen les tipologies dels 
jaciments paleontològics (17), seguits de les torres 
defensives (14) i dels escuts nobiliaris (13).  

El Baix Vinalopó

Element BIC Quantitat  %

Castell 7 9,5

Castell i palau 1 1,4

Conjunt històric 2 2,8

Convent 1 1,4

Creu de terme 1 1,4

Edifici agrícola 1 1,4

Edifici residencial 1 1,4

Ermita 1 1,4

Escut 13 17,9

Església 5 6,9

Monestir 1 1,4

Muralla 7 9,5

Paleontològic 17 23,2

Santuari 1 1,4

Torre defensiva 14 19

Total general 73 100 %

Dels 73 BIC existents, se n’identifiquen 20 que gene-
ren ocupacions. D’estos elements, l’ocupació directa 
s’origina en el 35 % del total d’elements BIC i la indi-
recta, en el 65 %.

Comarca
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 

generada
 %

El Baix Vinalopó 7 35 % 13 65 %

Total general 7 35 % 13 65 %

De les enquestes realitzades s’extrau que la majoria 
de les actuacions es dirigeixen a facilitar el turisme, 
17 de 19 BIC.

Comarca/Finalitat Educativa Turística Total general

El Baix Vinalopó 2 17 19

Total general 2 17 19

La posada en valor del 61 % dels elements BIC per-
tany a iniciatives públiques, que generen ocupació, 
amb la participació de la Generalitat Valenciana i la 
Diputació d’Alacant, i el 39 % pertanyen a iniciatives 
privades.

Comarca/
Iniciativa

Privada % Pública %
Total 

general
% 

general

El Baix 
Vinalopó

7
39 
%

11
61 
%

18 100 %

Total 
general

7
39 
%

11
61 
%

18 100 %

Comarca/Organisme
Autonòmic 

(GVA)
Provincial 

(Diputació)
Total 

general

El Baix Vinalopó 1 1 2

Total general 1 1 2

Embassament d’Elx.
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6.3.3. El Comtat

La identificació al Comtat dels BIC suma 63 elements. 
Destaquen els jaciments paleontològics (46), els cas-
tells (11) i les torres defensives (5). 

El Comtat

Element BIC Quantitat  %

BIC immaterial 1 2

Castell 11 17

Paleontològic 46 73

Torre defensiva 5 8

Total general 63 100 %

Dels 63 BIC del Comtat, se n’han localitzat 7 que ge-
neren ocupació. L’ocupació generada de tipus directe 
representa el 14 % dels BIC (1), i la indirecta, el 86 % 
restant (6). 

Comarca
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 

generada
 %

El Comtat 1 14 % 6 86 %

Total general 1 14 % 6 86 %

Els BIC amb finalitat turística són els més destacats, 
11 dels 14 que s’han analitzat.

Comarca/
Finalitat

Educativa Otras Turística
Total 

general

El Comtat 2 1 11 14

Total 
general

2 1 11 14

Trobem 50 elements que estan vinculats a diverses 
iniciatives: el 98 % dels elements BIC pertanyen a ini-
ciatives públiques, que generen ocupació, i el 2 % per-
tanyen a iniciatives privades. La Diputació Provincial 
és l’única organització que ha generat ocupació en 
l’actuació en els BIC.

Comarca/
Iniciativa

Privada % Pública %
Total 

general
% 

general

El Comtat 1 2 % 49
98 
%

50 100 %

Total 
general

1 2 % 49
98 
%

50 100 %

Comarca/Organisme
Provincial 

(Diputació)
Total general

El Comtat 4 4

Total general 4 4

Castell de Cocentaina.
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6.3.4. El Vinalopó Mitjà

S’han identificat 14 BIC al Vinalopó Mitjà, dels quals 
destaquem 7 castells i 3 jaciments paleontològics.

El Vinalopó Mitjà

Element BIC Quantitat  %

Aqüeducte 1 7

Castell 7 50

Edifici residencial 1 7

Ermita 1 7

Paleontològic 3 22

Torre defensiva 1 7

Total general 14 100 %

S’han identificat 10 BIC generadors d’ocupació, és a 
dir, el 71,4 %. Els tipus d’ocupació que s’originen són: 
la directa, que representa el 30 % del total d’elements 
BIC que generen ocupació i la indirecta, que repre-
senten el 70 %.

Comarca
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 

generada
%

El Vinalopó Mitjà 3 30 % 7 70 %

Total general 3 30 % 7 70 %

Les finalitats dels elements BIC que destaquen són 
l’educativa (6) i la turística (3).

Comarca/
Finalitat

Educativa Turística Altres Total general

El Vinalopó 
Mitjà

6 3 2 11

Total 
general

6 3 2 11

La totalitat de les iniciatives són públiques, de les 
quals la Generalitat lidera amb 4 BIC, seguida pels 
ajuntaments, amb 2 més, i la Diputació, amb un.

Comarca/
Iniciativa

Privada % Pública %
Total 

general
 % 

general

El 
Vinalopó 
Mitjà

9
100 

%
0

0 
%

9 100 %

Total 
general

9
100 

%
0

0 
%

9 100 %

Comarca/
Organisme

Autonòmic 
(GVA)

Municipal 
(Aj.)

Provincial 
(Diputació)

Total 
general

El Vinalopó 
Mitjà

4 2 1 7

Total 
general

4 2 1 7

Castell de Petrer.
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6.3.5. La Marina Alta

Es tracta d’una comarca litoral alacantina amb 139 
elements BIC. Destaquen per nombre els jaciments 
paleontològics (90), seguits de les torres defensives 
(14) i els castells (13). 

La Marina Alta

Element BIC Quantitat %

BIC Immaterial 1 0,7

Castell 13 9,5

Castell i muralla 1 0,7

Creu de terme 1 0,7

Edifici agrícola 2 1,4

Edifici de serveis 1 0,7

Edifici residencial 5 3,5

Ermita 2 1,4

Església 2 1,4

Muralla 7 5

Paleontològic 90 65

Torre defensiva 14 10

Total general 139 100 %

S’han identificat 29 BIC que generen ocupació. És a dir, 
al voltant del 20 % del total. Els tipus d’ocupació que 
s’originen són: la directa, que representen el 27,6 % 
del total d’elements BIC que generen ocupació, i la 
indirecta, que representen el 72,4 %.

Comarca
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 

generada
%

La Marina 
Alta

8 27,6 % 21 72,4 %

Total general 8 27,6 % 21 72,4 %

El repartiment de finalitats de la posada en valor dels 
86 elements BIC identificats indica que l’activitat tu-
rística constitueix el principal objectiu. 

Comarca/
Finalitat

Educativa Turística Otras
Total 

general

La Marina Alta 11 35 40 86

Total general 11 35 40 86

La iniciativa pública és majoritària. De les consul-
tes realitzades s’han analitzat 76 elements BIC, dels 
quals el 89,4 % corresponen a actuacions d’iniciativa 
pública que generen ocupació, i el 10,6 % pertanyen 
a iniciatives privades. Els ajuntaments són les úni-
ques administracions que han participat en aquestes 
accions.

Comarca/
Iniciativa

Privada % Pública %
Total 

general
 % 

general

La Marina 
Alta

8
10,6 

%
68

89,4 
%

76 100 %

Total 
general

8
10,6 

%
68

89,4 
%

76 100 %

Comarca/
Organisme

Municipal (Aj.) Total general

La Marina Alta 9 9

Total general 9 9

Torre del Gerro. Dénia.
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6.3.6. La Marina Baixa

S’han identificat 61 BIC, dels quals destaquen per nom-
bre els jaciments paleontològics (24), seguits de les 
torres defensives (16) i dels castells (10).

La Marina Baixa

Element BIC Quantitat  %

Aqüeducte 1 1,6

Castell 10 16,4

Castell i muralla 1 1,6

Conjunt històric 3 5

Creu de terme 2 3,2

Edifici residencial 1 1,6

Església 1 1,6

Muralla 2 3,2

Paleontològic 24 39,5

Torre defensiva 16 26,3

Total general 61 100 %

Dels 61 BIC de la comarca de la Marina Baixa se n’ha 
localitzat 12 (el 19,6 %) que generen ocupació. La mo-
dalitat majoritària és l’ocupació indirecta, amb 11 BIC 
(91,6 %).

Comarca
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 
generada

%

La Marina Baixa 1 8,4 % 11 91,6 %

Total general 1 8,4 % 11 91,6 %

Destaquen els elements BIC que tenen com a objectiu 
el desenvolupament turístic, a través de la posada en 
valor d’aquests. S’estimen 25 elements en els quals 
s’ha actuat per a aqueixa finalitat. 

Comarca/
Finalitat

Educativa Turística Otras
Total 

general

La Marina Baixa 1 25 17 43

Total general 1 25 17 43

Existeix un protagonisme de les iniciatives públiques, 
ja que s’estima la seua participació en més del 85 % 
dels BIC generadors d’ocupació. En aquest cas són els 
ajuntaments els únics promotors de les actuacions.

Comarca/
Iniciativa

Privada % Pública %
Total 

general
% 

general

La Marina 
Baixa

5
13,2 

%
33

86,8 
%

38 100 %

Total 
general

5
13,2 

%
33

86,8 
%

38 100 %

Comarca/
Organisme

Municipal (Aj.) Total general

La Marina Baixa 3 3

Total general 3 3

Església Parroquial de Nuestra Señora 
de la Asunción. La Vila Joiosa.
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6.3.7. L’Alacantí

S’han identificat un total de 67 BIC. Destaquen pel seu 
volum les torres defensives (37), els castells (6), i les 
muralles (4).

L’Alacantí

Element BIC Quantitat  %

Aqüeducte 1 1,5

BIC Immaterial 2 3

Castell 6 9

Castell i muralla 1 1,5

Catedral 1 1,5

Conjunt històric 1 1,5

Convent 1 1,5

Edifici agrícola 1 1,5

Edifici de serveis 1,5

Edifici de serveis i sociocultural 1 1,5

Edifici sociocultural 3 4,4

Església 2 3

Muralla 4 5,9

Palau 1 1,5

Paleontològic 3 4,4

Romà 1 1,5

Torre defensiva 37 55,3

Total general 67 100 %

S’han localitzat 12 BIC que generen ocupació. Al vol-
tant del 40 % generen ocupació directa, mentre que 
el 60 %, ocupació indirecta.

Comarca
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 

generada
%

L’Alacantí 10 38,4 % 16 61,6 %

Total general 10 38,4 % 16 61,6 %

La finalitat predominant és la turística, uns 23 ele-
ments BIC dels 30 analitzats en l’enquesta.

Comarca/
Finalitat

Educativa Turística Otras
Total 

general

L’Alacantí 4 23 3 30

Total 
general

4 23 3 30

Aproximadament dos terços correspon a la iniciati-
va pública, 23 BIC de 36. Els ajuntaments (10), la Di-
putació (4) i la Generalitat Valenciana (3) canalitzen 
aquesta iniciativa.

Comarca/
Iniciativa

Privada % Pública %
Total 

general
 % 

general

L’Alacantí 13
36,2 

%
23

63,8 
%

36 100 %

Total 
general

13
36,2 

%
23

63,8 
%

36 100 %

Comarca/
Organisme

Autonòmic 
(GVA)

Municipal 
(Aj.)

Provincial 
(Diputació)

Total 
general

L’Alacantí 3 10 4 17

Total 
general

3 10 4 17
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6.3.8. L’Alcoià

S’han identificat 44 elements BIC en el territori de 
l’Alcoià, entre els quals destaquen els jaciments pa-
leontològics (23) i els castells (6).

L’Alcoià

Element BIC Quantitat %

Aqüeducte 2 4,6

BIC Immaterial 2 4,6

Castell 6 13,7

Castell i muralla 1 2,2

Conjunt històric 1 2,2

Edifici industrial 2 4,6

Edifici sociocultural 1 2,2

Iber 1 2,2

Muralla 2 4,6

Palau i església 1 2,2

Paleontològic 23 52,3

Torre defensiva 2 4,6

Total general 44 100 %

Dels 44 BIC identificats, 16 generen ocupació. El tipus 
d’ocupació que s’origina és la directa, que representa 
el 43,8 % del total d’elements BIC que generen ocupa-
ció, i la indirecta, que representa el 56,2 %.

Comarca
Ocupació 

directa 
generada

%
Ocupació 
indirecta 

generada
%

L’Alcoià 7 43,8 % 9 56,2 %

Total general 7 43,8 % 9 56,2 %

Destaquen com a finalitats de les actuacions l’educa-
tiva (6) i la turística (5).

Comarca/
Finalitat

Educativa Turística Otras
Total 

general

L’Alcoià 6 5 2 13

Total general 6 5 2 13

S’estima que al voltant de 28 elements dels BIC han 
sigut intervinguts mitjançant la iniciativa pública, la 
qual cosa representa més del 90 %. Els ajuntaments 
són els promotors de les accions de posada en valor.

Comarca/
Iniciativa

Privada % Pública %
Total 

general
 % 

general

L’Alcoià 2
6,7 

%
28

93,3 
%

30 100 %

Total 
general

2
6,7 

%
28

93,3 
%

30 100 %

Comarca/
Organisme

Municipal (Aj.) Total general

L’Alcoià 3 3

Total general 3 3

El Molinar d'Alcoi
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6.3.9. L’Alt Vinalopó

En aquesta comarca de l’interior alacantí trobem 16 
elements BIC, dels quals destaquen els castells (4), 
les esglésies (2), els conjunts històrics (2) i els jaci-
ments paleontològics (2). 

L’Alt Vinalopó

Element BIC Quantitat  %

BIC Immaterial 1 6,2

Castell 4 25

Castell i muralla 1 6,2

Conjunt històric 2 12,6

Edifici de serveis 1 6,2

Edifici residencial 1 6,2

Edifici sociocultural 1 6,2

Església 2 12,6

Paleontològic 2 12,6

Santuari 1 6,2

Total general 16 100 %

Dels 16 BIC n’identifiquem 12 que generen ocupació; 
directa un 33 %, indirecta quasi un 67 %.

Comarca

Compte 
d’ocupació 

creada 
directa

%

Compte 
d’ocupació 

creada 
indirecta

%

L’Alt Vinalopó 4 33,3 % 8 66,7 %

Total general 4 33,3 % 8 66,7 %

Predominen les actuacions dirigides a millorar el tu-
risme, 10 BIC dels 13.

Comarca/
Finalitat

Educativa Turística Otras
Total 

general

L’Alt Vinalopó 1 10 2 13

Total general 1 10 2 13

El 80 % de les intervencions són públiques, en les 
quals destaquen els ajuntaments (8) i la Generalitat 
Valenciana (3).

Comarca/
Iniciativa

Privada % Pública %
Total 

general
 % 

general

L’Alt 
Vinalopó

2
20 
%

8
80 
%

10 100 %

Total 
general

2
20 
%

8
80 
%

10 100 %

Comarca/
Organisme

Autonòmic 
(GVA)

Municipal 
(Aj.)

Total  
general

L’Alt Vinalopó 3 8 11

Total general 3 8 11

Castell de Sax
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CAPÍTOL 7

Juan López Jiménez, Antonio Martínez Puche
Universitat d’Alacant

Luis Pablo Martínez Sanmartín
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. GVA

Caracterització dels 
BIC i el mercat laboral. 
Província i pactes. 
Alacant
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Els béns que integren el patrimoni cultural constitu-
eixen un llegat patrimonial d’inapreciable valor, que 
conformen els principals senyals d’identitat dels po-
bles i la seua contribució a la cultura universal i de la 
qual són responsables per a la conservació i enriqui-
ment. Els Béns d’Interés Cultural (d’ara en avant BIC) 
són declarats conforme a les disposicions de la Llei 
4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià 
atesa la següent classificació: Béns immobles, Béns 
mobles, Documents i obres bibliogràfiques, cinema-
togràfiques, fonogràfiques o audiovisuals, declarades 
individualment, com a col·lecció o com a fons d’arxius 
i biblioteques i Béns immaterials, aquests últims con-
forme al que es disposa per la Llei 6/2015, del 2 abril, 
de Reconeixement, Protecció i Promoció dels Senyals 
d’Identitat del Poble Valencià.

La província d’Alacant inclou una àmplia representa-
ció en tot el seu territori de béns immobles declarats 
BIC. Entre tots aquests, destaquen pel seu nombre i 
distribució els béns immobles monuments, si bé tam-
bé existeix una important representació de BIC zones 
arqueològiques. En molta menor mesura, els béns im-
mobles distribuïts per la província d’Alacant són els 
Conjunts Històrics, els Jardins Històrics i els Espais 
Etnològics. Per contra, no existeix cap Lloc Històric, 
Zona Paleontològica i Parc Cultural declarats com a 
BIC immoble en aquest territori.

La sostenibilitat té una especial rellevància en el patri-
moni cultural per considerar-la des de la perspectiva 
de la preservació del patrimoni com una estratègia 
d’impulsió d’un desenvolupament econòmic sostenible 

(Ministeri de Cultura, 2010; Troitiño i Troitiño, 2018). La 
influència de la sostenibilitat en la cohesió territorial 
suposa un actiu per a la diversificació de l’economia, 
la gestió tradicional dels territoris i les noves opor-
tunitats en ocupació en el medi rural amb el risc de 
despoblació. En aquest sentit, el turisme cultural és un 
tipus d’activitat turística en la qual la motivació essen-
cial del visitant és aprendre, descobrir, experimentar 
i consumir les atraccions/productes culturals tangi-
bles i intangibles en una destinació turística (UNWTO, 
2018), i el aquest es pot practicar, amb un alt grau 
d’èxit, entorn d’aquests elements patrimonials. En la 
Carta Mundial del Turisme Sostenible del 1995 s’insta 
que la sostenibilitat siga integrada i que perdure en el 
temps i tinga efectes induïts sobre el patrimoni cultu-
ral amb la implicació dels stakeholders i el seu efecte 
en l’economia local (Martínez-Puche, 2019).

L’actual ocupació generada entorn dels BIC a la pro-
víncia d’Alacant està àmpliament associada a les 
possibilitats econòmiques dels ajuntaments. Els ens 
públics locals amb majors recursos estan aconse-
guint arribar a una ocupabilitat associada a la seua 
capacitat de despesa i inversió i a l’aposta per un 
lucre sostenible dels BIC. En molts casos, aquests 
ajuntaments inverteixen turísticament per a generar 
visites guiades, que possibiliten l’ocupació associada 
a aquests recursos patrimonials i que en major me-
sura són de caràcter temporal i anual.

La següent anàlisi dels BIC de la província d’Alacant 
es fa a partir de les seues diferents tipologies a ex-
cepció dels escuts i campanes.

Caracterització dels BIC i el mercat 
laboral. Província i pactes. Alacant
Juan López Jiménez, Antonio Martínez Puche
Universitat d’Alacant

Luis Pablo Martínez Sanmartín
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. GVA
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7.1. ELS BIC DE LA COMARCA DEL COMTAT

Les característiques geogràfiques i històriques de la 
comarca del Comtat determinen la tipologia de BIC 
existents en aquest territori. La major part dels BIC 
de la comarca del Comtat són zones arqueològiques 
representades per coves, abrics i pintures rupestres 
de l’art llevantí que representen el 73 % dels BIC de la 
comarca. A molta distància els segueixen els elements 
patrimonials de l’arquitectura defensiva com són els 
castells, amb un total d’11, i les torres defensives, amb 
un total de 5 (vegeu la taula 1 i la figura 1).

Taula 1. Tipologia i llocs de treball generat dels 
Béns d’Interés Cultural en l’àmbit de la comarca  
del Comtat

Número
Porcentaje 

(%)
Puestos de 

trabajo

BIC Immaterial 1 1,59 0

Castell 11 17,46 1

Zona arqueològica 46 73,02 0

Torre defensiva 5 7,94 0

TOTAL 63 100 1

Font: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Elaboració pròpia.

Figura 1. Tipologia dels Béns d’Interés Cultural  
en l’àmbit de la comarca del Comtat.

les serres i paisatges muntanyencs del llevant de la 
Península i que s’insereix també en altres comunitats 
autònomes.

A més de l’exclusivitat i fragilitat, la seua imbricació 
en un paisatge humanitzat, però d’alt valor ecològic, i 
el valor com a testimoniatge artisticodocumental de 
l’època doten aquests conjunts d’una gran importàn-
cia. L’art rupestre del llevant espanyol es configura 
així com un dels elements vertebradors de l’arc me-
diterrani, especialment en les zones de la muntanya 
mitjana litoral i interior, i es constitueix així una regió 
cultural que presenta gran transcendència territori-
al, econòmica, social i cultural. Precisament aqueix 
interés paisatgístic, a més de l’històric, va ser un ele-
ment clau en la inclusió d’aquests béns a la Llista del 
Patrimoni Mundial.

El nombre de BIC convertits en producte turístic a 
la comarca del Comtat és molt baix, sens dubte, per 
la naturalesa de gran part d’aquests béns, és a dir, 
de les característiques pròpies de les coves, abrics i 
pintures rupestres que es representen com a BIC im-
mobles zones arqueològiques. Aquests espais tenen 
més difícil la posada en valor i el seu aprofitament 
econòmic sostenible per les dificultats inherents als 
temes d’accés, propietat, seguretat, control i gestió 
d’aquests recursos.

Les possibilitats que aquestes manifestacions de 
l’art rupestre llevantí ofereixen al turisme cultural 
són molt àmplies. El disseny i creació de rutes tu-
rístiques i itineraris culturals són una oportunitat 
que subjau del mateix valor del recurs patrimonial, 
sempre supeditada a la idea de conservació d’aquest. 
Aquest producte turístic s’hauria de convertir en una 
possibilitat manifesta d’atraure visitants i turistes i 
generar sinergies socioeconòmiques, sobretot quan 
aquests béns es localitzen preferentment en àrees 
amb fort risc de despoblació. 

La posada en valor del turisme cultural associat als 
BIC haguera d’integrar-se preceptivament en un Pla 
Especial i un Pla Director. Els plans directors i els 
Plans d’Especial Protecció han d’anar acompanyats 
d’unes propostes de gestió cultural, econòmica i de 
difusió a través d’accions concretes com l’adequa-
ció de l’accessibilitat, control i gestió amb criteris de 
seguretat cap al visitant, senyalística i equipaments 
bàsics per a generar satisfacció en la visita educa-
tiva, turística i cultural. En l’actualitat alguns petits 
municipis d’aquesta comarca (i també de la Marina 
Alta) ofereixen en les pàgines web municipals aquests 
recursos turístics, però falten infraestructures de su-
port i gestió entorn d’aquests per a generar un pro-
ducte turístic amb garanties de ser gaudit i apreciat i 
valorat en la seua justa mesura.

BIC Inmaterial 2%

Zona  
arqueològica
73%

Torre defensiva 8%

Castell 17%

Font: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Elaboració pròpia.

L’art rupestre de l’arc mediterrani de la península 
Ibèrica va ser declarat Patrimoni de la Humanitat 
l’any 1998, quan es va produir la seua inscripció en 
el llistat corresponent a la UNESCO. La importància 
de tots els valors presents en aquesta comarca és 
la presència nombrosa d’aquestes manifestacions 
culturals úniques i representatives d’una societat 
prehistòrica epipaleolítica i neolítica que va habitar 
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7.2. ELS BIC DE LA COMARCA DE L’ALCOIÀ

La comarca de l’Alcoià consta de huit municipis dels 
quals Alcoi i Ibi s’inclouen dins del Pacte Territorial 
d’ACTAIO. Aquesta comarca alacantina es caracteritza 
per la presència de BIC relacionats amb l’arquitectura 
defensiva arran del seu ric passat històric, però, so-
bretot, de BIC zones arqueològiques que s’integren en 
coves, abrics i pintures rupestres que es troben dins 
de l’element del patrimoni mundial (vegeu la taula 2 
i la figura 2).

Taula 2. Tipologia i llocs de treball generat dels 
Béns d’Interés Cultural en l’àmbit de la comarca 
 de l’Alcoià

Número
Porcentaje 

(%)
Puestos de 

trabajo

Aqüeducte 2 4,44 0

BIC Immaterial 2 4,44 1

Castell 6 13,33 1

Castell i muralla 1 2,22 1

Conjunt històric 2 4,44 1

Espai Etnològic 2,22 0

Edifici 
sociocultural

1 2,22 0

Muralla 2 4,44 0

Palau i església 1 2,22 1

Zona arqueològica 24 53,33 2

Torre defensiva 2 4,44 0

Lloc Històric 1 2,22 0

TOTAL 45 100,00 7

Font: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Elaboració pròpia.
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Lloc Històric 4%

Torre defensiva 
4 %

Figura 2. Tipologia dels Béns d’Interés Cultural en 
l’àmbit de la comarca de l’Alcoià

La consideració de la posada en valor d’aquests i de 
tots els Béns d’Interés Cultural com a factors per al 
desenvolupament del turisme i com a part integrada 
en les accions endògenes per al desenvolupament 
local dels territoris s’ha de fonamentar, en un primer 
moment, en l’aposta per la seua conservació i la qua-
lificació a través dels poders públics. La consideració 
d’aquests elements del patrimoni cultural a l’econo-
mia local i a la creació d’ocupació és un factor molt 
constatat per la Declaració d’Hèlsinki del 1996 (o 4a 
Conferència Europea de Ministres responsables del 
patrimoni de la Unió Europea) i la Carta de Brussel·les 
del 2009, en els postulats de la qual es destaca la 
seua capacitat de creació d’ocupació estable, especi-
alitzada, de qualitat i no deslocalitzable.

Els BIC presents en aquest territori destaquen pel seu 
interés històric, arqueològic i etnogràfic que en van 
motivar la inclusió dins dels supòsits de l’article 1 de 
la Llei de Patrimoni Històric Espanyol per a la seua 
consideració com a patrimoni i gaudir de protecció de 
manera individualitzada.

D’altra banda, existeixen interessants BIC que no 
s’inclouen dins dels monuments de l’arquitectura 
defensiva, ni tampoc dels béns de les zones arqueo-
lògiques. El BIC Ruta dels Molins Paperers de Banye-
res de Mariola al riu Vinalopó és un exemple d’espai 
etnològic posat en valor i generador d’oportunitats 
econòmiques i d’ocupació. En aquest espai es consi-
deren inclosos els edificis de major rellevància vin-
culats amb l’aprofitament hidràulic de les aigües del 
riu Vinalopó, tant per al seu ús industrial moliner com 
per a l’ús agrícola; el mateix riu Vinalopó en aquest 
tram i els terrenys directament vinculats als edificis 
anteriorment citats, al costat de les riberes del riu.

7.2.1. Els BIC de l’Acord Territorial per a l’Ocupació 

i el Desenvolupament Local Alcoi-Ibi-Ontinyent 

(ACTAIO)

Aquest Acord Territorial per a l’Ocupació i el Desen-
volupament Local inclou els municipis d’Alcoi, Ibi i 
Ontinyent.  El reflex dels Béns d’Interés Cultural en 
aquests tres municipis influeix en el patrimoni cul-
tural de les comarques de l’Alcoià, el Comtat i la Vall 
d’Albaida, si bé, suposen uns municipis amb una míni-
ma extensió superficial respecte al total de superfície 
d’aquestes comarques on s’insereixen (taula 3).

Aquest factor és limitant quant a la representativitat 
del nombre de BIC d’aquests municipis respecte al 
total. Els municipis d’Alcoi, Ibi i Ontinyent, que generen 
un impacte socioeconòmic molt important en el total 
d’aquestes comarques, tenen una menor influència 
en el patrimoni cultural atesa la seua menor extensió.

Font: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Elaboració pròpia.
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Taula 3. Tipologia dels Béns d’Interés Cultural en 
l’àmbit d’ACTAIO

ACTAIO Número
Porcentaje (%) 
respecto Pacto

Porcentaje (%) 
respecto Comarca

BIC 
Inmaterial

1 4,17 2,22

Castillo 4 16,67 8,89

Conjunto 
histórico

1 4,17 2,22

Convento 1 4,17 2,22

Iglesia 4 16,67 8,89

Monasterio 1 4,17 2,22

Muralla 1 4,17 2,22

Palacio 1 4,17 2,22

Zona 
arqueológica

2 8,33 4,44

Santuario 1 4,17 2,22

Torre 
defensiva

6 25,00 13,33

Sitio 
Histórico

1 4,17 2,22

TOTAL 24 100 53,33

sos obtinguts de la despesa de turistes i visitants per 
a sufragar part del manteniment dels llocs de treball 
creats i així consolidar la creació d’aquest producte 
turístic. Actualment aquesta activitat amb inversió per 
al BIC de 16.000 € per part de l’administració local no 
genera ingressos.

El mateix ajuntament, i a través del Museu Arqueolò-
gic, presenta visites guiades organitzades al BIC Po-
blat ibèric murallat del Puig i al BIC Recinte Murallat 
d’Alcoi amb una aportació l’any passat de 12.000 € i 
15.000 € respectivament com a inversió local. Aquests 
Béns d’Interés Cultural poden ser recursos que estan 
adquirint experiència de consum a través d’una in-
tervenció planificada per a l’adequació al turisme. El 
resultat de la intervenció pot sostenir el valor d’ús del 
producte turístic, o benefici derivat del consum, que 
pot generar una rendibilitat que sostinga la conser-
vació i el treball directe i indirecte generat.

7.3. ELS BIC DE LA COMARCA DE LA MARINA ALTA

La planificació integral dels BIC per a la seua recupe-
ració, rehabilitació i posada en valor està supeditada 
a la tipologia d’aquests, i són aquells relacionats amb 
zones arqueològiques com coves, abrics i art rupestre 
els menys intervinguts en proporció als BIC existents.

Quasi el 65 % dels Béns d’Interés Cultural a la comar-
ca de la Marina Alta són béns immobles pertanyents 
a zones arqueològiques que es contemplen dins de 
les coves, abrics i pintures rupestres de la província 
d’Alacant i que en Acord del 2010 del Consell es van 
incloure en la Secció Primera de l’Inventari General 
del Patrimoni Cultural Valencià. El 10,1 % es consti-
tueix per torres defensives i el 9,4 % són els castells 
(vegeu la taula 4 i la figura 3).

Font: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Elaboració pròpia

En relació amb les coves, abrics i pintures rupestres, 
i per al cas d’Alcoi, cal destacar les accions dinamit-
zadores des de l’àmbit local per a adequar aquestes 
zones arqueològiques per a aconseguir un objectiu 
que compatibilitze la funció educativa i turística, des 
d’una perspectiva sostenible de la conservació dels 
BIC. Actualment està en projecte la creació d’un Cen-
tre d’Interpretació per als Abrics d’art rupestre de la 
Sarga, Abric I, Abric II i Abric III. Sens dubte, després 
d’un temps programant visites guiades, aquesta acció 
suposa un element atractiu i innovador per a la visita 
turística. La inversió permetrà la disposició de recur-
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Taula 4. Tipologia i llocs de treball generats dels 
Béns d’Interés Cultural en l’àmbit de la comarca de 
la Marina Alta

ACTAIO Número Porcentaje (%)
Puestos de 

trabajo

BIC 
Immaterial

1 0,72 0

Castell 13 9,35 2

Conjunt 
Històric

1 0,72 0

Creu de 
terme

1 0,72 0

Edifi ci 
agrícola

2 1,44 0

Edifi ci de 
serveis

1 0,72 0

Edifi ci 
residencial

5 3,60 0

Ermita 2 1,44 0

Església 2 1,44 0

Muralla 7 5,04 0

Zona 
arqueològica

90 64,75 4

Torre 
defensiva

14 10,07 1

TOTAL 139 100 7

altre factor que hi infl ueix és la dispersió geogràfi ca 
d’aquests per la difícil orografi a, que fa més difícil la 
posada en valor i l’aprofi tament econòmic sostenible 
per les difi cultats inherents als temes d’accés, segu-
retat i propietat privada, entre altres. Tot i això, molts 
municipis manifesten el desig de poder valorar-los i 
dotar-los d’unes funcions econòmiques, socials i cul-
turals donades les oportunitats que tindria si sobre 
aquests s’elaborara una acció integral.

En aquesta comarca la posada en valor dels BIC dels 
municipis litorals es compatibilitza amb les accions 
turístiques encaminades a una oferta turística com-
plementària al principal atractiu turístic, és a dir, al 
producte de sol i platja. En canvi, en les zones interiors 
els BIC suposen, juntament amb el medi natural, el 
principal atractiu per a l’atracció de turistes a aquests 
espais. Per a tots els casos el nombre de treballadors 
està moltes vegades associat a la grandària dels mu-
nicipis i a la capacitat que tinguen aquests d’invertir a 
partir dels seus recursos endògens, rebre ajudes i, no 
tant, al nombre de BIC en cadascun d’aquests.

Així i tot, s’estan produint iniciatives que poden impul-
sar el canvi per a aquest territori i per a aquesta mena 
de BIC, com la generada per la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, que ha elaborat recent-
ment el Pla de gestió d’art rupestre de la Comunitat 
Valenciana. Aquest pla inclou uns objectius i estra-
tègies concrets relatius a la conservació, l’estudi i 
la difusió dels jaciments amb l’objectiu d’incremen-
tar el coneixement i la preservació d’aquests béns i 
contribuir al desenvolupament territorial de l’entorn, 
així com l’estratègia de gestió enfocada a accions de 
protecció i fer valdre el que pot convertir-se en una 
oportunitat. L’experiència dels llocs de treball creats 
en la Cova del Comte a Pedreguer, amb recent inversió 
pública local, orienta entre els objectius futurs la po-
sada en valor d’aquest recurs, factor compatible amb 
aquesta zona arqueològica segons el Decret 19/2020, 
de 17 de juliol, del Consell.

Cal destacar també les iniciatives desenvolupades per 
la Diputació d’Alacant (gestionades pel MARQ o Museu 
Arqueològic de la Província d’Alacant) en col·laboració 
amb diferents ajuntaments de la comarca de la Mari-
na Alta. En aquest sentit, la col·laboració entre l’orga-
nisme provincial i l’Ajuntament de Castell de Castells 
ha signifi cat la progressiva i tendent reivindicació de 
l’art rupestre local. Actualment existeix el Museu d’Art 
Macroesquemàtic de Castell de Castells (imatges 1 
i 2), on es recull una exposició i reproducció de les 
pintures rupestres macroesquemàtiques dels abrics 
(tots els BIC de la localitat), a més d’una oferta de 
visites gratuïtes al Pla de Petracos coorganitzades 
amb la Diputació.

Figura 3. Tipología de los Bienes de Interés Cultural 
en el ámbito de la comarca de la Marina Alta

Font: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Elaboració pròpia.
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Font: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Elaboració pròpia.

A la comarca de la Marina Alta el percentatge de BIC 
convertits en producte turístic és molt baix, sens 
dubte, per la tipologia d’aquests béns immobles. Un 
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7.3.1. Los BIC del Acuerdo Comarcal en materia 

de Empleo y Desarrollo Local en la Marina Alta 

(CREAMA)

Les característiques dels BIC que s’integren en els 
huit municipis que conformen el Pacte CREAMA són 
diferents al conjunt de la comarca. El caràcter litoral 
d’aquests municipis i les característiques històriques 
han determinat que els BIC d’aquest Pacte Territorial 
només incloguen un 13,33 % de les zones arqueo-
lògiques relacionat amb coves, abrics i art rupestre 
respecte al total de la comarca de la Marina Alta, de 
caràcter interior i més muntanyenc. Precisament per 
aquestes característiques de litoralitat d’aquests 
municipis integrants del Pacte CREAMA, els BIC més 
freqüents són les torres de guaita o defensives, que 
representen un 71,43 % del total de la comarca, les 
muralles amb 85,71 % i, finalment, el conjunt històric 
de Teulada-Moraira, que és l’únic BIC d’aquestes ca-
racterístiques en tota la comarca.

Taula 5. Tipologia dels Béns d’Interés Cultural en 
l’àmbit de CREAMA

Número
Porcentaje (%)

respecto a Pacto

Porcentaje 
(%) respecto 

a Comarca

BIC Immaterial 1 2,33 100,00

Castell 3 6,98 23,08

Conjunt Històric 1 2,33 100,00

Creu de terme 0 0,00 0,00

Edifici agrícola 2 4,65 100,00

Edifici de serveis 1 2,33 100,00

Edifici 
residencial

3 6,98 60,00

Ermita 2 4,65 100,00

Església 2 4,65 100,00

Muralla 6 13,95 85,71

Zona 
arqueològica

12 27,91 13,33

Torre defensiva 10 23,26 71,43

Font: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Dins del mateix pacte i dels 8 municipis que el con-
formen, és a dir, Benissa, Calp, Dénia, Gata de Gor-
gos, Pedreguer, Pego, Teulada i Xàbia, més de 50 % 
dels Béns d’Interés Cultural el conformen les zones 
arqueològiques i les torres defensives, elements ca-
racterístics de l’arquitectura defensiva que es va fo-
mentar per a la defensa del territori litoral enfront de 
les agressions externes des de la mar.

El patrimoni immaterial està representat a través 
del BIC l’escaldà mitjançant el Decret 120/2018, de 3 
d’agost, del Consell, pel qual es declara bé d’interés 
cultural l’escaldà, procés de transformació del raïm 
moscatell en panses. El patrimoni immaterial se si-
tua en l’actualitat al centre de desenvolupament del 
turisme cultural per l’interés creixent per les manifes-
tacions culturals de caràcter intangible. El patrimoni 
immaterial està cada vegada més prenent protago-
nisme en l’oferta cultural en totes les destinacions 
(Roigé, del Marmol, & Guil, 2019).

D’altra banda, existeix un exemple de BIC conjunt-his-
tòric com la denominada “Teulada gòtica emmuralla-
da”, segons Decret 232/2007, de 7 de desembre, del 
Consell, pel qual es declara Bé d’Interés Cultural, amb 
la categoria de Conjunt Històric, l’àrea denominada 
“Teulada gòtica emmurallada”, a Teulada. En aquest 
espai s’inclouen alguns altres BIC i Béns de Relle-
vància Local, fet que dota de complexitat i valor de 
conjunt aquest espai patrimonial.

Imatge 1. Exterior Museu. Font: Costa Blanca

Imatge 2. Interior del Museu. Font: Costa Blanca
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7.4. ELS BIC DE LA COMARCA DE LA MARINA BAIXA

Els BIC zones arqueològiques són el tipus de BIC que 
més abunda en el conjunt de la comarca de la Marina 
Baixa. Aquesta comarca presenta un total de 24 zones 
arqueològiques, cosa que representa el 39,34 % del 
total dels Béns d’Interés Cultural d’aquest territori. A 
més, aquesta comarca té una important representació 
de les torres de guaita o defensives igual que la resta 
de comarques litorals de la província d’Alacant. La 
Marina Baixa ostenta un total de 16 d’aquestes torres, 
que suposen més del 26 % del total de Béns d’Inte-
rés Cultural de la comarca. L’arquitectura defensiva 
que compon el patrimoni cultural de la comarca de la 
Marina Baixa es complementa amb els castells. Els 
castells en aquesta comarca són un total de 16, és a 
dir, el 16,39 % del total de BIC del territori i que s’eri-
geixen com a elements del patrimoni cultural desta-
cats pel que fa al nombre i percentatge del total de la 
Marina Baixa (vegeu la taula 6 i la fi gura 4).

Taula 6. Tipologia i llocs de treball generat dels 
Béns d’Interés Cultural en l’àmbit de la comarca de 
la Marina Baixa

MARINA BAIXA Nombre
Percentatge 

( %)
Llocs de 

treball

Aqüeducte 1 1,67 0

Castell 10 16,67 1

Conjunt històric 3 5,00 0

Creu de terme 2 3,33 0

Edifi ci residencial 1 1,67 0

Església 1 1,67 0

Muralla 2 3,33 0

Zona arqueològica 24 40,00 0

Torre defensiva 16 26,67 0

TOTAL 60 100,00 1

Fuente: Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Elabo-

ración propia

Figura 4. Tipologia dels Béns d’Interés Cultural en 
l’àmbit de la comarca de la Marina Baixa

La predominança del model de turisme de sol i de 
platja en aquesta comarca no és obstacle perquè 
s’intente aprofi tar els recursos patrimonials culturals 
com, per exemple, les torres de guaita o defensives. 
Actualment, existeixen projectes de recuperació a 
través de la prèvia rehabilitació d’aquesta mena 
d’elements de l’arquitectura defensiva històrica per 
a fer-los accessibles i visitables al públic general en 
el futur, com és el cas de torre Morales o Escaletes 
a Benidorm, amb una inversió local de 250.000 €. 
Aquesta mateixa localitat i amb el mateix objectiu 
manté un projecte de museïtzació i revalorització de 
les zones no excavades de la zona arqueològica de 
Tossal de la Cala amb un import actual invertit sobre 
el BIC de 400.000 €.

Els llocs de treball directes i indirectes generats en 
aquesta comarca entorn dels Béns d’Interés Cultural 
són menors que en altres comarques, si bé les opor-
tunitats d’ocupació són fefaents per tal com existeix 
una aposta local a través de diferents inversions en 
els municipis de major entitat per a generar museït-
zació i àmbits visitables dels diferents recursos tu-
rístics patrimonials existents. 

7.5. ELS BIC DE LA COMARCA DE L’ALT VINALOPÓ I 

VINALOPÓ MITJÀ

7.5.1. Els BIC de la comarca de l’Alt Vinalopó

A la comarca de l’Alt Vinalopó el percentatge de BIC 
pels quals es paga per al seu accés i visita és del 
23,03 %. Aquest percentatge és superior al total de 
la Comunitat Valenciana, que presenta un percentatge 
del 14,91 %.

Els BIC de l’Alt Vinalopó tenen una equilibrada repre-
sentació en aquest territori de les tipologies de BIC 
possibles, si bé destaquen els castells amb un total 
de 4, o el 25 % dels béns d’interés cultural d’aquest 
territori (vegeu la taula 7 i la fi gura 5).

Font: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Elaboració pròpia
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Taula 7. Tipologia i llocs de treball generats dels 
Béns d’Interés Cultural en l’àmbit de la comarca de 
l’Alt Vinalopó

Número
Porcentaje 

(%)
Puestos de 

trabajo

BIC Immaterial 1 6,25 0

Castell 4 25 4

Castell i muralla 1 6,25 0

Conjunt històric 2 12,5 1

Edifici de serveis 1 6,25 0

Edifici residencial 1 6,25 0

Edifici sociocultural 1 6,25 0

Església 2 12,5 1

Zona arqueològica 2 12,5 0

Santuari 1 6,25 0

TOTAL 16 100 6

Font: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Elaboració pròpia

Figura 5. Tipologia dels Béns d’Interés Cultural en 
l’àmbit de la comarca de l’Alt Vinalopó

Actualment, el producte turístic entorn dels BIC basat 
en la visita i accés mitjançant pagament als castells 
és un dels tres productes turístics pel que fa al pa-
trimoni cultural més difós a la Comunitat Valenciana 
(imatge 3). El caràcter de l’ús és directe, però també 
amb elevada franja de temporalitat. En els casos de 
Villena i Sax, s’organitzen visites guiades teatralitza-
des amb èxit i un alt grau de satisfacció del turista. 
Aquestes iniciatives generen ocupació indirecta.

Imatge 3. Campanya del 1999 per part de l’antic 
ITVA-GVA en què es posaven en valor els castells 
de l’Alt Vinalopó des del punt de vista turístic. 

Font: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Elaboració pròpia

Aquest patrimoni defensiu que suposen els castells 
forma part de l’identitari local i del paisatge d’una 
manera que representa la seua integració en el pa-
trimoni cultural local. Els castells existents en aquest 
territori es van incoar com a Béns d’Interés Cultural 
arran del Decret de 22 d’abril de 1949 sobre protecció 
dels castells espanyols (Butlletí Oficial de l’Estat, 5 de 
maig del 1949), si bé el Castell la Talaia o dels Pache-
co de Villena ja ho estava des de l’any 1931. Aquests 
castells, de la mateixa manera que d’altres de l’àmbit 
nacional, van ser declarats BIC davant d’una consci-
ència de vulnerabilitat i necessitat de protecció del 
patrimoni per un risc de deterioració i ruïna. Des de 
llavors són pols d’atracció turística per la monumen-
talitat i la rica història.

Font: Arxiu documental autors. 

Imatge 4. Desglossament del PDPT de Villena 
(2007-2010). 

Font: Arxiu documental autors

En el cas de Villena, el Pla de Dinamització del Pro-
ducte Turístic de la ciutat va consolidar el turisme 
entre barri antic, raval i castell amb èxit, i hi van par-
ticipar altres poblacions de la mateixa iniciativa amb 
la veïna Biar (imatge 4). De la mateixa manera, des de 
l’any 2021 s’ha generat una ruta pels escuts i blasons 
de la localitat per a conéixer el passat de Villena a 
través dels blasons situats en diferents punts i edificis 
emblemàtics.
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El pla director com a document ha de servir per a 
compilar i millorar les dades de tota índole neces-
sàries per al millor coneixement d’un bé, incloent-hi 
el patrimoni immoble, moble i immaterial. En aquest 
espai i en molts altres territoris es manca del Pla 
Director dels BIC (i de Plans Especials). Les recents 
accions per a la redacció i execució sorgeixen de les 
oportunitats i ajudes concedides per l’administració 
autonòmica. Existeixen exemples com el de la recent 
Resolució de 21 de novembre de 2018, de la Conse-
lleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la 
qual es convoquen per al 2019 les subvencions per a 
l’elaboració de la secció de patrimoni cultural de ca-
tàlegs de proteccions i la redacció de plans especials 
de protecció i de plans directors per a la intervenció 
en Béns d’Interés Cultural de la Comunitat Valenciana 
(DOGV núm. 8473 de 28.01.2019).

7.5.2. Els BIC de la comarca del Vinalopó Mitjà

Al Vinalopó Mitjà més de la meitat dels Béns d’Interés 
Cultural pertanyen a l’arquitectura defensiva. Els set 
castells existents són la meitat dels Béns d’Interés 
Cultural i amb la suma de les torres defensives se 
supera el 57 % del total (vegeu la taula 8 i la figura 6).

Taula 8. Tipologia i llocs de treball generats dels 
Béns d’Interés Cultural en l’àmbit de la comarca del 
Mitjà Vinalopó

Número Porcentaje (%)
Puestos de 

trabajo

Aqüeducte 1 7,14 0

Castell 7 50,00 4

Edifici 
residencial

1 7,14 0

Ermita 1 7,14 0

Zona 
arqueològica

3 21,43 0

Torre defensiva 1 7,14 0

TOTAL 14 100,00 4

Font: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Elaboració pròpia

Figura 6. Tipologia dels Béns d’Interés Cultural en 
l’àmbit de la comarca del Mitjà Vinalopó

Font: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Elaboració pròpia

Els nombrosos castells i muralles d’aquest territori 
denoten una rica història en què la defensa del terri-
tori i les poblacions que l’integraven n’han determinat 
la gènesi i existència. L’actual monumentalitat, sim-
bolisme i integració en el paisatge d’aquests monu-
ments els fan destacar com a elements de primera 
difusió i visibilització del patrimoni cultural per a la 
funció educativa i econòmica (turística). L’arquitectura 
defensiva representada als castells es conforma com 
la primera opció turística del territori i, així, instada 
des de fins i tot les corporacions municipals. D’altra 
banda, a la comarca del Vinalopó Mitjà el percentatge 
de BIC pels quals es paga per a accedir-hi i visitar-los 
és del 0 %.  Finalment, l’ocupació directa generada 
entorn dels BIC està relacionada amb els castells.

7.5.3. Els BIC del Pacte Territorial per l’ocupació de 
la Vall del Vinalopó

El Pacte per l’ocupació de la Vall del Vinalopó inclou 
gran part dels municipis de les comarques de l’Alt 
Vinalopó i del Vinalopó Mitjà. Els municipis amb BIC 
en aquest Pacte suposen el 90 % del total dels de les 
dues comarques, la qual cosa admet que el patrimoni 
dins de l’àmbit d’aquest Pacte té una alta represen-
tativitat dins del patrimoni al complet de totes dues 
comarques.
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Taula 9. Tipologia dels Béns d’Interés Cultural en 
l’àmbit de l’Acord de la Vall del Vinalopó

Número
Porcentaje (%) 

respecto al 
Pacto

Porcentaje (%) 
respecto a las 

dos comarcas*

Aqüeducte 1 4,57 3,57

Santuari 1 4,57 3,57

Edifici residencial 1 3,57 0,00

Ermita 1 4,57 3,57

Zona arqueològica 4 7,57 14,29

Torre defensiva 1 4,57 3,57

BIC Immaterial 1 4,57 3,57

Castell 10 13,57 35,71

Castell i muralla 1 4,57 3,57

Conjunt històric 2 5,57 7,14

Edifici de serveis 1 4,57 3,57

Edifici residencial 2 5,57 7,14

Edifici 
sociocultural

1 4,57 3,57

Església 2 5,57 7,14

TOTAL 28 31,57 100,00

Font: Elaboració pròpia.

*comarques de l’Alt Vinalopó i del Vinalopó Mitjà

Cal significar que ja va haver-hi iniciatives fa dues 
dècades, particularment en la segona meitat dels 
anys noranta. En efecte, el 1996 va sorgir el consorci 
de municipis «Illa d’Interior», per a la gestió manco-
munada de recursos turístics patrimonials. Amb nou 
municipis, es va establir una imatge corporativa i de 
marca diferenciada i es va editar material divulgatiu 
i promocional per a l’assistència a fires nacionals, in-
closa FITUR (imatge 5). El projecte buscava incentivar 
aspectes de l’economia interna d’estreta relació amb 
les possibilitats turístiques de la zona i la generació 
d’ocupació amb l’expansió dels serveis existents o la 
creació d’altres de nous.

Un dels objectius a més llarg termini consistia en 
la recuperació de cases rurals aptes per al turisme 
d’interior, per la qual cosa se’n va realitzar un inven-
tari. També l’oferta turística es recolzava en recur-
sos disponibles de caràcter cultural, gastronòmic, 
vinícola i paisatgístic. La promoció d’aquest consorci 
suposava l’adaptació d’una sèrie de rutes monogrà-
fiques, idònies per a l’excursió d’una jornada (excur-
sionistes i oci de proximitat), que buscaven una clara 
complementarietat amb el sol i platja. Hi havia rutes 
com les del «Fondillón», que tenien com a motiu el 

vi i proposaven passejos per terres en les quals les 
produccions vitivinícoles, d’acord amb el raïm mones-
trell, constitueixen un art secular. El recorregut també 
incloïa visites a cooperatives, com la de BOCOPA, que 
aglutina una representativa mostra de la producció 
de vins alacantins de reconegut prestigi. La segona 
ruta era la denominada «ruta d’Azorín», que guarda 
estreta relació amb la vida i obra de l’escriptor de la 
Generació del 98, natural de Monòver. La tercera de 
les rutes dissenyades estava basada en la promoció 
del raïm –«ruta del raïm»–. Aquesta ruta partia del 
Fondó de les Neus, on es podia visitar l’embassament 
d’«El Federal», considerat el major d’Europa construït 
en asfalt. La ruta també proposava la visita a grans 
extensions de camps de vinyes on es podien conéi-
xer aspectes del treball, com ara tasques, mètodes 
i usos tradicionals, incorporant-se la gastronomia 
popular en el municipi d’Aspe. En definitiva, aquest 
projecte d’Illa d’Interior oferia una abundant mostra 
de museus, monuments, festes, gastronomia, pastes 
casolanes i indústries tradicionals. La falta de sensi-
bilització per part dels poders locals, com de la ma-
teixa població per a establir polítiques coordinades 
que articularen els diferents recursos culturals, així 
com l’imperant localisme i falta de cultura turistico-
patrimonial, van fer que es perdés aquest projecte. 
D’aquesta manera, si bé assumim que cada poble 
posseeix singularitats notables, capaces d’atraure la 
demanda turística, comprenem que les seues carac-
terístiques similars són les que poden ajudar-los a 
guanyar la batalla i incloure’ls en el mapa turístic com 
un tot comú, fet que contribuirà que el turista desitge 
conéixer i romandre més en la zona (Martínez- Puche, 
A., 2013). En aquest context, les comarques del Vina-
lopó, sempre que han tingut l’oportunitat de posar en 
valor els seus recursos culturals de manera conjunta, 
no han tingut l’èxit esperat. Cal destacar aquest intent 
de la malaguanyada marca «Illa d’Interior» presidida 
en els últims anys per l’Ajuntament de Petrer, i que va 
acabar dissolent-se l’1 de gener del 2006, pel marcat 
localisme dels seus nou municipis.

Els pobles del Vinalopó s’han caracteritzat per ser 
industrials, i també per disposar d’una agricultura i 
un comerç que, a través de la tragineria, van establir 
les bases d’estructures protoindustrials en la segona 
meitat del segle XIX. El ferrocarril, unit a l’eix carreter 
que ajuntava el port d’Alacant amb l’interior de la Me-
seta, també va contribuir a un esdevenir pròsper que 
va activar els intercanvis comercials i la producció 
agroindustrial, fet que va forjar un caràcter empresa-
rial i emprenedor. La petjada de la història també s’ha 
fet notar en els paisatges i en les tradicions, per la 
qual cosa aquests pobles tenen molt de frontera eco-
nòmica, lingüística, defensiva i cultural.
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Imatge 5. Projecte Mancomunat d’Illa d’Interior. 7.6. ELS BIC DE LA COMARCA DE L’ALACANTÍ

A la comarca de l’Alacantí el percentatge de BIC pels 
quals es paga per a accedir-hi i visitar-los és del 
20,83 %. Aquest percentatge és lleugerament supe-
rior al total de la Comunitat Valenciana, que presenta 
un percentatge del 14,91 %. Les torres defensives són 
els béns patrimonials més nombrosos a la comarca 
(vegeu la taula 10 i la figura 7).

Taula 10. Tipologia i llocs de treball generats dels 
Béns d’Interés Cultural en l’àmbit de la comarca de 
l’Alacantí

Nombre
Porcentaje 

(%)
Puestos de 

trabajo

Aqüeducte 1 1,49 0

BIC Immaterial 2 2,99 4

Castell 6 8,96 7

Castell i muralla 1 1,49 1

Catedral 1 1,49 0

Conjunt històric 1 1,49 1

Convent 1 1,49 0

Edifici agrícola 1 1,49 0

Edifici de serveis 1 1,49 0

Edifici de serveis i 
sociocultural

1 1,49 0

Edifici sociocultural 3 4,48 0

Església 2 2,99 0

Muralla 4 5,97 0

Palau 1 1,49 0

Zona arqueològica 4 5,97 3

Torre defensiva 37 55,22 1

TOTAL 67 100,00 17

Font: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Elaboració pròpia

Les torres defensives litorals o torres de guaita s’in-
clouen dins de la denominada arquitectura defensiva 
o la construïda al llarg de la història per a defensa 
o control d’un territori. Els castells situats en llocs 
estratègics presenten una monumentalitat inherent 
al seu caràcter monumental que guarda l’esplen-
dor del passat històric. La recuperació i intervenció 
d’aquests espais per a símbol del passat històric de 
moltes poblacions són  una manera de recuperar la 
identitat oblidada. El caràcter funcional dels monu-
ments rehabilitats parteix de la recuperació local d’un 
patrimoni que es rescata de la genèrica destrucció o 
deterioració.

Font: Arxiu documental autors

En aquest cas, cal no oblidar que l’oci de proximitat 
(excursions d’un dia) s’ha constituït en una de les mo-
tivacions més destacades dels visitants d’aquestes 
comarques, ja que un gran percentatge són residents 
de la Comunitat Valenciana. Però podem parlar de 
destinacions turístiques vinculades als valors cultu-
rals a les comarques del Vinalopó? La resposta ha 
d’anar precedida d’una reflexió, ja que, en el context 
mercantilista i d’oci modern, els aspectes culturals 
dels territoris es posen al servei de l’activitat turística, 
però aquesta no acaba de quallar en les poblacions 
del Vinalopó d’una manera contundent, tenint el pa-
trimoni cultural, i els BIC, i potencial reclam que en 
l’actualitat encara cal continuar promocionant i treba-
llant perquè genere llocs de treball de manera directa. 
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 Figura 7. Tipologia dels Béns d’Interés Cultural en 
l’àmbit de la comarca de l’Alacantí

Taula 11. Tipologia dels Béns d’Interés Cultural en 
l’àmbit del Pacte per l’Ocupació d’Alacant

Nombre

Percentatge 
( %) 

respecte al 
Pacte

Percentatge 
( %)  Respecte 
a la Comarca

BIC Immaterial 1 2,33 1,49

Castell 2 4,65 2,99

Catedral 1 2,33 1,49

Conjunt històric 1 2,33 1,49

Convent 1 2,33 1,49

Edifici de serveis 1 2,33 1,49

Edifici de serveis i 
sociocultural

1 2,33 1,49

Edifici sociocultural 1 2,33 1,49

Església 1 2,33 1,49

Muralla 4 9,30 5,97

Palau 1 2,33 1,49

Zona Arqueològica 1 2,33 1,49

Torre defensiva 27 62,79 40,30

TOTAL 43 100,00 64,18

Font: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Elaboració pròpia

Els elements revalorats en aquesta ciutat són l’Ar-
xiu Històric Provincial, Casa Consistorial, Castell de 
Santa Bàrbara, Castell de Sant Ferran, Cocatedral 
de Sant Nicolau, Església de Santa Maria, Conjunt de 
Nova Tabarca, Muralla medieval Carrer Major, MARQ, 
Porta Ferrisa, Torre Bosch, Torre Juana, Torre Reixes, 
Torre de Sant Josep i Tossal de Manises. L’impacte 
positiu es basa en diferents aspectes, tant culturals, 
identitaris com econòmics. També en la sensibilitza-
ció social amb el patrimoni cultural. És per això que 
la reivindicació d’aquests Béns d’Interés Cultural és 
molt important, a part de la generació de recursos 
socioeconòmics i ocupació que es generen.

7.6.2. Els BIC del Pacte Territorial ACTEI

Els municipis que s’integren dins del pacte ACTEI es 
distribueixen entre aquells que són eminentment li-
torals i aquells localitzats lleugerament a l’interior 
com Aigües, Tibi i Xixona. Aquest caràcter territorial 
el dota de certa heterogeneïtat quant al tipus de BIC 
existents. D’una banda, els BIC associats a zones ar-
queològiques i torres defensives que estan molt vin-
culats a l’àmbit dels municipis litorals i, per un altra, 
els BIC etnològics i fins i tot immaterials que estan 
més associats als municipis confrontants de l’interior. 
El Pacte Territorial ACTEI integra el 20,9 % del total de 
Béns d’Interés Cultural de la comarca i està en la torre 
defensiva el principal nombre de BIC amb un total de 
7, o el que és el mateix, el 50 % dels Béns d’Interés 
Cultural del Pacte, fet que representa el 10,45 % de 
BIC del total de la comarca (vegeu la taula 12)..

Font: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Elaboració 

pròpia

El nombre de BIC sense posar en valor és ampli i la 
falta de dotació d’usos i funció a aquests béns patri-
monials és una oportunitat. Dins del procés patrimo-
nial, les intervencions de restauració, que segueixen 
habitualment les de protecció i conservació, són les 
accions prèvies per a l’accés públic, sempre en clau 
de sostenibilitat. El repertori d’accions és ampli, més 
encara si es té en compte que l’orientació de les acci-
ons s’orienta també cap a l’accessibilitat per a donar 
pas a la funció social i econòmica del BIC, que no ha 
de ser només física, sinó també cognitiva.

7.6.1. Els BIC del Pacte Territorial d’Alacant

El territori del Pacte Territorial d’Alacant presenta 43 
Béns d’Interés Cultural, és a dir, el 64,18 % del total 
de BIC de la comarca de l’Alacantí. Aquesta quantitat 
de Béns d’Interés Cultural respecte a la resta de ter-
ritori es fonamenta principalment en el gran nombre 
de torres defensives, amb un total de 27, o el que és 
el mateix, el 40,3 % de la comarca. Malgrat el gran 
nombre d’aquesta mena de BIC, la característica pa-
trimonial d’aquest territori és la gran representativitat 
de tota mena de Béns d’Interés Cultural en el territori, 
ateses les característiques de la ciutat i del seu terme 
municipal.
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Taula 12. Tipologia dels Béns d’Interés Cultural en 
l’àmbit del Pacte per l’Ocupació d’Alacant

Nombre
Percentatge 
(%) respecte 

al Pacte

Percentatge 
(%)respecte a 

la Comarca

Aqüeducte 1 7,14 1,49

BIC Immaterial 1 7,14 1,49

Castell 2 14,29 2,99

Castell i muralla 1 7,14 1,49

Edifici agrícola 1 7,14 1,49

Zona arqueològica 1 7,14 1,49

Torre defensiva 7 50,00 10,45

TOTAL 14 100,00 20,90

Font: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Elaboració pròpia

El Bé d’Interés Cultural Immaterial del ritual del Pa 
Beneït de la Torre de les Maçanes és un exemple de 
Patrimoni Immaterial recentment incorporat o bé 
d’interés cultural que representa un exemple modèlic 
de supervivència d’un ritual agrari del qual és difícil 
determinar-ne històricament l’origen. En aquest cas, 
l’oportunitat d’aquesta mena de BIC cobra rellevància 
de cara a l’aprofitament econòmic i com a factor de 
generació d’ocupació. Les tendències del turisme cul-
tural reflecteixen clarament la rellevància del llegat 
immaterial i de les indústries culturals com a inte-
grants fonamentals de l’oferta, i de les comunitats 
locals com a legítimes hereves del llegat patrimonial, 
transmissores de la cultura viva i, no menys impor-
tant, amfitriones del visitant cultural (Espeso-Moline-
ro, 2019).

En general, sent un territori menys extens que el d’al-
tres Pactes però donada l’heterogeneïtat territorial 
manifesta, hi ha un reflex cultural que mostra una 
diferenciada tipologia de BIC. Aquest ventall tipològic 
es representa amb exemples com el BIC hidràulic del 
pantà de Tibi, a més d’altres exemples també pre-
sents d’edificacions agrícoles, zones arqueològiques, 
castell i castells i muralles.

En el cas de l’arquitectura defensiva, cal incidir que 
la intervenció sobre les nombroses torres defensives 
i guaites és complexa pel grau de conservació i la ti-
tularitat privada de moltes d’aquestes. Un cas actual 
a ressaltar i extrapolar és la posada en valor de la 
Torre Ansaldo a Sant Joan d’Alacant, que ha sigut pla-
nificada i que després d’una intervenció el 2014 per 
a assegurar-ne l’estabilitat i una última rehabilitació 
realitzada entre el 2020 i el 2021 s’ha retornat l’apa-
rença original a la torre i s’ha dotat el conjunt d’un ús 
cultural, educatiu i turístic amb la creació d’un Centre 
d’Interpretació de l’Horta d’Alacant.

Finalment, cal ressaltar la col·laboració per a la recu-
peració de les funcions socials, culturals i turístiques 
de la Illeta del Banyets al Campello per la col·labora-
ció de la Diputació, a través del MARQ, amb aquest 
municipi. En tots aquests casos hi ha un programa 
continu en el temps, amb diferents fases d’interven-
ció, que facilita el sosteniment d’una infraestructura 
patrimonial ben conservada al costat d’una difusió de 
la funció turística i educativa. Totes aquestes manifes-
tacions es fan amb l’obertura de les visites (en alguns 
casos de manera temporal) i es compatibilitzen amb 
el treball científic a través de campanyes d’excavació 
o rehabilitació a partir d’inversions.

7.7. ELS BIC DE LA COMARCA DEL BAIX VINALOPÓ

El 40 % dels BIC de la comarca del Baix Vinalopó són 
productes turístics i estan revalorats per a l’aprofita-
ment econòmic mitjançant un pagament per a acce-
dir-hi i visitar-los. Aquest percentatge és molt elevat 
respecte al total de la Comunitat Valenciana (entorn 
del 14,91 %) i ve possibilitat per la tipologia dels béns 
(vegeu la taula 13 i la figura 8) i per l’existència de 
municipis com Elx que han generat un interessant 
producte turístic cultural.

Taula 13. Tipologia i llocs de treball generats dels 
Béns d’Interés Cultural en l’àmbit de la comarca del 
Baix Vinalopó

Número
Porcentaje 

(%)
Puestos 

de trabajo

BIC Immaterial 2 6,67 0

Castell 1 3,33 3

Castell i palau 1 3,33 2

Catedral basílica 1 3,33 0

Conjunt històric 1 3,33 1

Espai urbà 1 3,33 0

Església 1 3,33 0

Muralla 1 3,33 0

Muralla i torre defensiva 1 3,33 0

Palau 1 3,33 0

Zona arqueològica 3 10,00 2

Torre defensiva 16 53,33 0

TOTAL 30 100,00 8

Font: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Elaboració pròpia

A més d’Elx, existeixen productes turístics culturals 
consolidats entorn dels BCI com és el cas concret del 
Castell fortalesa de Santa Pola. Aquest cas pot ser un 
exponent de bones accions dutes a terme de posada 
en valor i actualment consolidades. Les tres dècades 
de treball entorn d’aquest projecte per revalorar-lo 
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i amb una inversió total d’uns 300.000 € procedeix 
de totes i cadascuna de les administracions implica-
des i que ha generat un producte turístic consolidat 
amb llocs de treball i activitat econòmica permanent. 
Aquest producte turístic genera uns ingressos anuals 
de 30.000 €. En aquest cas, la feina encara no està 
feta perquè es demanden accions vinculades a la 
professionalització del personal, a la formació, a la 
comunicació, a la divulgació i a la museografia.

Figura 8. Tipologia dels Béns d’Interés Cultural en 
l’àmbit de la comarca del Baix Vinalopó

El Palmerar d’Elx és un exemple de paisatge típica-
ment islàmic, traslladat artificialment a la península 
Ibèrica. El Palmerar constitueix un extraordinari ex-
ponent de sostenibilitat en el desenvolupament agrí-
cola d’ecosistemes fràgils. Va ser declarat Patrimoni 
Mundial per la UNESCO (imatge 6) el 30 de novem-
bre del 2000. Dins del patrimoni mundial immaterial, 
El Misteri d’Elx va tenir la seua inclusió l’any 2001, 
en la primera Proclamació de les Obres Mestres del 
Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat per la 
UNESCO.

Taula 14. Tipologia dels Béns d’Interés Cultural en 
l’àmbit del Pacte per l’Ocupació d’Elx

Número
Porcentaje (%) 
respecto Pacto

Porcentaje 
(%) respecto 

Comarca

BIC Immaterial 2 9,09 6,67

Castell i palau 1 4,55 3,33

Catedral 
basílica

1 4,55 3,33

Conjunt 
històric

1 4,55 3,33

Església 1 4,55 3,33

Muralla 1 4,55 3,33

Muralla i torre 
defensiva

1 4,55 3,33

Palau 1 4,55 3,33

Zona 
arqueològica

1 4,55 3,33

Torre 
defensiva

12 54,55 40,00

TOTAL 22 100,00 73,33

Font: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Elaboració pròpia

Actualment, consten de Pla Especial les Muralles de 
Castellar i s’ha començat a elaborar el Pla Especi-
al de Protecció del Conjunt Històric Artístic. Elx té el 
Museu Arqueològic i d’Història d’Elx Alejandro Ramos 
Folqués (MAHE), que dota la ciutat d’una infraestruc-
tura cultural que revalora el patrimoni arqueològic i 
històric d’Elx.

D’altra banda, la gran majoria de les torres defensi-
ves d’Elx estan en mans privades, cosa que fa difícil 
posar-les en valor.

Font: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Elaboració pròpia

7.7.1. Els BIC del Pacte Territorial per l’ocupació d’Elx

La declaració de Patrimoni Mundial és una distinció 
que atorga la UNESCO a aquells béns amb caracte-
rístiques d’excepcional valor que els fan únics en el 
món. El Pacte d’Elx engloba un espai de rellevància 
turística internacional i Patrimoni de la Humanitat on 
se situen el Palmerar d’Elx i el Misteri d’Elx, el primer 
un jardí històric i el segon un bé d’interés cultural 
Immaterial. Altres recursos reconeguts per la UNES-
CO són el Castell-Palau d’Altamira i la Basílica. Les 
possibilitats de generar producte turístic entorn del 
valor reconegut de manera internacional augmenten 
considerablement si s’uneix el ric passat històric, a 
través d’altres béns immobles i de BIC de renom com 
el jaciment de la Alcúdia d’Elx.

BIC Inmaterial
6,67 %

Castell 3,33 %
Castell i palau
3,33 %

Catedral basílica
3,33 %

Conjunt històric
3,33 %

Espai urbà
3,33 %

Església 3,33 %

Muralla 3,33 %

Muralla i torre 
defensiva
3,33 %

Palau 3,33 %

Zona arqueològica 
10 %

Torre 
defensiva
53,33 %



171

Imatge 6. Palmerar d’Elx

Font: Arxiu documental autors

7.8. ELS BIC DE LA COMARCA DEL BAIX SEGURA

La comarca del Baix Segura presenta un percentatge 
similar al total de la Comunitat Valenciana pel que fa 
als BIC que s’han convertit en producte turístic (entorn 
del 15 %) i pels quals ha de pagar-se per a visitar-los 
i accedir-hi. La tipologia de BIC és heterogènia (vegeu 
la taula 15 i la figura 9).

Taula 15. Tipologia i llocs de treball generats dels 
Béns d’Interés Cultural en l’àmbit de la comarca del 
Baix Segura

Nombre
Percentatge 

( %)
Llocs de 

treball

BIC Immaterial 1 3,23 0

Castell 4 12,90 3

Conjunt històric 1 3,23 1

Convent 1 3,23 0

Edifici de serveis i 
sociocultural

1 3,23 0

Església 4 12,90 0

Monestir 1 3,23 0

Muralla 1 3,23 0

Palau 1 3,23 0

Zona arqueològica 3 9,68 2

Santuari 1 3,23 0

Torre defensiva 11 35,48 0

Lloc històric 1 3,23 1

TOTAL 31 100,00 7

Font: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Elaboració pròpia

Figura 9. Tipologia dels Béns d’Interés Cultural en 
l’àmbit de la comarca del Baix Segura

Font: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Elaboració pròpia

BIC Inmaterial 3,23 %

Castell 12,90 %

Conjunt històric
3,23 %

Convent 3,23 %

Edifici de serveis i 
sociocultural 3,23 %

Església 12,90 %

Monestir 3,23 %

Muralla 3,23 %

Palau 3,23 %
Zona arqueològica 9,68 %

Santuari 3,23 %

Torre 
defensiva
35,48 %

Lloc històric 3,23 %
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Aprofitant la diversitat de recursos culturals i natu-
rals que té aquest territori comarcal, el 27 d’abril del 
2021, i dins d’un dels projectes experimentals finan-
çats per LABORA, en l’Acord Territorial per l’Ocupació 
del Baix Segura, es va presentar la marca territorial 
de la Comarca (imatge 7). Un place branding que es va 
treballar de manera comunitària i en què la Universi-
tat d’Alacant va participar de forma molt activa en les 
primeres fases, amb els Focus Group i el desenvolu-
pament de jornades vinculades al turisme sostenible 
i patrimonial.  

Imatge 7. Procés participatiu de la Marca Territorial 
del Baix Segura

El Bé d’Interés Cultural del Palmerar de Sant Antoni 
d’Orihuela consta d’un Pla Director. Aquest Pla Direc-
tor recull que en treballs previs es va realitzar un pro-
jecte de rehabilitació, posada en valor i conservació 
del Palmerar de Sant Antoni que, entre altres accions, 
inclou objectius d’interpretació, visibilització i recon-
dicionament per a circuits per als vianants i ciclistes. 
És el mateix Pla Director el que recull finalment els 
usos turístics, culturals, educatius i científics bàsics.

Un gran nombre dels municipis que integren la co-
marca del Baix Segura s’integra dins del Pacte Ter-
ritorial per l’ocupació i el desenvolupament local de 
la comarca. Aquest elevat nombre general possibilita 
que gran part dels Béns d’Interés Cultural estiguen in-
tegrats dins del Pacte. De fet, el 100 % dels BIC imma-
terials, castells, conjunt històric, convents, esglésies, 
monestirs, muralles, palaus, santuaris i llocs històrics 
s’integra dins d’aquest pacte en relació amb el total 
de la comarca.

Les torres defensives es distribueixen per igual entre 
pacte i comarca, de la mateixa manera que les zones 
arqueològiques. Els llocs de treball es distribueixen 
principalment entre els castells i les zones arqueo-
lògiques.

7.8.1. Els BIC de l’Acord Comarcal per l’Ocupació i 

Desenvolupament Local del Baix Segura. CONVEGA

La capacitat de mobilitzar ocupació local del patri-
moni cultural entorn dels BIC està supeditada a la 
prèvia capacitat de l’administració d’invertir-hi per a 
la seua posada en valor. En molts casos, l’administra-
ció local és l’única que hi intervé, per la qual cosa es 
pot dir que el resultat actual de l’aprofitament de la 
funció turística (i econòmica), però també educativa, 
cultural i de recuperació de la identitat, ve de la mà 
de la grandària i entitat de les corporacions locals 
que amb els seus recursos adopten accions amb di-
ferent intensitat per a aquesta valorització. En el cas 
d’aquest Pacte territorial, l’acció des del fet local, al 
costat de la col·laboració entre administracions, ha 
permés la reivindicació i generació d’ocupació entorn 
dels BIC. Aquest cas ocorre significativament en el cas 
del municipi d’Orihuela.

Font: Acord Territorial per l’Ocupació i el Desenvolupament 

Local del Baix Segura

Els equipaments religiosos associats al fet de ser 
el municipi d’Orihuela diòcesi li confereixen històri-
cament la presència de palaus, esglésies, catedral 
i convent. En aquells territoris on proliferen els BIC 
que formen part d’aquests equipaments religiosos el 
nombre de treballadors associats és menor pel seu 
caràcter privat. El major nombre de BIC es localit-
za al municipi d’Orihuela, la qual cosa suposa que el 
percentatge siga elevat respecte al total de la comar-
ca i del Pacte. Igual que altres conjunts històrics, el 
Conjunt Històric Artístic del sector antic de la ciutat 
d’Orihuela és un altre BIC. El castell, el palau episco-
pal, el convent de Sant Doménec, el Palmerar, l’esglé-
sia parroquial de Sant Jaume el Major i l’església per 
al dia de Santa Justa i Rufina formen un ric complex 
arquitectònic històric artístic que es completa amb 
altres elements patrimonials d’interés.
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Taula 16. Tipologia dels Béns d’Interés Cultural en 
l’àmbit de l’Acord per l’Ocupació de la Vega Baixa

BIC Immaterial 1 4,17 100,00

Castell 4 16,67 100,00

Conjunto històric 1 4,17 100,00

Convent 1 4,17 100,00

Edifici de serveis i 
sociocultural

0 0,00 0,00

Església 4 16,67 100,00

Monestir 1 4,17 100,00

Muralla 1 4,17 100,00

Palau 1 4,17 100,00

Zona arqueològica 2 8,33 66,67

Santuari 1 4,17 100,00

Torre defensiva 6 25,00 54,55

Lloc històric 1 4,17 100,00

TOTAL 24 100

Font: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Elaboració pròpia

Els municipis costaners on existeix una presència 
del turisme de sol i platja, a més d’altres funcions, 
el patrimoni cultural no s’exhibeix amb la necessitat 
de fomentar-se com a producte turístic, ja que se sap 
no és la principal opció que contribuïsca al turisme i 
a la creació d’ingressos i ús de manera significativa. 
En aquests espais, al contrari que en uns altres de 
l’interior, la posada en valor dels BIC és menor, mal-
grat poder comptar amb més recursos per ser muni-
cipis de major entitat i població. En aquests espais és 
més comú la dimensió privada del recurs patrimonial 
BIC, que influeix en la funcionalitat d’aquests, i que, 
en molts casos, està lluny de l’abandó o ruïna per la 
compatibilitat d’un nou ús (hostaler, per exemple), 
que s’escenifica molt bé en el cas de les torres de 
guaita. Aquests elements del patrimoni cultural po-

den convertir-se en un actiu econòmic i social pels 
seus valors històrics, artístics i culturals. En concret 
els BIC també fomenten l’educació, la identitat, les 
activitats econòmiques i el desenvolupament d’una 
col·lectivitat. 

En definitiva, la intervenció per al foment del turisme 
cultural dels BIC d’aquest territori pot generar bene-
ficis socioculturals i econòmics que transcendeixen 
per al conjunt de les poblacions tal com es manifesta 
en la mateixa Carta del Turisme Cultural (ICOMOS, 
1981, 1999). Les possibilitats de generació d’ocupació 
estable i de qualitat poden exercir un efecte positiu 
considerable en la mesura que, perseguint les seues 
pròpies finalitats, contribueix a mantindre’ls en vida i 
a protegir-los, sense obviar els efectes negatius o el 
risc per a la conservació per culpa d’una mala acció 
sobre aquests.

Taula 17. Generació d’ocupació en relació amb els 
BIC. Província d’Alacant

Comarques

BIC que 
generen 

ocupació 
DIRECTA

BIC que 
generen 

ocupació 
INDIRECTA

TOTAL BIC que 
generen ocupació 

(directa o 
indirecta, només 

directa, només 
indirecta…)

El Comtat 1 6 6

L’Alcoià 7 9 9

Marina Alta 8 21 21

Marina Baixa 1 11 11

Alt Vinalopó 4 8 8

Vinalopó Mitjà 3 7 7

L’Alacantí 10 16 16

Baix Vinalopó 7 13 13

Baix Segura 6 9 9

Font: Elaboració pròpia
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Caracterització dels 
BIC i el mercat laboral. 
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En aquest informe es recull la situació dels BIC en 
els pactes per l’ocupació de la província de Castelló. 
Sobre el detall que apareix a continuació és important 
assenyalar dos aspectes que als efectes de l’informe 
dins del projecte AVALEM Territori considerem re-
llevants. Es tracta d’una banda d’identificar el tipus 
d’actuacions que s’estan realitzant i, en segon lloc, 
posar de manifest la potencialitat que els BIC tenen 
com a eina de creació d’ocupació.

Quant al manteniment, recuperació, reconstrucció i 
posada en valor dels BIC, hem d’assenyalar el pre-
domini quasi general de l’administració pública en 
termes absoluts com a relatius sobre aquells béns 
de titularitat privada (a vegades vinculats a fundaci-
ons d’àmbit local). En aquest sentit, tant per part de 
Generalitat Valenciana com de la Diputació de Castelló 
i dels ajuntaments, es fa un esforç constant en labors 
de reconstrucció i, per descomptat, de manteniment. 
No obstant això, assenyalem també que aquestes ac-
tuacions no sempre tenen un pla de reivindicació del 
recurs turístic per part de l’administració local, que 
es veu incapacitada per a la dotació de llocs de treball 
temporals per a facilitar la visita en èpoques de major 
afluència de turistes. En la mesura que el BIC no és 
visitable o no compta amb un servei de guies, el fa 
menys valuós per al visitant i no genera imatge pròpia 
per al municipi o pacte en què es troba.

Sobre la potencialitat dels BIC, entenem que el llistat 
de béns hauria de ser suficient per a entendre el grau 
de no aprofitament de recursos potencials per al tu-
risme. La situació, de fet, és més preocupant en zones 

d’interior, en trobar-nos amb abundància de BIC, però, 
per motius relacionats amb la capacitat financera dels 
ajuntaments de petita grandària de l’interior de Cas-
telló, resulta inviable l’adequada explotació turística.

Un últim aspecte per a tenir en compte és la possi-
bilitat d’integrar els BIC en l’entorn natural del qual 
gaudeixen alguns pactes. Ens referim a integrar els 
elements culturals amb els parcs naturals de la pro-
víncia, buscant així productes turístics que es comple-
menten i augmenten l’atractiu del territori.

A continuació, es presenten els BIC dels diferents pac-
tes de la província de Castelló..

8.1. ACORD TERRITORIAL PER A L’OCUPACIÓ ELS 

PORTS

L’Acord Territorial per a l’ocupació Els Ports acull 
quinze municipis en els quals s’han declarat 90 ele-
ments BIC. La major part són de tipus immoble, si 
bé estan representats els altres tipus. Així, en relació 
amb els elements immaterials, aquests es correspo-
nen a la Santantonà de Forcall i al Sexenni de Morella. 
Els elements BIC mobles es troben representats en 
les campanes gòtiques de l’antic convent de la Mare 
de Déu del Rosari i Sant Blai de Forcall, la campana 
de les Ànimes de l’ermita de la Puríssima de la Llécua 
de Morella, la campana dels albaets de la parròquia 
de la Verge del Rosari d’Olocau i la campana Cris-
tòfol de l’ermita de Sant Cristòfol de Saranyana de 

Caracterització dels BIC i el mercat 
laboral. Pactes de Castelló
Vicente Budí Orduña, Juan B. Ferreres Bonfill
Universitat Jaume I-Castelló
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Todolella. Així mateix, cal destacar la presència de BIC 
nacionals, amb els abrics de pintures rupestres de 
Morella la Vella, l’església de Santa Maria i el Castell 
de Morella i el Monestir de Santa Maria de Benifassà. 
Des de criteris espacials es diferencia una àrea que 
concentra bona part dels elements BIC, i en la qual ac-
tuen com a capçaleres Morella i Forcall, integrant-se 
la Todolella, Zorita del Maestrazgo i Villores, que 
concentren el 70 % del total d’elements BIC d’aquest 
espai dels Ports.

Ateses les tipologies de BIC, els jaciments i pintures 
rupestres suposen, amb 50 elements, el 55 % del to-
tal dels BIC declarats en aquest espai, destacant el 
conjunt d’abrics amb pintures rupestres de Morella 
la Vella (Galeria Alta de la Masia, Coveta de la Corni-
sa, Cova del Barranquet, Galeria del Roure i Cova del 
Llepús) i la ciutat iber-romana Moleta dels Frares de 
Forcall. Cal assenyalar així mateix els elements de 
l’arquitectura civil, manifestada de manera singular 
a la Ciutat de Morella i el seu recinte murallat. Cal 
destacar també els elements patrimonials de caràc-
ter defensiu, el millor exemple dels quals es troba al 
Castell de Morella i al de Todolella, si bé l’àrea alberga 
deu torres defensives que testifiquen el caràcter es-
tratègic d’aquest territori. Finalment, i en relació amb 
l’arquitectura religiosa, sobreïx el Monestir de Santa 
Maria de Benifassà.  

Els elements declarats BIC sobre els quals s’ha actu-
at representen el 33 % del total. Aquest percentatge 
ve donat per l’elevat nombre de jaciments arqueolò-
gics amb pintures rupestres que no s’han restituït ni 
s’han posat en valor. Per aquest motiu, l’esforç quant 
al finançament de la reivindicació s’ha centrat més 
en els BIC vinculats amb el patrimoni de l’arquitec-
tura defensiva, de l’arquitectura civil i religiosa. La 
iniciativa de la valorització recau en gran manera en 
l’administració pública, i és la finalitat de la posada 
valor sobretot cultural, i testimonial la duta a terme 
en arranjaments al valor turístic. La major part de les 
accions per revaloritzar els BIC responen a subven-
cions i actuacions continuades dutes a terme per la 
Generalitat Valenciana, que ha participat en el 93 % 
del total, i és molt més reduïda la participació de la Di-
putació de Castelló i l’Estat. Les actuacions són totes 
planificades, excepte quatre, la qual cosa tradueix una 
voluntat per actuar de manera sistemàtica sobre el 
patrimoni cultural. L’ocupació generada per la posada 
en valor, si bé predomina la de caràcter temporal, pel 
que fa a la permanent aconsegueix el 43 % del total, 
és el cas de la Ciutat i el Castell de Morella o el San-
tuari de la Verge de la Balma.

D’entre els elements de la tipologia d’arquitectura 
civil sobreïx la Ciutat de Morella, l’origen de la qual, 
atés l’inventari de patrimoni cultural valencià, és me-
dieval. El 1233 se li va donar carta de poblament i a 
mitjan segle XIV (1358) es va començar a realitzar 

l’emmurallament, que va finalitzar el 1465 amb 14 
torres. La ciutat va anar creixent en forma d’arcs con-
cèntrics des de fora del recinte murallat del castell, 
adaptant-se així a la topografia. En general, les cases 
s’adapten als desnivells del terreny. Solen ser d’un o 
dos pisos amb golfa. Hi ha un gran nombre de cases 
senyorials. Entre els edificis civils, religiosos i militars 
cal destacar l’Ajuntament (segle XV), l’Església Arxi-
prestal de Santa Maria (segle XIII-XV), l’Església de 
Sant Nicolau (segle XIII), el Convent de Sant Francesc 
i el castell. S’han realitzat destacades actuacions, 
com les dutes a terme a l’Edifici Colomer Zurita, on 
el 2015 la Diputació de Castelló va invertir 521.571 € 
per a la substitució de cobertes i reparació façanes, i 
el 2020 s’escomet la fase del Claustre 2 i l’Escola de 
Música, en la qual el Ministeri de Transports, Mobilitat 
i Agenda Urbana (a través de l’1,5 % cultural) aporta el 
68 % del pressupost total de l’actuació, que ascendeix 
a 810.745,04 euros. El 2016 es duu a terme el Pla de 
millora de la Pineda de l’Albereda mitjançant el Taller 
d’Ocupació d’aprofitament forestal i la Conselleria de 
Medi Ambient, a través del projecte LIFE Renaix el 
Bosc. Finalment, al juny del 2020 i en relació amb el 
Parador de Turisme s’inicien les obres del projecte 
arqueològic amb un pressupost d’1.464.258,69 €.

El Quadre BIC dels Ports reflecteix els elements BIC 
amb major singularitat i especificitat, traduint les ca-
racterístiques intrínseques de l’element, a les quals 
s’afegeixen altres variables que s’emmarquen en l’ac-
cessibilitat i els elements que li confereixen una dinà-
mica de producte, expressats en la jerarquia (López, 
2014). D’altra banda, en aquests elements s’ha esta-
blit la prioritat de prosseguir amb la seua posada en 
valor. Sobreïx un espai central l’eix vertebrador del 
qual, des de criteris geogràfics, se singularitza en el 
riu Bergantes i que integra els municipis de Morella, 
Forcall, Todolella i Zorita del Maestrazgo. Tal com es 
reflecteix en aquest mateix quadre, l’àrea concentra 
els majors valors de jerarquia, expressada en atrac-
tius a escala nacional, i sobretot regional i a escala 
local-comarcal. D’aquesta manera, en la jerarquia 
4, es considera el BIC de la ciutat de Morella i en el 
qual caldria potenciar l’accessibilitat universal als 
recursos que l’integren i paral·lelament incidir en la 
transformació digital per facilitar la gestió en temps 
real, amb la finalitat de beneficiar, en primer lloc, la 
població local que resideix al nucli urbà. En aquest 
mateix municipi, si bé sobreïx l’esforç de les admi-
nistracions públiques a posar en valor el perímetre 
murallat, moltes de les obres són d’emergència, per 
la qual cosa seria necessari disposar d’un instrument 
que actue com a full de ruta i establisca un pla d’ac-
tuació de manera integral. L’últim dels elements de 
què convé prioritzar la posada en valor es tradueix 
en el Sexenni, que, si bé ha generat un equipament 
museogràfic, és necessària una aposta per la trans-
formació digital i acostar-lo durant tot l’any al futur 
públic visitant i fomentar així l’accessibilitat universal. 
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En aquesta mateixa àrea, com a atractiu amb potenci-
alitat a escala regional, per la seua singularitat, des-
taca la ciutat emmurallada iberoromana Moleta dels 
Frares a Forcall, en la qual és prioritari prosseguir 
les campanyes d’excavació.  A escala local-comarcal 
sobreïx en primer lloc el castell de la Todolella, en el 
qual urgeix la creació de la fundació per a donar-lo al 
municipi, ja que la gestió la durà a terme la Generali-
tat. Finalment, en aquesta mateixa jerarquia se situa 
el Santuari de la Verge de la Balma, en què es consi-
dera prioritari actuar en l’entorn, amb la possibilitat 
de crear un espai que contribuïsca a transmetre els 
valors d’aquest element simbòlic.

La segona àrea d’intervenció es concreta a la Pobla 
de Benifassà, al Monestir de Santa Maria, ja que ac-
tualment només es pot visitar els dijous durant dues 
hores. En aquest sentit, caldria enfortir la governança 
entre totes les parts implicades a fi de dinamitzar-lo, 
en conformar-se en un element molt singular del 
patrimoni valencià i ostentar una potencialitat com 
a atractiu a escala regional. Per a aquest element es 
proposa una prioritat alta. La tercera àrea se centra 
en el municipi de Castellfort, i en particular en l’Er-
mita de Sant Pere. Si bé en aquest element es duen 
a terme visites a través del punt d’informació durant 
els mesos de juliol i agost, seria necessari, encara que 
amb una prioritat baixa, ampliar-les al llarg de l’any, 
almenys durant els caps de setmana.

La capacitat per a generar valor territorial i ús dels 
BIC dels Ports està unida a l’atractiu que, a nivell na-
cional, té Morella, i que es complementa amb altres 
municipis com Forcall o Zorita del Maestrazgo. Sobre 
aquest fet, s’assenyala també la imatge de Morella 
triada com un dels Pobles més Bonics d’Espanya i que 
li permet una promoció a nivell de l’estat espanyol. 
D’altra banda, tant les xifres actuals com els plans 
territorials del Pacte passen per un pes destacat de 
l’activitat turística i per establir la imatge del territori 
de naturalesa i patrimoni com un element central en 
la promoció de productes d’alimentació i especialitats 
territorials. És a dir, no han de contemplar-se els BIC 
de forma aïllada i exclusivament com a element cul-
tural sinó com a actiu turístic que, al costat de l’espai 
natural i les condicions del territori, actua d’atractiu 
per a visitants. La promoció i actuacions sobre els 
BIC són, per tant, una prioritat en l’estratègia turística 
del territori, en la mateixa mesura que la millora en 
comunicacions o la creació d’infraestructures turísti-
ques, la formació dels treballadors i l’actuació sobre 
els espais naturals a l’entorn del parc natural de la 
Tinença de Benifassà.

Quadre BIC dels Ports. Jerarquia i prioritat en el seguiment de la posada en valor dels principals elements BIC

Municipi BIC Tipologia Jerarquía Prioritat

Castellfort Ermita de Sant Pere Arquitectura civil i religiosa 2 Mitjana

Forcall
Ciutat emmurallada iberoromana 
Moleta dels Frares

Arquitectura militar, civil i religiosa 3 Alta

Morella Ciuat de Morella Arquitectura civil 4 Alta

Morella Sexenni Immaterial 3 Mitjana

Morella Castell i muralles Arquitectura militar, civil i religiosa 3 Alta

Pobla de Benifassà Monestir de Santa Maria Arquitectura religiosa 2 Mitjana

Todolella Castell Arquitectura militar 2 Mitjana

Zorita del Maestrazgo Santuari de la Balma Arquitectura religiosa 2 Baixa 

Jerarquia      Prioritat

1. Complementa altres recursos    Alta (curt termini)
2. Atractiu a nivell local-comarcal    Mitjana (mitjà termini)
3. Atractiu a nivell regional    Baixa (llarg termini)
4. Atractiu a nivell nacional
5. Atractiu a nivell internacional
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8.2. PACTE TERRITORIAL PER LA L’OCUPACIÓ 

CASTELLÓ NORD

En aquest Pacte territorial per l’ocupació es diferen-
cien huit municipis que alberguen 74 elements decla-
rats BIC. La major part pertanyen al tipus immoble i 
concentren un 93 % del total. No existeix cap element 
immaterial i dos elements mobles es correspon a les 
campanes gòtiques de la parròquia de l’Assumpció 
de Traiguera. Així mateix, cal destacar la presència 
de BIC nacionals que es corresponen a l’Església Ar-
xiprestal de Sant Mateu i als abrics del barranc de la 
Valltorta, de la Cova dels Cavalls i de la Cova del Civil 
amb pintures rupestres. Des de l’òptica territorial es 
diferencien dues àrees que concentren bona part dels 
elements BIC. La primera es correspon bàsicament al 
corredor prelitoral de Vilafamés-Sant Mateu i que in-
tegra els municipis de Sant Mateu, la Jana, Traiguera 
i Cervera del Maestre, i acull el 44,6 % dels BIC del 
pacte territorial, i l’àrea del barranc de la Valltorta a 
Tírig amb 29 elements BIC que representen el 39 %.

Respecte a les tipologies de BIC, els jaciments i pin-
tures rupestres suposen, amb 44 elements, el 59 % 
del total dels BIC declarats en aquest pacte per l’ocu-
pació, i destaca la Cova dels Cavalls, els abrics de 
la Cova del Civil i els abrics del Cingle del Mas d’en 
Josep, en tots amb exemplars manifestacions d’art 
rupestre. Al costat d’aquests elements emblemàtics, 
cal significar els elements de l’arquitectura civil, ma-
nifestada de manera especial en el conjunt històric de 
Sant Mateu. Cal destacar també els elements patri-
monials de caràcter defensiu, el millor exemple dels 
quals es troba al Castell de Cervera del Maestre i en 
les masies fortificades de Xert. Finalment, i en relació 
amb l’arquitectura civil i religiosa és de remarcar el 
Reial Santuari de la Verge de la Font de la Salut.  

Del conjunt d’elements declarats BIC, solament s’ha 
actuat en el 19 %. Aquest modest percentatge ve do-
nat per l’elevat nombre de jaciments amb pintures 
rupestres, que no s’han restituït ni posat en valor. 
Així, l’esforç dut a terme en el finançament de la rei-
vindicació s’ha centrat en els BIC més vinculats amb 
el patrimoni de l’arquitectura defensiva, de l’arqui-
tectura civil, religiosa o de l’arquitectura hidràulica. 
Generalment, el finançament ha sigut combinat entre 
el titular-propietari i l’extern, i en això l’administració 
pública ha dut a terme la major part de les iniciatives 
de la valorització dels BIC. La finalitat de la posada 
valor és en gran mesura cultural, amb el 57 %, com 
succeeix a Cervera del Maestre amb les intervenci-
ons sobre el Molí de l’Oli i el Castell, o en els princi-
pals abrics amb pintures rupestres del barranc de 
la Valltorta a Tírig, tal com succeeix amb el conjunt 
històric de Sant Mateu. D’altra banda, cal destacar 
que la major part de les accions de revalorització del 
BIC responen a subvencions i actuacions continua-
des dutes a terme per la Generalitat Valenciana, la 

Diputació de Castelló i l’Estat, i són pràcticament totes 
planificades, la qual cosa es tradueix en una volun-
tat per actuar sobre el patrimoni cultural. També cal 
significar, en relació amb l’ocupació que s’ha generat 
per les actuacions en matèria de posada en valor, el 
fet que predomine l’ocupació directa i de caràcter per-
manent, com ho testifica el Museu de la Valltorta, a 
través de les visites als abrics, el mateix Parc Cultural 
de la Valltorta-Gasulla, que depén del museu, el Molí 
de l’Oli de Cervera del Maestre, la Font de la Salut de 
Traiguera i el conjunt històric de Sant Mateu.

D’entre els elements de la tipologia d’arquitectura 
civil sobreïx el conjunt històric de Sant Mateu, en el 
qual s’integren alguns elements BIC destacables del 
patrimoni religiós com és el cas de l’Església Arxi-
prestal, monument clau de l’arquitectura gòtica va-
lenciana, declarat Patrimoni Nacional des del 1931, 
el Forn medieval, documentat des del 1386; el Palau 
Borrull, del segle xv, que forma, al costat del conti-
gu Ajuntament, un dels conjunts més importants del 
gòtic civil valencià. També s’integra la plaça Major i 
Font de l’Àngel, ideada, des del segle XIII, per a acollir 
el mercat setmanal; les muralles, construïdes entre 
el 1357 i el 1380; l’Església i Convent de les Mon-
ges Agustines (s. xvi-s. xviii), el Palau del Marqués 
de Villores del segle xvi, la casa pairal de la família 
Comí durant l’Edat mitjana o l’Església de Sant Pere 
dels segles xiii-xviii. Cal ressaltar algunes subvenci-
ons rebudes, com és el cas de la Fundació la Llum de 
les Imatges, que entre el 2003 i el 2004 va restaurar 
l’Ajuntament (690.117,65 €), l’Església de Sant Pere, 
la façana del Palau Villores i la Casa Abadia per a 
l’exposició de 2005 Paisatges Sagrats. També 2007 la 
restauració i rehabilitació de les muralles de l’antic 
cementeri amb 121.226 euros (Ministeri de Foment, 
1 % cultural). Recentment, el 2019 a través dels fons 
FEDER es concedeix una subvenció de 255.078,66 € 
per al centre de convencions i exposicions temporals 
del Palau del Marqués de Villores.

No obstant això, l’element més singular descansa a 
Museu de la Valltorta i el conjunt d’abrics que alber-
guen les pintures rupestres del Barranc de la Valltorta 
a Tírig. Tanmateix, el Parc Cultural Valltorta-Gasulla, 
que s’estén pels municipis d’Ares del Maestrat, More-
lla, Catí, Tírig, les Coves de Vinromà, Albocàsser, Vilar 
de Canes i Benassal, necessita una consolidació i, com 
a element principal, requereix importants canvis que 
afecten fonamentalment la possibilitat d’oferir visites 
guiades continuades als municipis que l’integren, a 
més de crear una xarxa de serveis al visitant que possi-
biliten una experiència més enriquidora, especialment 
serveis de restauració i venda de productes de la zona. 

El Quadre de BIC de Castelló Nord expressa aquells 
elements BIC que ostenten una major singularitat i es-
pecificitat, a banda d’altres de variables que s’emmar-
quen en l’accessibilitat i els elements que li confereixen 



179

una dinàmica de producte, i, d’altra banda, en aquests 
s’ha establit la prioritat de prosseguir la revaloritza-
ció. Així, en primer lloc, sobreïx l’àrea central, des de 
criteris geogràfics, i que integra els municipis de Sant 
Mateu, Traiguera i Cervera del Maestrat. En aquests es 
concentren els majors valors de la jerarquia, expres-
sada en atractius a escala regional i a escala local-co-
marcal i a més els elements que requereixen seguir 
la posada en valor de manera més prioritària. En la 
jerarquia 3, es considera potenciar, en primer lloc, el 
conjunt històric de Sant Mateu, i és del tot necessària 
l’elaboració i aprovació del Pla Especial de Protecció, 
i paral·lelament l’elaboració d’un pla estratègic de 
turisme, que contribuïsca a mantenir la dinàmica i la 
qualitat de vida de la població local que resideix al bar-
ri antic i incidisca en la dinamització socioeconòmica 
d’aquest espai emblemàtic del Maestrat, tant des de 
la perspectiva laboral com la local. En aquest mateix 
municipi, i sota la mateixa jerarquia d’atractiu a esca-
la regional, s’erigeix l’Església Arxiprestal, declarada 
BIC Nacional, i per a la qual es contempla un nivell de 
prioritat mitjà, en trobar-se restaurada, però requereix 
enfortir la qualitat del servei amb una major aposta per 
les noves tecnologies.  En aquesta mateixa àrea, com 
a atractiu a escala local-comarcal sobreïx, en primer 
lloc, el Reial Santuari de la Verge de la Font de la Salut 
de Traiguera, en què es considera un nivell de prioritat 
baix, donades les inversions realitzades en la posada 
en valor, però cal adaptar-lo més a la digitalització de la 
nostra societat, de la mateixa manera que enfortir-ne 
l’accessibilitat universal. En aquesta àrea, el municipi 
de Cervera del Maestre acull dos elements singulars. 
En primer lloc, el castell hospitalari, i en el qual caldria 
prosseguir la revalorització amb la redacció del Pla 
Director, que fixe els objectius i actuacions a seguir. 

En segon lloc, un element de l’arquitectura civil i hi-
dràulica, singular i posat en valor que es manifesta a la 
Torre i Molí de l’Oli, que alberga l’oficina de turisme; en 
aquest conjunt, encara que amb prioritat baixa, caldria 
prosseguir actuant sobre la torre.

La segona àrea d’intervenció respondria, primera-
ment, al Parc Cultural de la Valltorta-Gasulla. Aquest 
element es considera singular pel fet que és l’únic de 
la Comunitat Valenciana emmarcat en l’art rupestre 
llevantí, i la seua activació es considera prioritària. 
En aquest sentit, caldria crear el Patronat per a ges-
tionar-lo i dotar-lo de pressupost, ja que l’ocupació 
que genera està vinculada solament al Museu de la 
Valltorta. Pel que fa a dos dels principals abrics del 
barranc de la Valltorta que contenen pintures rupes-
tres i que es manifesten en la Cova dels Ribassals 
o del Civil i en la Cova dels Cavalls, seria necessari 
potenciar l’ús de les noves tecnologies per a acostar 
aquest patrimoni cultural a les persones i col·lectius 
amb mobilitat reduïda, la qual cosa incidiria a fomen-
tar-ne l’accessibilitat universal.

Dins de les possibilitats de potenciar l’ocupació i la 
creació de valor dels BIC del pacte Castelló Nord 
hi ha la capacitat d’integrar aquests elements en 
l’oferta turística del territori, juntament amb els 
elements naturals (oliveres mil·lenàries) i la proposta 
d’activitats del projecte experimental centrat en el 
turisme com a sector vertebrador del territori i motor 
econòmic. El potencial de Sant Mateu ha de servir com 
a element tractor, si bé es necessita també dotar de 
major projecció altres conjunts a Traiguera i Cervera 
per a construir un producte turístic de contingut 
cultural i paisatgístic.

Quadre BIC pacte Castelló Nord. Jerarquia i prioritat en el seguiment de la posada en valor dels principals 
elements BIC

Municipi BIC Tipologia Jerarquia Prioritat

Cervera del 
Maestrat

Castell de Cervera Arquitectura militar 2 Mitjana

Cervera del 
Maestrat

Torre i molí de l’oli Arquitectura civil, agrària i hidràulica 2 Baixa

Sant Mateu Conjunt històric Arquitectura civil 3 Alta

Sant Mateu Església arxiprestal Arquitectura religiosa 3 Mitjana

Tírig Parc Cultura Valltorta-Gassulla Jaciments, pintures rupestres 3 Alta

Tírig Cova del Civil Jaciments, pintures rupestres 3 Mitjana

Tírig Cova dels Cavalls Jaciments, pintures rupestres 3 Mitjana

Traiguera
Reial Santuari de la Verge de la Font de la 
Salut

Arquitectura civil i religiosa 2 Baixa

Jerarquia      Prioritat

1. Complementa altres recursos    Alta (curt termini)
2. Atractiu a nivell local-comarcal    Mitjana (mitjà termini)
3. Atractiu a nivell regional    Baixa (llarg termini)
4. Atractiu a nivell nacional
5. Atractiu a nivell internacional
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8.3. PACTE TERRITORIAL PER L’OCUPACIÓ 

MAESTRAT LITORAL

L’àrea del Pacte Territorial Maestrat Litoral integra 
els quatre municipis que conformen l’espai litoral co-
marcal, juntament amb Càlig i Santa Magdalena de 
Pulpis per la seua imbricació territorial i funcional 
en aquest espai. En aquesta se singularitzen 22 BIC, 
que, atesa la perspectiva territorial, es concentren a 
la Serra d’Irta, la ciutadella de Peníscola i els nuclis 
urbans de Benicarló i Vinaròs. El seu valor cultural 
resideix en el fet que tots els elements pertanyen al 
tipus de béns mobles. 

Quant a les tipologies que els representen, sobreïx 
l’arquitectura militar, ja que alberga tres castells que 
denoten la importància estratègica d’aquest espai 
durant l’època medieval i que es corresponen amb el 
Castell-Palau del Papa Luna de Peníscola, el Castell 
de Xivert i el Castell de Pulpis. Al costat d’aquests 
elements emblemàtics, l’arquitectura militar s’erigeix 
en el conjunt fortificat de la ciutadella de Peníscola i 
en les torres defensives costaneres, des de Capicorb 
a l’extrem sud a Sol de Riu, en contacte amb el riu 
Sénia, i cap a l’espai interior a la Torre de Càlig. En 
aquesta tipologia destaca la funció defensiva que va 
adquirir l’església parroquial de l’Assupció de Vinaròs. 
Del patrimoni arqueològic sobreïx el jaciment d’època 
ibera del Puig de la Nau de Benicarló, emplaçat en una 
posició central en la unitat morfoestructural del pla 
de Vinaròs-Benicarló. 

Cal destacar que del conjunt d’elements declarats BIC, 
en bona part s’ha actuat a través de la seua restitució 
i posada en valor per aconseguir el 77,3 % del total. 
Això expressa l’esforç dut a terme en el finançament, 
el qual generalment ha sigut combinat entre el titu-
lar-propietari i l’extern, corresponent a l’administra-
ció pública el 83 % de les iniciatives de la valorització 
d’aquest patrimoni.

La finalitat de la revalorització ha sigut majoritària-
ment cultural, com és la transformació de l’antic con-
vent de Sant Francesc de Benicarló en museu, seguida 
de la de caràcter social, com per exemple de la Torre 
de Càlig o l’Església Parroquial de l’Assumpció de 
Vinaròs, i turística en el cas del conjunt històric de 
la ciutadella de Peníscola. Respecte a la funció tu-
rística que adquireixen els elements posats en valor, 
sobreïx la transformació en producte turístic, com 
són els castells de Peníscola i de Xivert, el convent 
de Sant Francesc, que alberga el Museu de la Ciutat 
de Benicarló (MUCBE), o el jaciment arqueològic del 
Puig de la Nau a Benicarló, que adquireix una funció 
educativa i turística. Les accions de posada en valor 
del BIC responen en la major mesura a subvencions i 
actuacions continuades dutes a terme per la Genera-
litat Valenciana i la Diputació de Castelló, juntament 
amb els ens locals, i són la majoria planificades, la 

qual cosa expressa una voluntat per actuar sobre els 
BIC. No obstant això, en relació amb l’ocupació que 
s’ha generat per les actuacions en matèria de posa-
da en valor, predomina la de caràcter temporal, com 
succeeix al Castell-Palau del Papa Luna de Peníscola 
i el centre històric, atesa l’estacionalitat que presenta 
aquesta destinació. Per contra, Benicarló sobreïx per 
la generació d’ocupació permanent, vinculada preci-
sament amb la transformació en museu de la ciutat 
de l’antic convent de Sant Francesc i el poblat iber del 
Puig de la Nau. 

No obstant això, els elements immobles de major re-
llevància del territori es concreten en la ciutadella de 
Peníscola, amb el Castell-Palau i el conjunt històric 
del barri antic. Respecte al Castell-Palau del Papa 
Luna, se situa en l’alt del penyal a 35 metres sobre 
el nivell mar dominant la ciutadella. Es va alçar sota 
el domini de l’orde del Temple (1297-1307) sobre les 
restes d’una alcassaba islàmica, a la qual el Papa 
Luna va realitzar reformes importants, en instal·lar 
allí la seua residència. Després de travessar la porta 
principal s’accedeix a un vestíbul voltat amb diverses 
dependències entre les quals destaquen l’aljub i les 
cavallerisses. Per una escala de pedra s’accedeix fins 
a la plaça d’armes i a l’església del castell i a les al-
tres dependències senyorials, on destaca el Palau del 
Papa Luna, situat a la torre de l’homenatge. Al costat 
oposat es troba el Saló del Comanador, amb l’escut 
dels Cardona sobre la porta. El Pla Director del castell 
preveu una inversió total de 4,5 milions d’euros, i en 
el seu desenvolupament, entre els anys 2015-2016, 
es va dur a terme la primera fase i el 2019 la segona 
fase amb una inversió d’1,7 M€. Es conforma en un 
dels monuments més visitats de l’Estat i les xifres 
de visitants així ho testifiquen, ja que mentre el 2014 
va rebre 250.000 visitants, el 2019 van ser 290.000, 
fet que va generar uns ingressos superiors al milió 
d’euros, a més dels llocs de treball que genera.

El conjunt històric de la ciutadella de Peníscola es 
desenvolupa al voltant del castell, i protegit per un 
perímetre murallat. Ofereix tres portes d’accés, la 
més antiga és la de Sant Pere o el Papa Luna, oberta 
al costat sud; el Portal de Fosc de l’època de Felip II, i, 
finalment, la Porta de Santa Maria del segle xviii. En la 
trama urbana s’identifiquen quatre places i l’estructu-
ra s’adapta a la topografia del penyal, caracteritzada 
per carrers irregulars i estrets. Els habitatges estan 
pintats de blanc, no tenen fonaments en assentar-se 
sobre la roca i són construccions de dues plantes 
amb terrassa. Es tracta d’un conjunt de rellevància 
nacional i en el qual s’han dut a terme importants 
accions continuades, com ho testifica el període 2010-
2012, que va suposar una inversió 385.826,57 € per 
a la restauració de les muralles, o el 2019, amb una 
acció de conservació que va suposar una inversió 
d’1.209.171,83 €, dels quals 499.657,78 € van ser 
subvencionats pel FEDER. Cal destacar també l’acció 
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duta a terme el 2017, ja que, després de la cessió del 
Far per part de Ports de l’Estat a l’Ajuntament de Pe-
níscola, la Diputació va dur a terme una inversió supe-
rior a 300.000 € per a crear el centre d’acolliment del 
Castell, amb un caràcter cultural i turístic. Igual que 
el castell, és una de les imatges de Peníscola i genera 
ocupació si bé en gran manera de caràcter temporal.  

En relació amb l’àrea de la Serra d’Irta, sobreïx el 
castell de Xivert, controlant la fossa d’Alcalà i situat 
a uns quatre quilòmetres de la capçalera municipal. 
En aquest s’identifica la fortalesa islàmica, que es 
troba en bon estat de conservació, encara que va ser 
remodelada posteriorment. El castell cristià es carac-
teritza per reaprofitar l’estructura anterior islàmica, 
i destaquen les obres de cadirat realitzades sota el 
domini de l’Orde del Temple, manifestades a les tor-
res circulars bessones i l’aljub de la plaça d’armes. 
Val la pena destacar les intervencions arqueològi-
ques i de restauració dutes a terme de manera quasi 
ininterrompuda des del 1995 fins al 2021, a més de 
l’aprofitament turístic del castell, ja que l’Ajuntament 
d’Alcalà de Xivert duu a terme visites guiades tots 
els estius des del 2013. En la seua posada en valor 
és decisiva la implicació de la Diputació de Castelló, 
duent a terme el 2017 la millora de la difusió com 
a recurs cultural a través de la instal·lació de nous 
panells indicatius en tot el seu entorn, o el 2019 amb 
la recuperació d’un tram de muralla i l’antic poblat 
islàmic, o la restauració de la muralla de l’Albacar. 
Es contempla en el present any l’elaboració del Pla 
Director per a determinar totes les fases de recupe-
ració pendents i els usos culturals i recreatius que 
assumirà en un futur.

Dins de l’àrea d’aquest pacte territorial també actua 
com a referent la posada en valor, en el nucli urbà de 
Benicarló, de l’antic convent de Sant Francesc, l’orga-
nització del qual gira entorn d’un claustre de petites 
dimensions, i se situa en un dels seus costats l’esglé-
sia. Les dependències conventuals es desenvolupen 
en dues edificacions de planta rectangular i tres pisos. 
La revalorització té una finalitat expressa de poten-
ciar i difondre la cultura local, ja que des del 2005 al-
berga el museu MUCBE-Centre Cultural de Benicarló, 
i es tradueix en la generació d’ocupació permanent. 
El 2017, després de 26 anys, es dona per finalitzat el 
projecte integral de restauració de tot l’antic convent, 
la qual cosa tradueix aquesta voluntat del municipi en 
la generació d’un element que actue com a referent 
cultural a escala local. 

En el Quadre de BIC-Maestrat Litoral es troben ex-
pressats els elements dels municipis que integren 
el pacte considerats de major singularitat i especi-
ficitat, establint-se la prioritat de prosseguir amb la 
seua revalorització. Això ve justificat en el valor de 
la jerarquia, que reflecteix el grau d’atracció turís-
tica que presenten els elements BIC. Així, en primer 

lloc, sobreïx la ciutadella de Peníscola amb el Castell 
Templer i palau del Papa Luna i el conjunt històric. 
Tots dos presenten una jerarquia de valor 4, i respon 
a una prioritat alta a continuar la posada en valor del 
centre històric de Peníscola expressada en la dete-
rioració d’alguns habitatges, que redueix la qualitat 
de la trama urbana, igual que la imatge externa d’al-
guns comerços minoristes, i, d’altra banda, prosseguir 
amb la posada en valor del Castell-Palau, la qual cosa 
hauria d’incidir a enfortir la dinàmica social i econò-
mica de la ciutadella que alberga tots dos elements 
de l’arquitectura civil i militar. 

La segona àrea d’intervenció respondria al parc na-
tural de la Serra d’Irta, on s’emplacen els castells 
de Xivert i de Pulpis, i l’ermita de Santa Llúcia i Sant 
Benet. Tots dos castells responen a una jerarquia 3 
en relació amb el seu grau d’atracció turística, i en-
cara que els esforços en matèria de posada en valor 
s’hagen centrat en major mesura al Castell de Xivert, 
no per això s’ha d’oblidar el Castell de Pulpis. D’altra 
banda, l’encertada posada en valor de l’ermita de San-
ta Llúcia i Sant Benet hauria de prosseguir amb una 
visió més a llarg termini a través de l’aplicació de les 
noves tecnologies de la informació que posen en valor 
el paisatge i el territori a través de la interpretació. 

Al nucli urbà de Benicarló els esforços a prosseguir 
la posada en valor dels principals elements BIC cal-
dria enfocar-los, d’una banda, en l’antic Convent de 
Sant Francesc que alberga el MUCBE, i, per una altra, 
a la casa del Marqués de Benicarló, que hauria de 
passar a formar part del patrimoni municipal de ma-
nera prioritària. El poblat iber del Puig de la Nau es 
conforma en un element singular i la revalorització 
hauria de prosseguir amb una prioritat més a llarg 
termini per acostar aquest patrimoni a la població 
local. Així mateix, i a fi d’enfortir la complementarietat 
costa-interior i generar sinergies que enfortisquen el 
mercat laboral, caldria aprofitar la posada en valor de 
la Torre de Càlig. 

En el que concerneix a l’església parroquial de l’As-
sumpció de Vinaròs, la seua singularitat obeeix al fet 
que la construcció conjumina funcionalitat religiosa 
i defensiva. Si bé ha sigut objecte de revalorització, 
es considera necessari prosseguir a mitjà termini 
amb la creació d’una visita virtual, emmarcada en la 
transformació de Vinaròs a destinació turística intel-
ligent, la qual cosa incidirà a diferenciar-ne el valor 
patrimonial.

Quant a la capacitat dels BIC del pacte Maestrat Litoral 
per a generar valor territorial i ocupació, la situació es 
resumeix en el nombre de visitants del Castell-Palau 
de Peníscola, que s’aproximen als 300.000 visitants 
any. Es tracta de turistes que podem englobar en dos 
grups, el grup principal que realitza la visita dins de 
les activitats programades durant vacances estivals 
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amb origen en el concepte de sol i platja, i on la visi-
ta cultural és una de les activitats que acompanyen 
l’experiència de viatge. L’altre grup de visitants cor-
respon a aquells que planifiquen la visita a partir de 
l’atractiu del Castell i el centre històric de Peníscola. 
Sobre aquests dos grups, cal indicar que l’adequació 
constant de l’entorn de la ciutat del Papa Luna con-
tribueix a generar satisfacció al viatger, la qual cosa 
es converteix en elements positius en xarxes socials 
i, sobretot, en l’atracció de nous visitants. Quant a la 
resta de BIC, el seu impacte en atractiu és clarament 
inferior, i contribueixen a millorar l’experiència de vi-
atge en període vacacional.

Finalment, hem d’esmentar que els elements patri-
monials de Maestrat Litoral han d’integrar-se amb 
el concepte de turisme de sol i platja. Ara bé, i dins 

de l’objectiu general d’ampliar l’extensió i intensitat 
de la temporada turística, els BIC formen part de 
l’atractiu principal per a, a través d’esdeveniments 
(culturals, musicals, cinematogràfics) i exposicions, 
allargar la temporada i estendre d’aquesta forma els 
temps d’obertura d’hotels i establiments turístics i, 
per descomptat, els períodes de contractació tem-
poral vinculats al turisme. La potència turística dels 
BIC de Peníscola s’ha pogut comprovar a partir de 
l’enregistrament de sèries de televisió i l’atracció que 
per aquest motiu ha permés incorporar nous grups 
de visitants. Es tracta, en aquest cas, de la posada 
en valor de BIC i la seua promoció adaptada a nous 
sistemes de consum.

Quadre BIC Pacte Maestrat Litoral. Jerarquia i prioritat en el seguiment de la posada en valor dels principals 
elements BIC

Municipi BIC Tipologia Jerarquia Prioritat

Alcalà de Xivert Castell Templer Arquitectura militar 3 Mitjana

Alcalà de Xivert Ermita de Santa Llúcia i Sant Benet Arquitectura religiosa i civil 2 Baixa

Benicarló Puig de la Nau Jaciments i pintures rupestres 3 Baixa

Benicarló Antic convent de Sant Francesc Arquitectura religiosa i civil 2 Mitjana

Benicarló Casa del Marqués de Benicarló Arquitectura militar 2 Alta

Càlig Torre de Càlig Arquitectura militar 2 Mitjana

Peníscola Castell-Palau Arquitectura militar, civil i religiosa 4 Mitjana

Peníscola Conjunt històric artístic Arquitectura civil 4 Alta

Santa Magdalena de 
Polpís

Castell de Polpís Arquitectura militar 3 Alta

Vinaròs
Església parroquial de l’Assumpció de 
Maria

Arquitectura religiosa 2 Mitjana

Jerarquia      Prioritat

1. Complementa altres recursos    Alta (Curt termini)
2. Atractiu a nivell local-comarcal    Mitjana (Mitjà termini)
3. Atractiu a nivell regional    Baixa (Llarg termini)
4. Atractiu a nivell nacional
5. Atractiu a nivell internacional

8.4. PACTE TERRITORIAL PER L’OCUPACIÓ I DESEN-

VOLUPAMENT LOCAL DE LA PLANA ALTA NORD

El Pacte territorial per l’ocupació i desenvolupament 
local de la Plana Alta Nord acull nou municipis per-
tanyents a la mateixa comarca, encara que integra 
àmbits geogràfics ben diferenciats. S’hi identifiquen 
56 elements declarats BIC, que excepte un bé moble 
que es correspon a la campana la Xicoteta de la par-
ròquia de Santa Quitèria de la Torre d’en Doménec, la 
resta d’elements pertanyen al tipus immoble. També 
cal significar que en aquesta àrea dos elements os-
tenten la declaració de BIC Nacional i que es correspo-
nen a l’arc romà de Cabanes i els abrics de la cova de 

la Saltadora de les Coves de Vinromà. Així, en aquest 
pacte territorial se singularitzen dues àrees diferen-
ciades, que comparteixen els elements declarats BIC. 
En primer lloc, l’àrea litoral, emmarcada des de Tor-
reblanca pel nord fins a Benicàssim a l’extrem sud, 
tancada pels contraforts del Desert de les Palmes i 
de la serra de les Santes i que concentra el 41 % dels 
BIC; i en segon lloc l’espai interior, el pla de l’Arc, que 
s’articula en el corredor prelitoral que connecta cap al 
nord amb el Maestrat i que acull el 59 % dels elements 
declarats BIC.

Pel que fa a les tipologies més representatives, cal 
significar que aquest espai alberga 25 jaciments ar-
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queològics, i la major part corresponen a la tipolo-
gia d’abrics amb pintures rupestres, sent el cas més 
expressiu els situats a les Coves de Vinromà, ja que 
en el seu terme municipal es localitza el tram final 
del barranc de la Valltorta, i acull el sistema d’abrics 
de la Saltadora, declarats BIC Nacional; igual succe-
eix més al sud al municipi de Sierra Engarcerán, els 
elements de qual responen a aquesta tipologia. Així 
mateix, cal destacar la tipologia de l’arquitectura de-
fensiva, manifestada en l’espai litoral en primer lloc 
en les torres de defensa i els castells situats en el 
regruix muntanyenc del Desert de les Palmes. Final-
ment, pel que respecta a l’arquitectura civil, tan sols 
es troba expressada en dos elements, però sobreïx el 
BIC nacional de l’arc romà de Cabanes.

Quant a les accions implementades que tradueixen 
una posada en valor, val a ressaltar que del conjunt 
d’elements declarats BIC en l’àrea que conforma 
aquest pacte territorial, solament s’ha actuat en el 
48 % del total. En això incideix de manera decisiva el 
pes dels BIC de la tipologia de jaciments arqueolò-
gics, i en particular els que alberguen art rupestre, 
ja que en la major part i malgrat ser reconeguts 
com a patrimoni mundial, no s’ha actuat en matè-
ria de restitució i posada en valor. D’altra banda, 
en aquells elements sobre els quals s’ha actuat, 
el finançament majoritàriament ha sigut combinat 
(79 %), és a dir, entre el propietari i una o diverses 
administracions públiques, si bé l’esforç dels pro-
pietaris privats es tradueix en comptades ocasions 
com succeeix en el patrimoni religiós dels monjos 
Carmelites del Desert de les Palmes. Respecte a la 
finalitat de la posada valor, respon en gran manera 
a la sensibilitat cap al valor cultural que atresoren 
aquests béns, ja que el 58 % de les intervencions 
responen en primer lloc a aquest efecte; no obstant 
això, no és menyspreable la posada en valor per 
a l’ús turístic ja que representa el 42 % restant, la 
qual cosa denota l’especialització de l’espai litoral 
en la valorització turística del patrimoni cultural. 
Les accions de posada en valor del BIC sorgeixen 
en major mesura d’ajudes i actuacions continuades 
dutes a terme per la Generalitat Valenciana i la Di-
putació de Castelló, en particular en els jaciments 
arqueològics, juntament amb els ens locals. Cal res-
saltar que bona part són planificades, la qual cosa 
expressa una voluntat per actuar sobre els BIC, com 
és per exemple les campanyes d’excavació o la po-
sada en valor turístic. No obstant això, el principal 
repte consisteix en la generació d’ocupació gràcies 
a les actuacions en matèria de posada en valor, amb 
predomini de la de caràcter temporal, molt vincu-
lada a les campanyes d’excavació o de les visites 
mensuals que realitza el Museu de la Valltorta als 
principals abrics de pintures rupestres, si bé alguns 
elements com és el cas de les torres de Sant Vicent 
a Benicàssim i la torre del Rei, generen ocupació 
directa de caràcter permanent.

En aquest pacte territorial cal posar l’accent princi-
palment en aquells elements declarats BIC que pre-
senten major rellevància. Aquests queden reflectits 
en l’arc romà i el tossal de Mortorum a Cabanes, i 
en els abrics de pintures rupestres de les Coves de 
Vinromà i Sierra Engarcerán.

Així, l’arc romà de Cabanes suposa un element BIC 
emmarcat en la tipologia d’arquitectura civil. Participa 
de la Plana de l’Arc i se situa paral·lel al traçat de la 
Via Augusta, a uns dos quilòmetres del nucli urbà de 
Cabanes. Està construït en carreus de granit sense 
argamassa, la qual cosa contrasta ja que aquest tipus 
de roca no apareix a l’àrea del pacte territorial. Sobre 
la seua funció existeixen diverses hipòtesis, tal com 
figura en l’Inventari General del Patrimoni Cultural 
Valencià. D’una banda, que fora un signe que asse-
nyalara el límit entre els termes de Vall d’Alba i Ca-
banes; i d’una altra, sembla que és un arc de triomf al 
qual li falta l’entaulament i els carcanyols. En relació 
a les invencions efectuades cal assenyalar entre les 
més recents la realitzada el 2012 per la Diputació de 
Castelló, conformada en obres de millora de la car-
retera CV-157, que uneix Cabanes amb el monument, 
i la construcció d’un nou passeig per als vianants; o 
el 2020 en la que intervé la Direcció General de Cul-
tura i Patrimoni amb una subvenció que ascendeix a 
13.000 €.

El tossal de Mortorum és un turó situat en els últims 
contraforts de la serra de les Santes que ocupa una 
posició estratègica en localitzar-se enfront de la plana 
de Torreblanca-Oropesa, i controla l’accés cap a l’inte-
rior des de la costa. És d’assenyalar la implicació de 
les administracions públiques, i de manera particular 
del Servei d’Arqueologia de la Diputació de Castelló, 
en la seua posada en valor, ja que des del 2002 al 
2018 s’han realitzat campanyes d’excavació; i el 2019 
s’ha procedit a la restauració i posada en valor de la 
muralla i l’accés al jaciment. Els resultats de les cam-
panyes arqueològiques han identificat diverses restes 
del passat, entre les quals destaquen un poblat i un 
túmul funerari. Malgrat la seua singularitat, en rela-
ció a la generació d’ocupació aquesta és de caràcter 
temporal i vinculada actualment a les visites que es 
realitzen des de l’oficina de turisme de Cabanes.

Del conjunt d’abrics amb pintures rupestres de l’àrea 
d’estudi sobreïxen en primer lloc el de coves de la 
Saltadora, situat al barranc de la Valltorta, al terme 
municipal de les Coves de Vinromà. Van ser descober-
tes el 1917 arran del descobriment de la cova dels Ca-
valls, al terme municipal de Tírig. Sobreïxen els abrics 
VII, VIII i IX, ja que s’han identificat 153 motius pintats 
d’estil llevantí, i presenten una gran varietat, entre 
figures humanes i representacions de fauna, conver-
tint-se en un referent en els estudis d’art prehistòric. 
Cal unir-hi a Sierra Engarcerán l’abric Melià, que tam-
bé ha sigut posat en valor. No en va l’art rupestre de 
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l’arc mediterrani de la façana ibèrica va ser declarat 
el 1998 Patrimoni Mundial per la UNESCO. En tots dos 
elements, des del 2019 el Museu de la Valltorta plani-
fica visites mensuals dins del Pla de posada en valor 
de l’art rupestre a les comarques de Castelló.

En el Quadre de BIC-Plana Alta Nord es representen 
els Béns d’Interés Cultural dels municipis que con-
formen el pacte per l’ocupació que han sigut conside-
rats de major singularitat i especificitat. La proposta 
es justifica en la jerarquia que obtenen, és a dir, en 
el grau d’atracció turística. En primer lloc, sobreïx 
l’àrea que integra els municipis amb abrics que atre-
soren manifestacions d’art rupestre llevantí i que es 
concentra en els municipis de les Coves de Vinromà 
i de Sierra Engarcerán. Aquests elements obtenen 
la jerarquia 4, amb un grau d’atracció turística a ni-
vell nacional, donat pel reconeixement per part de la 
UNESCO. En aquest sentit, arran de la gran quantitat 
d’abrics que s’han identificat, i en els quals l’acces-
sibilitat i la conservació suposen un vertader repte, 
caldria potenciar-ne el valor al llarg de l’any a través 
d’un equipament cultural en què es puga realitzar 
una visita virtual a aquells en els quals es dificulta 
l’accessibilitat. D’aquesta manera se’n fomentaria la 
valoració i l’accés universal. En aquesta mateixa ti-
pologia d’element BIC, però catalogat com a jaciment 
arqueològic, sobreïx el tossal de Mortorum a Cabanes. 
Si bé el seu grau d’atracció turística descendeix a un 
atractiu a escala local o comarcal, és de tot necessa-
ri prosseguir amb la seua posada en valor, facilitant 
l’accessibilitat a l’element.

A l’espai interior de la Plana de l’Arc, destaca pel seu 
valor singular i les iniciatives de posada en valor en 
matèria d’accessibilitat l’arc romà de Cabanes; no 
obstant això, caldria seguir la seua posada en valor 
per mitjà d’una col·laboració supramunicipal, amb la 
finalitat de crear una zona d’aparcament i una zona 
recreativa a l’entorn del BIC per a facilitar-hi la visita, 
ja que es troba enmig d’una rotonda i sense espai 
perquè els visitants puguen acostar-se.

Ja a l’espai litoral d’aquesta àrea, cal destacar la rica 
arquitectura militar manifestada als castells, si bé la 
seua totalitat es troben en un estat de ruïna, malgrat 
la sensibilitat de les administracions públiques, com 
succeeix al castell de Miravet, en el qual recentment 
s’ha subvencionat l’elaboració del Pla Director, però 
requereix una intervenció d’urgència. Però sobreïx, 
des de Torreblanca fins a Benicàssim, la important 
arquitectura militar manifestada en torres defensi-

ves, entre les quals adquireixen especial protagonis-
me la torre Sant Vicent a Benicàssim i la torre del 
Rei a Orpesa.

Pel que fa a la torre Sant Vicent cal destacar que, 
prèvia adquisició per part de l’Ajuntament, el 2017 
va ser restaurada completament i rehabilitada com a 
Centre d’Interpretació, mostrant aspectes relacionats 
amb la pirateria i el sistema de defensa de la costa 
valenciana entre els segles xvi i xix; i en la qual és 
necessari apostar més per aplicar les TIC a fi d’oferir 
una visita virtual a través de la web. De la mateixa 
manera succeeix a la torre del Rei d’Orpesa, en la qual 
és necessari l’elaboració d’un pla de rehabilitació i un 
estudi sobre la seua accessibilitat, amb la finalitat de 
fer-la més inclusiva i que paral·lelament fomente la 
generació d’ocupació permanent.

Quant a les possibilitats que els BIC del pacte oferei-
xen per a la creació d’ocupació i valor com a element 
d’atracció turística ens trobem amb una situació dife-
rent segons aquests se situen en municipis de la línia 
de costa o a la franja interior. El cas de Benicàssim, 
i d’Orpesa, i les actuacions realitzades als seus BIC 
situats en zones d’afluència turística ha permés una 
relativa explotació com a atractiu turístic, amb visi-
tes regulars i una senyalística ajustada a possibilitats 
tècniques (aplicacions mòbils) i fins i tot buscant una 
accessibilitat universal. No obstant això, en cas de BIC 
situats a la franja interior, la situació és menys evo-
lucionada, i sobretot als abrics i coves amb pintures 
d’art rupestre llevantí. Malgrat la catalogació com a bé 
d’interés per part de la UNESCO i la posada en valor 
que representa el Museu de la Valltorta, existeixen 
problemes pel que fa a accessibilitat i possibilitat de 
visites guiades durant tot l’any. Considerem que, en 
general, i d’acord amb diferents plans de rehabilitació 
i millora, és possible augmentar el protagonisme dels 
elements culturals en el pacte, com a complement im-
portant en l’estratègia turística del territori. La creació 
de rutes basades en aquests BIC de la franja interior 
pot suposar un producte complementari per al turista 
d’oci i de sol i platja, però també un element d’atracció 
especialment durant l’època no estival si es combina 
amb propostes de naturalesa als entorns del Desert 
de les Palmes i del Prat de Cabanes-Torreblanca, i 
d’instruments com la via ciclista que uneix l’àmbit 
costaner del pacte. En aquest sentit recomanaríem 
una promoció d’enclavaments BIC com a recurs turís-
tic complementari i, en alguns casos, com a principal 
atractiu del territori.
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Quadre BIC Pacte Plana Alta Nord. Jerarquia i prioritat en el seguiment de la posada en valor dels principals 
elements BIC

Municipi BIC Tipologia Jerarquia Prioritat

Benicàssim Desert de les Palmes Arquitectura religiosa 2 Mitjana

Benicàssim Torre Sant Vicent Arquitectura militar 2 Mitjana

Cabanes Arc romà Arquitectura civil 3 Alta

Cabanes Tossal de Mortorum Jaciments, pintures rupestres 2 Mitjana

Les Coves de Vinromà Coves de la Saltadora Jaciments, pintures rupestres 4 Alta

Orpesa Torre del Rei Arquitectura militar 2 Mitjana

Sierra Engarcerán Abric d’en Melià Jaciments, pintures rupestres 4 Alta

Jerarquia      Prioritat

1. Complementa altres recursos    Alta (curt termini)
2. Atractiu a nivell local-comarcal    Mitjana (mitjà termini)
3. Atractiu a nivell regional    Baixa (llarg termini)
4. Atractiu a nivell nacional
5. Atractiu a nivell internacional

de la Vila. Es tracta d’un edifici de tres plantes, amb 
la façana que segueix el model d’estil toscà. També 
destaca la part baixa arran de l’existència d’un porxo 
amb set arcs de mig punt i columnes d’estil corinti. En 
aquesta mateixa planta, a l’interior convé ressaltar a 
la part central una escala de marbre que dona accés a 
les diferents dependències. L’interior de l’Ajuntament 
conserva diferents escultures, pintures i frescos dels 
segles xix i xx, majoritàriament al saló de plens. Res-
pecte a la seua posada en valor, és portada a terme 
pel mateix consistori, a través de les visites guiades 
que realitza l’Ajuntament a l’estiu, generant ocupació, 
però de caràcter temporal.

Prop de la plaça Major se situa La Llotja del Cànem. 
Aquest BIC respon a un edifici de principis del segle 
xvii de planta quadrangular i alberga a la façana l’es-
cut de la vila. En el pis superior destaquen finestrals 
rectangulars amb frontons corbats assentats en mèn-
sules. En relació a la seua posada en valor, el 1999 
va ser adquirit per la Universitat Jaume I. Entre els 
anys 2005-2007 es realitzen obres de rehabilitació, 
per valor de 1,2 milions d’euros, del cost dels quals 
es fa càrrec la Universitat Jaume I. El 2007 la Genera-
litat Valenciana i l’Ajuntament signen un conveni per a 
col·laborar en el cost d’aquest projecte, destinant l’im-
moble en primer lloc a sala d’exposicions i una volta 
conclosa la restauració en aqueix any, es va convertir 
en Seu de la Ciutat de la Universitat Jaume I. S’utilitza 
com a centre cultural en el qual es programen expo-
sicions, cursos i xarrades; i la seua posada en valor 
genera ocupació permanent.

A l’entorn de la plaça Major es localitza el palau Epis-
copal, la fàbrica del qual és del segle xviii. És un edifici 
d’estil neoclàssic, de planta rectangular, que conserva 

8.5. CONSORCI PACTE LOCAL PER L’OCUPACIÓ DE 

CASTELLÓ DE LA PLANA

En el cas de la ciutat de Castelló de la Plana es con-
figura com un únic pacte local per l’ocupació i s’iden-
tifiquen 34 BIC que, des de la perspectiva territorial, 
es troben molt concentrats al nucli urbà de la ciutat, 
en aglutinar aquest espai el 88 %, sent l’altra àrea que 
ve a completar el total, l’ermita de la Magdalena, el 
castell Vell i el seu entorn. Expressen un variat patri-
moni cultural i s’hi troben representats els tres grans 
tipus, és a dir, els béns mobles amb 18 elements dels 
quals el 88,9 % pertanyen a la tipologia d’escuts, als 
quals segueixen els béns immobles amb 13 elements 
i els béns immaterials representats en 3 elements.

Del conjunt d’elements declarats BIC solament en 
el 29,4 % s’han realitzat accions de posada en valor, 
el finançament de les quals generalment ha sigut 
combinat entre el titular-propietari i fonts externes 
de caràcter públic. La finalitat de la posada en valor 
dels elements ha sigut majoritàriament cultural, se-
guida de la de caràcter social i turística. En relació a 
la funció turística que adquireix l’element BIC sobre 
el qual s’ha actuat, cal assenyalar que malgrat el fi-
nançament rebut tan sols tres s’han transformat en 
producte turístic, en el sentit de generar un preu pel 
servei, mentre que la resta d’elements es consideren 
com a recursos turístics.

Dels béns immobles, pel que fa a la diferenciació per 
tipologies, sobreïxen els vinculats a l’arquitectura civil 
i la màxima expressió espacial dels quals es dona 
a la plaça Major i el seu entorn. Destaca en primer 
lloc l’Ajuntament, construït a principis del segle xviii i 
que va substituir l’anterior palau conegut com palau 



186

l’estructura originària. A l’interior es pot apreciar la 
distribució d’aquest, i conserva mostres del revesti-
ment de rajola de l’època. A la façana es troba una 
làpida amb la inscripció sobre la construcció de l’edi-
fici i l’escut del bisbe fundador. L’entrada al palau és 
gratuïta, si bé l’horari de visites és limitat.

Els principals BIC vinculats a aquesta tipologia, és a 
dir, a l’arquitectura civil, es completen amb el Museu 
de Belles Arts, la nova seu del qual va ser inaugu-
rada el 2001. La titularitat recau en la Diputació de 
Castelló i s’integra en el Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana. S’articula al voltant d’un claus-
tre enjardinat amb uns xiprers que responen al seu 
origen, en situar-se en l’espai que va ocupar l’antic 
col·legi de Serra Espadà. Les sales responen a un 
conjunt de plantes d’iguals dimensions, en les quals 
un espai a doble altura es va desplaçant, la qual cosa 
li dona originalitat. L’arquitectura exterior sobreïx per 
una malla de plaques d’alumini que li atorga singula-
ritat, i això l’ha fet mereixedor de diversos guardons 
arquitectònics. La seua gran presència arquitectò-
nica i la seua localització en una de les principals 
vies de la ciutat el converteixen en un dels edificis 
més emblemàtics i identitaris de Castelló de la Pla-
na. Les exposicions que conté el museu se centren 
en l’arqueologia, l’etnologia, la pintura, l’escultura 
i, en particular, la ceràmica valenciana de l’Alcora, 
Onda i Ribesalbes des del segle xvi fins al xix. Malgrat 
la posada en valor i l’ocupació directa que genera, 
l’entrada és lliure, per la qual cosa es considera un 
recurs turístic, malgrat la dinàmica econòmica que 
desprén de manera indirecta.

En una posició central al nucli urbà de la ciutat sobreïx 
el conjunt del Parc Ribalta, la plaça de la Indepen-
dència i la plaça Tetuán, els tres elements han sigut 
incorporats en la tipologia d’infraestructures, zones 
verdes i parcs, i sota la categoria de conjunt histò-
ric. La construcció del Parc Ribalta, dedicat al pintor 
del mateix nom, es va iniciar en l’últim terç del segle 
xix. Quant a la seua estructura conté dos triangles 
comunicats per una avinguda; que es completa amb 
una casa d’esbarjo a la part nord-oest, un estany al 
centre i un edifici circular. El 1876 es va ampliar amb 
els terrenys cedits pel comte de Pestagua, i el 1897 
es va erigir un obelisc projectat per Francesc Tomás 
Traver.  Cal destacar el 1934 la construcció del tem-
plet de música, conformat per 16 columnes gemina-
des amb capitell corinti que sustenten una cúpula de 
mitja taronja.

L’altre dels elements que integra aquest conjunt cor-
respon a la plaça de la Independència, que data de 
finals del segle xix i principis del xx i s’integra amb el 
Parc Ribalta. En ella sobreïx d’una banda “La Farola”, 
que data del 1925 i se situa al centre; i d’una altra 
els edificis dels anys vint del segle passat, de trets 
modernistes i historicistes, que conformen un dels 

entorns més peculiars de la ciutat. Per la seua part, 
la plaça de Tetuán tradueix en el paisatge urbà una 
configuració pròpia també de la dècada dels anys vint, 
sobre la base d’una vegetació mediterrània, emmar-
cada per un conjunt de cases entre mitgeres, d’una a 
quatre plantes; i en ella sobreïx l’edifici de Correus. 
En relació a la posada en valor, cal destacar que s’hi 
ha adequat un refugi antiaeri de la Guerra Civil, con-
formant-se en una de les seus del Museu de la Ciutat 
de Castelló (MUCC), que es recupera el 2018, amb una 
inversió finançada per l’Ajuntament de Castelló de la 
Plana. Si bé l’accés a aquest conjunt conformat pels 
tres elements BIC és lliure, per la qual cosa es consi-
deren com a recursos turístics, la posada en valor del 
refugi i el fet que s’integra en el Museu de la Ciutat de 
Castelló comporta a un efecte indirecte al seu entorn, 
generant dinàmiques de producte.

En la tipologia d’arquitectura religiosa sobreïxen els 
BIC de la cocatedral de Santa Maria i de l’ermita de la 
Magdalena compartit aquest últim amb el castell Vell. 
La cocatedral de Santa Maria presenta una fàbrica 
gòtica si bé només en queden les tres portes d’accés 
i alguns elements ornamentals. Va ser derrocada per 
un acord del ple municipal als anys trenta del segle 
passat i les obres de reconstrucció van culminar l’any 
2001. A l’interior es troba una imatge de la Immacula-
da del segle xviii, imatges barroques, diversos llenços, 
així com peces d’orfebreria. Respecte a la seua posa-
da en valor, el 2019 es dissol la Fundació de la Cocate-
dral de Santa Maria, creada amb l’objectiu d’obtindre 
fons per a completar-la. A més, hi han intervingut 
diverses administracions públiques per a la posada 
en valor. L’entrada és lliure, generant solament ús de 
caràcter temporal, vinculat a les visites guiades. 

L’ermita de la Magdalena és un edifici format per dues 
naus paral·leles i en el seu interior existeixen unes 
pintures murals, que alguns autors daten del segle 
xiv. El 1455 es va construir el pòrtic i el 1456 la cape-
lla, a meitat del segle xviii se li dona la configuració 
actual d’ermita hostal i torre adossada. Des del pòr-
tic d’entrada s’accedeix a l’hostal. Vinculat a aquest 
element es troba el BIC del Romeria de les Canyes, 
de caràcter immaterial, que es desenvolupa el tercer 
diumenge de Quaresma amb una periodicitat anual 
des del 1375 i té, en els seus inicis, una vinculació re-
ligiosa important per a la ciutat, ja que està associada 
al trasllat de la població de Castelló de la Plana des 
del turó de la Magdalena al pla.

A Castelló de la Plana sobreïx la tipologia de BIC 
d’arquitectura militar i en la qual convé detallar dos 
elements, la torre campanar el Fadrí i el castell Vell.  
Pel que fa al Fadrí, es troba situat a la plaça Major, al 
costat de la cocatedral de Santa Maria i l’Ajuntament, 
del qual depén. És una torre campanar exempta de 
planta octogonal amb una altura aproximada de 60 
metres. Està dividida en quatre cossos i a l’interior 
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es diferencien quatre sales, la cambra del rellotge, 
la presó, l’habitatge del campaner i l’estança de les 
campanes, a les quals s’accedeix a través d’una es-
cala de caragol. A la part superior es troba un am-
pit, decorat amb huit gàrgoles i rematada amb una 
cuculla. Des de l’exterior, l’accés és a través d’una 
porta de llinda, on apareixen els escuts del Regne de 
València i les Torres de Castelló. El Fadrí es troba en 
estreta relació amb dos BIC més rellevants a la ciu-
tat per la seua singularitat. En primer lloc, amb la 
campana la Tàfol, fosa el 1604. Si bé és plenament 
barroca, té encara nombrosos elements gòtics que 
han permés d’incloure-la en l’inventari de campanes 
gòtiques de la Comunitat Valenciana. En segon lloc, 
amb el Toc Manual de Campanes, que juntament amb 
el de la ciutat de València, Albaida i Segorbe constitu-
eixen el paradigma, és a dir, el model, dels conjunts 
immaterials d’aquesta tipologia millor conservats del 
territori valencià. La principal intervenció en l’element 
la va dur a terme la Generalitat Valenciana el 2001 a 
través de la Conselleria de Cultura fent la restauració 
integral i el 2021 el Museu de la Ciutat de Castelló 
(MUCC) ha restaurat les pintures murals de la sala de 
la presó, i gestiona les visites, en integrar-se en una 
de les seues seus, per aquest motiu aquesta posada 
en valor genera ús de caràcter permanent.

Es castell Vell és l’origen de l’actual ciutat de Caste-
lló de la Plana, i se situa al turó al costat de l’ermita 
de la Magdalena. El castell és d’origen islàmic, sent 
conquerit l’any 1233. Es disposa de manera escalo-
nada adaptant-se a la forma del turó. De l’alcassa-
ba es conserven restes de muralles amb tres torres 
semicirculars i diversos aljubs. Cal destacar, donat 
l’estat de conservació, l’aposta decidida per part del 
consistori local per a la seua posada en valor. Així ho 
testifica el fet que l’any 2000 es van iniciar actuacions 
de manera continuada. Destaca l’any 2016, ja que es 
van realitzar les obres del tancament del primer re-
cinte i la consolidació dels llenços i torres de l’oest, 
amb una inversió que va superar els 275.000 euros; el 
2017, l’inici de les obres d’execució del tancament per 
a la seguretat del primer i segon recintes i la creació 
del centre d’interpretació, amb una inversió superior 
al mig milió d’euros; o el 2018, amb l’impuls a la il·lu-
minació ornamental. Com a seu el Museu de la Ciutat 
de Castelló i per albergar el centre d’interpretació, 
la seua posada en valor es tradueix en la creació de 
tres llocs de treball de manera permanent, a més de 
llocs de treball temporals vinculats amb les obres de 
conservació i rehabilitació.

El Quadre de BIC de Castelló de la Plana reflecteix 
aquells elements del patrimoni cultural de Castelló de 
la Plana que s’han considerat més singulars i especí-
fics, fixant-se una prioritat a continuar la seua posada 
en valor, justificada en la jerarquia, que reflecteix el 
grau d’atracció turística. Aquesta es troba conformada 
per una sèrie de variables i indicadors, entre els quals 
sobreïxen les característiques intrínseques, expres-
sades en l’especificitat i singularitat de l’element; la 
seua accessibilitat interna i externa; i els equipaments 
i infraestructures i serveis que s’han desenvolupat 
al seu entorn, i que incideixen en la transformació 
del recurs en producte turístic (López, 2014). Així, en 
primer lloc, sobreïx l’entorn de la plaça Major, on el 
BIC de la torre campanar el Fadrí juntament amb la 
campana la Tàfol i el Toc Manual de Campanes, pre-
senten una jerarquia de valor 4, amb una prioritat alta 
a continuar la seua posada en valor. En aquest espai 
caldria a més i de manera prioritària incidir en el BIC 
del Romeria de les Canyes, proposant continuar la 
seua posada en valor a través de la creació d’un cen-
tre d’interpretació que transmeta el valor social, reli-
giós i turístic d’aquest element immaterial, cosa que 
incidiria sobre la generació d’ocupació. D’altra banda, 
i donada la progressiva conversió en zona de vianants 
del centre històric de la ciutat, es considera prioritari 
enfortir la connectivitat entre el Parc Ribalta, la plaça 
de la Independència i la plaça Tetuan a fi de seguir 
la seua posada en valor, de manera que fomente la 
mobilitat sostenible i transmeta a la població local i 
al públic visitant els valors d’aquests espais que ar-
ticulen la ciutat.

A l’efecte de quantificar l’impacte econòmic, en visites 
turístiques i ocupació la incidència actual dels BIC és 
feble i es limita als llocs de treball directes relacio-
nats amb els empleats de museus municipals, man-
teniment d’instal·lacions i visites guiades. Considerem 
important assenyalar que alguns d’aquests BIC s’han 
vist afectats per processos de posada en valor en in-
tensificar les visites als mateixos (amb independència 
que es tracta de visites gratuïtes). Sobre aquest as-
pecte, i d’acord amb informes sobre l’activitat turís-
tica a Castelló, l’adequació de BIC s’ha de fer no des 
d’una òptica econòmica (no s’estableix relació entre 
cost i nombre de visitants) sinó des d’una visió de 
millorar la percepció de la ciutat, buscant d’aquesta 
forma incrementar el seu atractiu per a residents i, 
indirectament, per a possibles visitants1.

1  Proposta en línia amb el que s’indica en el Pla Estratègic Turístic 

Integral de Castelló de la Plana, elaborat el 2017 pel Gabinet d’Estudis 

Turístics de la Universitat Jaume I
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Quadre BIC de Castelló de la Plana. Jerarquia i prioritat en el seguiment de la posada en valor dels principals 
elements BIC

Municipi BIC Tipologia Jerarquia Prioritat

Castelló de la Plana
Parc Ribalta, plaça de la Independència i plaça 
Tetuán

Arquitectura civil 3 Alta

Castelló de la Plana Palau Episcopal Arquitectura civil 3 Baixa

Castelló de la Plana Torre campanar el Fadrí Arquitectura militar 4 Alta

Castelló de la Plana Església de Santa Maria la Major Arquitectura religiosa 3 Baixa

Castelló de la Plana Castell Vell i ermita de la Magdalena Arquitectura militar 3 Mitjana

Castelló de la Plana Llotja del Cànem Arquitectura civil 3 Baja

Castelló de la Plana Romeria de les Canyes Immaterial 3 Alta

Castelló de la Plana Ajuntament de Castelló de la Plana Arquitectura civil 3 Baixa

Castelló de la Plana Museu de Belles Arts Arquitectura civil 3 Mitjana

Jerarquia      Prioritat

1. Complementa altres recursos    Alta (curt termini)
2. Atractiu a nivell local-comarcal   Mitjana (mitjà termini)
3. Atractiu a nivell regional    Baixa (llarg termini)
4. Atractiu a nivell nacional
5. Atractiu a nivell internacional

çament, que generalment ha sigut combinat entre 
el titular-propietari i extern, corresponent a l’admi-
nistració pública la major part de les iniciatives de 
la valorització dels BIC, si bé cal assenyalar l’esforç 
dels propietaris privats. Pel que fa a la finalitat de la 
posada valor ha sigut majoritàriament cultural amb 
el 52 %, com succeeix a Almassora amb les interven-
cions sobre els ponts del riu Millars o el recinte  mu-
rallat, i igualment succeeix amb els conjunts històrics 
de Borriana i Vilafamés, o en la posada en valor de la 
Reial Fàbrica del comte d’Aranda de l’Alcora, segui-
da de la de caràcter social i turística. En relació amb 
aquesta última, francament ha sigut molt menor i se 
cenyeix a la posada en valor turístic dels abrics de 
pintures rupestres del castell de Vilafamés o a la torre 
de Carabona de Borriana. Les accions de posada en 
valor dels BIC responen en la major part a subvenci-
ons i actuacions continuades dutes a terme per les 
institucions públiques valencianes, juntament amb els 
ens locals, sent la majoria planificades, la qual cosa 
expressa una voluntat per actuar sobre els BIC. No 
obstant això, en relació a l’ocupació que s’ha generat 
en els BIC, predomina la de caràcter temporal, encara 
que el conjunt històric de Vilafamés i l’exconvent de 
la Mercé en el qual s’ubica el museu d’arqueologia 
de Borriana, han aconseguit cristal·litzar ocupació 
directa.

Així, en els elements declarats BIC de major relle-
vància, cal detindre’ns en primer lloc a l’Alcora, ja 
que atresora, d’una banda, la Reial Fàbrica del comte 
d’Aranda i d’altra banda la tamborinada de la Tren-
cada de l’Hora, declara per la UNESCO Patrimoni de 
la Humanitat. Pel que fa al primer element, va ser 

8.6. PACTE TERRITORIAL PER L’OCUPACIÓ 

MUNICIPIS CERÀMICS

L’àrea que conforma el Pacte territorial per l’ocupació 
dels Municipis Ceràmics es troba integrada per sis 
municipis que alberguen 31 elements declarats BIC 
que pertanyen al tipus immoble, excepte un element 
de tipus immaterial que se singularitza en la tam-
borinada de la Trencada de l’Hora de l’Alcora. Convé 
assenyalar des de l’òptica territorial dues àrees. En 
primer lloc, la importància del corredor prelitoral de 
Vilafamés que connecta amb l’Alcora i acull el 48 % 
dels BIC del pacte territorial, i l’àrea de la Plana en la 
qual sobreïxen Borriana i Almassora, al tram final del 
Millars, amb el 45 %. 

Pel que fa a les tipologies que els representen, so-
breïx l’arquitectura militar manifestada als castells i 
torres defensives que acullen el 42  % dels elements, 
dels quals destaca el castell de l’Alcalatén de l’Alcora 
i el castell i llenços de muralla de Vilafamés. Al costat 
d’aquests elements emblemàtics, val a significar els 
elements de l’arquitectura civil, manifestada de ma-
nera especial en dos conjunts històrics, el de Borriana 
i el de Vilafamés; i a la Reial Fàbrica del comte d’Aran-
da de l’Alcora. Del patrimoni arqueològic cal destacar 
el jaciment del Torrelló del Boverot d’Almassora i l’art 
rupestre esquemàtic dels Abrics del Castell al muni-
cipi de Vilafamés.

És de ressaltar que del conjunt d’elements declarats 
BIC en bona part s’ha actuat a través de la seua res-
titució i posada en valor aconseguint 61  % del total, 
la qual cosa tradueix l’esforç realitzat en el finan-
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fundada el 1727 pel comte d’Aranda i es conforma 
en un dels referents més destacats de la ceràmica 
espanyola. Cal destacar que al llarg del segle xviii va 
elaborar peces decorades amb diversos estils, pre-
sents hui en col·leccions privades i en prestigiosos 
museus arreu del món. Va continuar en funcionament 
fins poc abans de la Guerra Civil i després les seues 
instal·lacions van ser aprofitades per algunes empre-
ses rajoleres fins a finals de la dècada dels huitanta 
del segle passat. Pel que fa a les actuacions, el 2019 
rep una ajuda de 18.634 € per a l’elaboració del Pla 
Director i en aqueix mateix any una subvenció FEDER 
de 202.377,77 € per a la rehabilitació de la nau dels 
Forns (primer espai rehabilitat). Així mateix, el 2020 
s’aprova el Projecte de rehabilitació del pati-claustre 
i façana original mitjançant una partida pressupostà-
ria de 1,9 milions d’euros, dels quals el Ministeri de 
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana aporta el 75 %, 
un poc més de 1,4 milions d’euros.

Pel que fa a la Trencada de l’Hora de l’Alcora ha sigut 
reconeguda per la UNESCO el 2018, al costat de la 
resta de tamborinades d’Espanya, com a Patrimoni 
Mundial immaterial. Acull centenars de tambors si-
mulant amb repics els trastorns i el cataclisme físic 
que va patir la terra quan Crist va morir, i així el tam-
bor es converteix en lament. Els actes estan estruc-
turats sobre un plantejament conceptual que respon 
a un ritual definit, vinculat a un referent identitari i 
festiu d’àmbit nacional. Malgrat aquest reconeixement 
a escala mundial, la generació d’ocupació se cenyeix 
a la de caràcter temporal durant la seua celebració. 

En aquesta àrea també sobreïx el conjunt historico-
artístic de Vilafamés, conformant-se en un dels de 
major importància de la Comunitat Valenciana per 
la seua bellesa i alt grau de conservació, així com 
per l’enclavament paisatgístic on se situa i s’integra 
l’estructura urbana. Destaca per una trama medieval 
adaptada a la seua particular topografia coexistint-hi 
una interessant arquitectura popular juntament amb 
edificis significatius de l’arquitectura civil i religiosa. 
En el conjunt destaquen una sèrie d’immobles relle-
vants com són l’església de la Sang, d’origen medieval 
i integrada al BIC del castell i dels llenços de muralla; 
l’ermita de Sant Ramon; l’església parroquial de l’As-
sumpció de Nostra Senyora; el palau de l’Alcalde, edi-
fici d’origen medieval que actualment acull el Museu 
d’Art Contemporani Vicent Aguilera i Cerni (MACVAC). 
Sorprenen les escasses actuacions en matèria de po-
sada en valor ja que entre les més recents solament 
destaca l’atorgada el 2019 a través d’una subvenció 
de la Generalitat per un import de 18.101,60 € per a 
redactar el Pla Especial de Protecció. Això malgrat el 
reconeixement de Vilafamés com un dels Pobles més 
Bonics d’Espanya, la qual cosa ha generat un verta-
der impuls cap a la seua transformació en producte 
turístic. D’altra banda, al costat del conjunt històric i 
el castell, cal destacar un conjunt d’abrics que alber-

guen representacions d’art esquemàtic i en què amb 
encert han sigut integrats per la Conselleria d’Educa-
ció, Cultura i Esport i el Museu de la Valltorta en el Pla 
de posada en valor de l’art rupestre a les comarques 
de Castelló.

El Quadre de BIC Municipis Ceràmics expressa els ele-
ments dels municipis que integren aquest pacte ter-
ritorial per l’ocupació i que han sigut considerats de 
major singularitat i especificitat, i amb una prioritza-
ció a prosseguir la seua posada en valor, la qual cosa 
ve justificada en el valor que aconsegueix la jerarquia, 
és a dir, el seu grau d’atracció turística. Així, en primer 
lloc, sobreïx l’àrea que integra els municipis de l’Alco-
ra i Vilafamés, i en ella l’element que obté la jerarquia 
4, amb un grau d’atracció turística a nivell nacional, 
correspon a la Tamborinada de la Trencada de l’Hora 
de l’Alcora i en el qual, donat el seu reconeixement per 
part de la UNESCO, seria del tot adequat potenciar-ne 
el valor al llarg de l’any a través d’un equipament 
cultural que el puga transmetre al públic visitant. En 
aquest mateix municipi la seguiria la Reial Fàbrica del 
comte d’Aranda que, si bé respon a un potencial turís-
tic a escala regional, caldria incidir a convertir aquest 
BIC en un espai d’ús sociocultural, d’interpretació del 
mateix recinte i de la indústria ceràmica en general, 
que generara dinàmiques de producte turístic. Dins 
d’aquest espai prelitoral, a Vilafamés es considera 
potenciar en primer lloc el conjunt historicoartístic, 
sent del tot necessària l’elaboració i aprovació del Pla 
Especial de Protecció del conjunt històric, ja que, com 
s’ha indicat, l’Ajuntament ha rebut una subvenció de 
la Generalitat per a elaborar-lo; a més, el fet que des 
del 2015 és reconegut com a Poble més Bonic d’Es-
panya, fa necessària l’elaboració d’un pla estratègic 
de turisme, que contribuïsca a mantindre la qualitat 
de vida de la població local que resideix al barri antic 
i incidisca en la dinamització socioeconòmica des de 
la perspectiva laboral i local. Finalment, si bé actual-
ment presenta una jerarquia 2, caldria potenciar la 
posada en valor del castell, els llenços de muralla i 
l’església de la Sang, juntament amb els abrics d’art 
rupestre esquemàtic.

La segona àrea d’intervenció respondria al tram final 
del riu Millars, on s’assenten els municipis d’Almas-
sora i Borriana. A Almassora es considera necessari 
prosseguir les excavacions al jaciment del Torrelló de 
Boverot, i mantenir les visites guiades, a fi de trans-
metre el valor d’aquest patrimoni cultural i enfortir 
el museu municipal. A Borriana, caldria prosseguir 
la posada en valor en primer lloc del conjunt histori-
coartístic, ja que disposa de Pla Especial de Protecció 
des del 2014, i comprén 880 immobles dels quals 830 
són d’ús residencial i en la gran majoria l’estat de con-
servació és bo o regular; a més d’enfortir la creació 
d’itineraris que contribuïsquen a enfortir-ne la posada 
en valor. Finalment, pel que respecta a l’exconvent de 
la Mercé, seu del Museu d’Arqueologia, es conforma 
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en un referent comarcal que és necessari potenciar 
i per al qual generar una major dinàmica d’ocupació. 

Com s’ha indicat, l’impacte en ocupació i creació de 
valor dels BIC es concentra als municipis de Vila-
famés i Borriana. En el primer cas és evident el seu 
potencial, en contribuir la seua integració a la xarxa 
dels Pobles més Bonics d’Espanya i les seues impli-
cacions en nombre de visitants. En la mesura que els 
elements patrimonials presenten un millor estat de 
conservació, major serà l’efecte en atracció de turis-
tes i creació d’ocupació directa i indirecta. Cal notar 
que el focus d’atracció de Vilafamés reverteix en el 

conjunt de municipis de l’entorn (entre ells Onda, no 
inclòs en aquesta anàlisi en estar fora del pacte). El 
cas de Borriana presenta un atractiu relacionat també 
amb el component de zona de platja i esports nàutics. 
La qualitat dels BIC s’inscriu com a element que com-
pleta l’oferta vacacional i la imatge de la destinació 
turística. Finalment, el cas de l’Alcora, ha d’integrar-se 
en la potencialitat que el turisme industrial està ad-
quirint en l’última dècada, si bé amb limitat efecte 
en aquests moments. Una explotació de l’atractiu in-
dustrial hauria de contemplar també altres municipis 
ceràmics de l’entorn.

Quadre BIC Pacte Municipis Ceràmics. Jerarquia i prioritat en el seguiment de la posada en valor dels prin-
cipals elements BIC

Municipi BIC Tipologia Jerarquia Prioritat

L’Alcora Castell de l’Alcalatén Arquitectura militar 2 Mitjana

L’Alcora Reial Fàbrica del comte d’Aranda Arquitectura civil 3 Alta

L’Alcora Tamborinada de la Trencada de l’Hora Immmaterial 4 Alta

Almassora Torrelló de Boverot Arquitectura militar 2 Mitjana

Betxí Castell palau de Betxí Arquitectura militar, civil i religiosa 2 Mitjana

Borriana Conjunt històric Arquitectura civil 3 Alta

Borriana Exconvent de la Mercé Arquitectura religiosa i civil 2 Mitjana

Vilafamés Conjunt historicoartístic Arquitectura civil 3 Alta

Vilafamés L’Abric del Castell Jaciments, pintures rupestres 3 Alta

Vilafamés
Castell, llenços de muralles i 
l’església de la Sang

Arquitectura militar, civil i religiosa 2 Alta

Jerarquia      Prioritat

1. Complementa altres recursos    Alta (curt termini)
2. Atractiu a nivell local-comarcal    Mitjana (mitjà termini)
3. Atractiu a nivell regional    Baixa (llarg termini)
4. Atractiu a nivell nacional
5. Atractiu a nivell internacional

8.7. PACTE TERRITORIAL PER L’OCUPACIÓ  

DE LA PLANA BAIXA

En el Pacte territorial per l’ocupació i desenvolu-
pament local de la Plana Baixa es diferencien huit 
municipis pertanyents a la mateixa comarca. S’hi 
s’han identificat 23 elements declarats BIC, tots ells 
del tipus immoble. Des de la perspectiva territorial 
se singularitzen dues àrees, la interior, que integra 
els municipis d’Alfondeguilla, Artana, Eslida, la Vall 
d’Uixó i la Vilavella, i representa el 65 % del total dels 
BIC; i en segon lloc l’espai litoral, des de Nules fins 
a Almenara i que acull la resta dels elements decla-
rats BIC.

Respecte a les tipologies amb major representació, 
cal destacar que la Plana Baixa sobreïx pels elements 

vinculats a l’arquitectura militar, manifestada de ma-
nera majoritària en 6 castells, com són el cas d’Al-
menara, Eslida, Artana, Alfondeguilla, la Vall d’Uixó 
i la Vilavella i 5 torres defensives. No obstant això, 
l’element més singular i a més vinculat a l’arquitec-
tura civil, es correspon amb el conjunt murallat de 
Mascarell al municipi de Nules. En aquesta tipologia 
d’arquitectura militar i defensiva cal considerar el ric 
patrimoni manifestat en els jaciments arqueològics, 
d’època ibera, com és el cas del poblat iber de Sant 
Josep a la Vall d’Uixó, i la vila romana de Benicató a 
Nules, entre altres. A tots dos s’ha d’afegir en aquesta 
tipologia el jaciment paleontològic del Puntal del Cid 
a Almenara. Finalment, i en referència a l’arquitectu-
ra religiosa, solament existeixen dos elements entre 
els quals destaca l’església parroquial del Sant Àngel 
Custodi de la Vall d’Uixó.
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En relació a les accions implementades en la seua 
posada en valor, és de remarcar que s’ha actuat en 
més de meitat del conjunt d’elements declarats BIC, 
la qual cosa tradueix una sensibilitat per part de les 
administracions públiques, sent la seua presència 
decisiva i corresponent al 95,6 % de la participació 
en la revaloració. Així, sobre elements en els quals 
s’ha actuat, el finançament majoritàriament ha sigut 
combinat (75 %), és a dir, amb una participació del 
propietari i una o diverses administracions públiques. 
En el que concerneix a la finalitat de la posada valor, 
existeix un equilibri entre l’orientació cap a emfatitzar 
el valor cultural i el turístic que suposa el 41 % en 
tots dos. Això tradueix una sensibilització en l’espai 
litoral, en el cas de Nules o Moncofa, i a l’interior a la 
Vall d’Uixó en la valorització turística del patrimoni 
cultural. Val a significar que les accions de posada 
en valor dels BIC naixen en major mesura d’ajudes 
i actuacions planificades, dutes a terme per la Ge-
neralitat Valenciana i la Diputació de Castelló, però 
sorprén que la majoria siguen aïllades i que s’acullen 
a alguna convocatòria de subvencions o ajudes. En la 
generació d’ocupació cal destacar que en tots els ele-
ments en els quals s’ha actuat, ha existit una relació 
amb el mercat laboral, encara que en gran majoria de 
caràcter temporal, bé siga durant les obres de posada 
en valor o en el seu posterior ús turístic. No obstant 
això, cal remarcar que existeixen dos elements BIC 
que caldria considerar com a referents en la genera-
ció d’ocupació directa i de caràcter permanent, tots 
dos es localitzen a la Vall d’Uixó: la cova de Sant Josep 
i el poblat iberoromà de Sant Josep.  

Dins de l’espai que integra aquest pacte territorial per 
l’ocupació val la pena detindre’s en aquells elements 
declarats BIC que ostenten major rellevància. Es con-
creten en el conjunt fortificat de Mascarell, localitzat 
al municipi de Nules, i en els jaciments arqueològics 
de la vil·la romana de Benicató, a Nules, i en el poblat 
iberoromà de Sant Josep a la Vall d’Uixó.

Així, el nucli fortificat de Mascarell es va integrar al 
municipi de Nules a mitjan segle xix. Pel que fa al 
seu origen data del segle xiii quan es van realitzar 
poblacions de nova planta després de la reconques-
ta, si bé va estar poblat per moriscos fins al primer 
decenni del segle xvii. El perímetre  murallat és de 
planta rectangular i amb una altura aproximada de 
7 metres. Al centre del nucli urbà se situa la plaça 
on es troben l’església i l’Ajuntament. La tipologia de 
les cases que nodreixen l’interior ofereix una gran 
senzillesa a tenor d’ús agrari del territori. L’accés 
a l’interior del recinte es duu a terme pel portal de 
l’Horta, en oposició al portal de València. Pel que fa a 
la seua posada en valor, des de finals del segle passat 
s’han portat a terme diferents intervencions per a la 
rehabilitació i conservació del recinte, destacant en el 
present segle la il·luminació de les muralles el 2008 
feta per la Diputació de Castelló amb un cost 35.000 

€, la rehabilitació de la muralla per part de la Genera-
litat Valenciana, i la subvenció FEDER el 2018 per a la 
urbanització de vials amb un import de 306.005,97 €. 
Malgrat la singularitat d’aquest recinte  murallat, no 
aconsegueix generar una dinàmica d’ocupació per-
manent.

Sobreïx la vil·la romana de Benicató, localitzada als 
voltants de Nules, ja que va ser la primera excavada a 
la comarca de la Plana Baixa. El jaciment arqueològic 
es coneix des del 1888, però les primeres excavacions 
les van efectuar el 1956. Sobreïx perquè es tractava 
d’una edificació de luxe, ja que al seu voltant s’han 
pogut identificar fins a 17 habitacions, dues de pavi-
mentades amb mosaics decorats amb motius geomè-
trics i vegetals. Recentment s’ha continuat actuant i 
sobreïx l’impuls de l’Ajuntament de Nules a posar-la 
en valor cultural i turístic. En aquest sentit, l’any 2018 
va signar un conveni amb la Universitat de València 
per a prosseguir les campanyes d’excavació. El 2019 
rep una subvenció de 12.620,30 € per a elaborar el Pla 
Director; i el 2021 s’ha celebrat al jaciment el primer 
tast-taller gastronòmic de productes de l’Imperi Romà 
a la província de Castelló.

El poblat iberoromà de Sant Josep es localitza a la 
Vall d’Uixó a la part alta del turó del mateix nom. Si bé 
va ser construït a l’edat del bronze, l’època de major 
esplendor va ser durant les etapes ibera i finals de 
l’Imperi Romà. És de remarcar l’esforç de la corpo-
ració local en la posada en valor d’aquest element, a 
través d’una sèrie de recents campanyes d’excavació 
que han aconseguit conservar un xicotet recinte  mu-
rallat i protegit per torres de planta quadrangular. Es 
conforma en un singular exemple d’urbanisme iber, ja 
que es conserva una bona part de la seua acròpoli, de 
la muralla, dues torres quadrades, carrers, escales i 
restes d’habitacions. Així, durant el 2019 s’implemen-
ta la tercera campanya d’excavació i museïtzació del 
poblat, gràcies a una subvenció FEDER, i l’any 2020 
es procedeix al canvi d’il·luminació. Durant el 2021 
l’Ajuntament aporta 7.000 € per a prosseguir les ex-
cavacions, la qual cosa denota una sensibilització de 
la societat local en favor de la conservació i posada 
en valor del patrimoni. 

Al Quadre de BIC de la Plana Baixa es representen 
els Béns d’Interés Cultural dels municipis que con-
formen aquest pacte per l’ocupació, considerats de 
major singularitat i especificitat. La justificació ve de-
terminada per la jerarquia que aconsegueixen, és a 
dir, en el grau d’atracció turística. Sobreïx en primer 
lloc el municipi de Nules, que acull dos elements sin-
gulars i amb una potencialitat d’atracció turística a 
escala regional, manifestats en el conjunt fortificat de 
Mascarell i en la vil·la romana de Benicató. Tots dos 
elements aconsegueixen la jerarquia 3 i pel que fa a 
Mascarell és de significar que el 2020 va rebre, a la 
Fira Internacional de Turisme (FITUR), el Premi Pobles 
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Màgics, per la posada en valor del seu patrimoni his-
tòric, la qual cosa hauria d’incidir a prosseguir aques-
ta línia d’actuacions en el sentit de posar en marxa 
una Oficina de Turisme i un Centre d’Interpretació. A 
la vil·la romana de Benicató cal assenyalar que els 
terrenys del jaciment són propietat de la Diputació de 
Castelló i el 2021 l’Ajuntament sol·licita col·laboració 
de la institució provincial per a realitzar excavacions 
i posar en valor la vil·la romana, la qual cosa s’hauria 
de traduir en una major sensibilització per acostar a 
través de la interpretació el valor d’aquest patrimoni. 
A la Vall d’Uixó, com s’ha indicat anteriorment, sobreïx 
el poblat iberoromà de Sant Josep; caldria integrar 
aquest element d’una manera més ferma amb la cova 
de Sant Josep, a fi de generar una major sinergia en-
tre tots dos elements, seguint la línia iniciada l’any 
2021 per l’Ajuntament a través de les visites guiades. 
Dins d’aquesta mateixa tipologia d’elements, i tot i que 
el grau d’atracció turística se situe en la jerarquia 2, 
donada la seua singularitat com a element paleonto-
lògic s’hauria d’iniciar la posada en valor del jaciment 
Puntal del Cid a Almenara.

En darrer lloc, val la pena detindre’ns en els elements 
de l’arquitectura militar manifestats en els castells 
d’Almenara a l’espai litoral i d’Eslida ja al Parc Natural 
de la Serra d’Espadà. Tots dos ostenten una valoració 
de jerarquia 2, com a atractiu a escala local-comarcal, 
i pel que fa al castell d’Almenara, si bé val a remarcar 
les iniciatives dutes a terme recentment per l’Ajun-
tament a través de la Regidoria de Turisme com és 
una nova ruta d’observació d’ocells i fauna, caldria 
prosseguir amb la redacció del Pla Director. Pel que 
fa al castell d’Eslida, el fet d’haver sigut adquirit per 
l’Ajuntament el 2021 a fi de posar-lo en valor per a 
ús turístic reflecteix la sensibilitat i la possibilitat de 
generar dinàmiques d’ocupació.

En termes de potencialitat per a generar activitat i 
ocupació, el punt més destacat és el de les coves de 
Sant Josep i el poblat iberoromà per les possibilitats 
d’incrementar el nombre de visitants i, sobretot, el 
target de despesa vinculada a restauració i allotja-
ment, i també al component de compres en el comerç 
local. De fet, algunes de les actuacions de l’ajunta-
ment de la Vall d’Uixó han anat en aquesta direcció. El 
segon gran potencial esmentat és el conjunt de Mas-
carell que, com s’ha assenyalat, compta amb reco-
neixement tècnic, però amb baix impacte en atracció 
de visitants. En aquest sentit entenem que seria ne-
cessari realitzar accions de promoció en el mercat de 
proximitat de l’àrea metropolitana de València. Quant 
a les possibilitats dels enclavaments a Eslida i Arta-
na, és necessari vincular-los amb l’entorn del Parc 
Natural de la Serra d’Espadà. El parc proporciona un 
flux de visitants per motius relacionats amb la natura 
i el cicloturisme i que genera activitat hotelera (cases 
rurals i lloguer vacacional) i de restauració (caps de 
setmana). La incorporació dels BIC aportaria valor 
als visitants impulsats pel turisme de naturalesa, i 
sobretot si al costat d’aquests BIC es realitzaren ac-
tivitats d’àmbit cultural (museus) i esdeveniments en 
èpoques vacacionals.

Un element complementari i que és rellevant esmen-
tar en aquest apartat encara que no es tracta d’un 
BIC pròpiament dit, és la connexió existent entre els 
municipis del pacte mitjançant carril bici que contri-
bueix a vertebrar les possibilitats de visita lúdica en 
època vacacional des dels municipis de platja a la 
franja costanera. Relacionat amb aquesta connexió 
se situa el producte de la línia de fortificacions i trin-
xeres XYZ corresponents a la Guerra Civil i posada en 
valor recentment. Es tracta d’un recurs turístic amb 
possibilitats d’integrar alguns dels BIC de tipus militar 
assenyalats.
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Quadre BIC de Plana Baixa. Jerarquia i prioritat en el seguiment de la posada en valor dels principals elements BIC

Municipi BIC Tipologia Jerarquia Prioritat

Almenara Puntal del Cid Jaciment paleontològic 2 Mitjana

Almenara Castell Arquitectura militar 2 Mitjana

Eslida Castell d’Eslida Arquitectura civil 2 Alta

Artana Castell Arquitectura militar 2 Alta

Nules Vil·la romana de Benicató Jaciments 3 Alta

Nules Conjunt fortificat de Mascarell Arquitectura militar i civil 3 Mitjana

La Vall d’Uixó Poblat iberoromà de Sant Josep i cova de Sant Josep Jaciments 3 Alta

Jerarquia      Prioritat

1. Complementa altres recursos    Alta (curt termini)
2. Atractiu a nivell local-comarcal   Mitjana (mitjà termini)
3. Atractiu a nivell regional    Baixa (llarg termini)
4. Atractiu a nivell nacional
5. Atractiu a nivell internacional

sius, tenint en compte la seua deterioració. Sobreïx 
la transformació del castell de la Baronia de Ribesal-
bes en museu, amb exposicions permanents sobre la 
història local de la ceràmica, l’etnologia ceràmica, la 
història local i la paleontologia; la transformació del 
castell palau de Ceyt Abu Ceyt d’Argelita en museu 
etnològic; o l’adquisició per part de l’Ajuntament de 
Torrechiva de la torre de Torrechiva, que alberga-
va un habitatge particular. En el conjunt d’elements 
d’aquest pacte territorial la generació d’ocupació ha 
sigut mínima, ja que, com s’ha indicat, en bona part 
d’ells no s’han implementat actuacions; i els que s’han 
posat en valor, tan sols generen escasses dinàmiques 
laborals vinculades a la funció museogràfica que ad-
quireixen alguns d’ells o a les visites guiades que pla-
nifiquen els ens locals. 

La posada en valor dels escassos elements tampoc ha 
incidit de manera definitòria a transformar el recurs 
en producte turístic, ja que excepte al castell de la 
Baronia, que genera dinàmiques de producte cultu-
ral, la resta d’elements mantenen una funció turística 
bàsicament com a recurs, la qual cosa representa un 
vertader repte per a la dinamització d’aquest terri-
tori sobre la base dels elements BIC. En relació a les 
accions de posada en valor, aquestes se cenyeixen 
en la major part a subvencions i actuacions aïllades 
dutes a terme per la Generalitat Valenciana i els ens 
locals, sent la majoria no planificades, la qual cosa 
deixa entreveure una certa improvisació.

Del conjunt d’elements BIC sobreïx el castell de la 
Baronia, també denominat Museu de la Baronia, si-
tuat al barri antic de Ribesalbes. Aquest element a 
mitjan segle xix va passar a ser propietat municipal, 
albergant una capella i la presó, encara que poste-
riorment també va tenir diferents usos com a escola, 

8.8. PACTE TERRITORIAL PER L’ÚS DE LA 

MANCOMUNITAT DE L’ALT ESPADÀ-MILLARS

L’àrea del Pacte Territorial de la Mancomunitat de l’Alt 
Espadà-Millars es troba conformada per tretze muni-
cipis que pertanyen a les comarques de l’Alt Millars 
i la Plana Baixa. Des de la perspectiva territorial es 
diferencien dues unitats, la vall del Millars i la serra 
d’Espadà, que adquireixen una diferenciació sobre la 
base de la vertebració territorial. En aquesta àrea es 
diferencien 19 BIC, tots ells inscrits com a béns immo-
bles i repartits de manera bastant equilibrada entre 
els municipis que conformen aquest espai integrat en 
el pacte territorial per l’ocupació. 

En relació a les tipologies, sobreïx d’una manera molt 
cridanera l’arquitectura militar en castells i de mane-
ra més testimonial les torres defensives i muralles. 
Aquesta concentració de castells li atorga valor es-
pecial pel seu passat medieval, si bé molts d’aquests 
elements estan en ruïna. Aquesta realitat es tradueix 
en el fet que en la majoria dels elements BIC no s’ha 
actuat, ja siga en la seua restitució o en la posada en 
valor, representant solament el 21 % del total. El baix 
grau de posada en valor del patrimoni cultural i la 
seua progressiva deterioració representa un vertader 
repte per a la innovació territorial. Així, en els escas-
sos BIC posats en valor, cal ressaltar que l’esforç en 
la valorització es deu a la intervenció combinada entre 
el titular-propietari i externa, corresponent a l’admi-
nistració pública el 100 % de les iniciatives dutes a 
terme i a la Generalitat Valenciana el finançament 
d’aquestes.

La posada valor d’aquests elements ha sigut majo-
ritàriament amb una finalitat cultural i en bona part 
per a consolidar les estructures dels elements defen-
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cinema o teatre, entre altres. La funcionalitat actual 
es consolida a partir del 1992, quan es van iniciar 
les obres de reforma per a crear el Museu de la Ba-
ronia, que va ser inaugurat el 1999. Les tres plantes 
d’aquest element BIC articulen la funcionalitat del 
museu, dedicant-se la planta baixa a exposicions 
temporals i activitats didàctiques, la primera planta 
a la mostra ceràmica dels principals tallers ceràmics 
del municipi; i la segona planta a la recreació d’un 
taller ceràmic artesanal, sala d’història local i col-
lecció de fòssils i minerals. Per aquest motiu la seua 
posada en valor ostente una funcionalitat didàctica, 
cultural, social i turística. En relació a aquesta última, 
cal destacar que el Museu de la Baronia s’integra en 
la Xarxa de museus i col·leccions paleontològiques de 
la Comunitat Valenciana. El museu cobra singularitat 
pels fòssils d’insectes, plantes i amfibis que perta-
nyen al Miocé inferior, que representen el singular 
ecosistema del paleollac de Ribesalbes, d’importàn-
cia a nivell europeu, pel seu excepcional estat de con-
servació. Les actuacions més recents en la posada en 
valor se cenyeixen al 2007 amb l’ajuda atorgada per 
la Direcció General de Patrimoni per al funcionament 
i l’inventari dels seus fons; i el 2016 amb la remode-
lació de les col·leccions en cinc sales: exposicions 
permanents, història local de la ceràmica, etnologia 
ceràmica, història local i paleontologia. En relació al 
mercat laboral val a significar que aquest element 
BIC genera ocupació permanent, però ostenta poten-
cialitat per a intensificar-la.

El segon element de rellevància en aquesta àrea 
correspon al castell palau Ceyt Abu Ceyt d’Argelita. 
Incideix també el fet de trobar-se situat a la pobla-
ció, dominant el pas del riu Vilamalefa. Del conjunt 
actualment es conserven dues torres, la primera de 
planta rectangular i quatre plantes, amb una rema-
tada emmerletada, que va ser reformada a la fi del 
segle xix. La segona torre és de planta redona, de 
major altura que l’altra torre i estava comunicada 
amb el palau per mitjà d’un pont llevadís a l’altura del 
primer pis. En aquesta última, que adquireix major 
funcionalitat en albergar el museu d’etnologia, la Ge-
neralitat Valenciana va actuar el 2018 incidint sobre-
tot en la reparació dels murs de maçoneria afectats 
d’humitats, substitució de finestres i la restauració 
dels merlets.

El quadre de BIC-MEM reflecteix els elements BIC de 
major singularitat i especificitat marcada per la jerar-
quia, establint-se a més una prioritat de prosseguir la 
seua posada en valor. Així, a l’àrea destaca en el valor 
3 de la jerarquia, que es correspon a un atractiu amb 
potencialitat a escala regional, el castell de la Baronia 
de Ribesalbes. Per a aquest element BIC s’estableix 
una prioritat alta, amb la finalitat de prosseguir la 
seua posada en valor, a l’objecte que es puga erigir 
en un referent museogràfic de la ceràmica artística i 
la paleontologia, vinculada al jaciment de La Rinco-

nada, per l’excepcional conservació de les espècies 
fòssils del Miocé inferior; i connectar-lo amb la col-
lecció museogràfica del Molí de la Reixa i el Museu 
del Carmen, a Onda, en els quals s’exposen fòssils 
d’aquest jaciment. 

Sense abandonar l’eix del Millars, la segona àrea 
d’intervenció quedaria fixada en els municipis d’Ar-
gelita i Torrechiva. En relació al primer, l’element BIC 
a potenciar es correspon al castell palau de Ceyt Abu 
Ceyt, com a element singular de l’arquitectura militar 
i civil. Donada la singularitat, que li atorga un valor 
de jerarquia 2 si bé, com s’ha assenyalat, s’ha dut a 
terme alguna actuació de posada en valor, necessita 
l’elaboració del Pla Especial de Protecció, i enfortir la 
seua funcionalitat com a museu etnològic, ja que no hi 
figura l’horari de visites i malgrat la seua potencialitat 
no aconsegueix generar ús de caràcter permanent. 
Per això es considera prioritari prosseguir la seua 
posada en valor i dinamitzar-lo. 

La torre de Torrechiva es conforma en un element sin-
gular de l’arquitectura defensiva a potenciar a l’àrea. 
No tant pels valors vinculats amb l’especificitat i sin-
gularitat, sinó per l’excel·lent accessibilitat, ja que se 
situa al nucli urbà del municipi, i pel fet d’haver sigut 
utilitzada com a habitatge particular i adquirida per 
l’Ajuntament. Això reflecteix l’esforç local per conser-
var aquest element defensiu, i singularitzar-lo en un 
itinerari interpretatiu del nucli urbà continuant la seua 
posada en valor tant des d’una finalitat cultural, social 
i turística.

En l’espai d’aquest pacte territorial que s’integra al 
Parc Natural de la Serra d’Espadà, es considera fo-
calitzar l’esforç a posar en valor, encara que amb una 
prioritat mitjana, el castell de Maús de Suera, a fi de 
conservar-ne l’estructura i la singular torre poligonal. 
La importància d’aquest element, malgrat el hàndicap 
que li confereix la seua accessibilitat, resideix, a més 
d’en els elements constructius, en la qualitat del pai-
satge i el seu posicionament territorial, la qual cosa 
li confereix un major valor cultural i amb potencialitat 
per a generar dinàmiques laborals. No solament a 
través de les possibles obres de consolidació, sinó en 
la interpretació i les visites guiades, a fi de transmetre 
la funcionalitat cultural i paisatgística que adquireix 
en el territori.

Des del punt de vista de la possibilitat d’explotació 
dels recursos patrimonials que representen els BIC 
per part del territori del pacte Espadà-Millars, es fa 
necessària una visió de conjunt tant en la creació de 
rutes a través dels BIC com aprofitant el marc del Parc 
Natural de la Serra d’Espadà. En aquests moments el 
principal atractiu turístic del pacte és l’entorn natu-
ral, que proporciona visitants per motius relacionats 
amb la natura i el cicloturisme i que genera activitat 
hotelera (cases rurals i lloguer vacacional) i de res-
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tauració (caps de setmana). La incorporació dels BIC 
aportaria valor als visitants impulsats pel turisme 
de naturalesa, i sobretot si al costat d’aquests BIC 
es realitzaren activitats d’àmbit cultural (museus) i 
esdeveniments en èpoques vacacionals. Malgrat que 
resulta difícil quantificar el potencial efecte en l’ocu-

pació, una primera estimació ens portaria a duplicar 
els llocs relacionats directament amb els BIC (4 llocs 
de treball) i un efecte indirecte feble sobre els sectors 
relacionats.

Quadre BIC Mancomunitat Espadà-Millars. Jerarquia i prioritat en el seguiment de la posada en valor dels 
principals elements BIC

Municipi BIC Tipologia Jerarquia Prioritat

Argelita Castell palau de Ceyt Abu Ceyt Arquitectura militar, civil i religiosa 2 A

Ribesalbes Castell de la Baronia Arquitectura militar 3 A

Suera Castell de Maús Arquitectura militar 2 B

Torrechiva Torre de Torrechiva Arquitectura militar 2 B

Jerarquia      Prioritat

1. Complementa a altres recursos   Alta (curt termini)
2. Atractiu a nivell local-comarcal   Mitjana (mitjà termini)
3. Atractiu a nivell regional    Baixa (llarg termini)
4. Atractiu a nivell nacional
5. Atractiu a nivell internacional

8.9. PACTE TERRITORIAL PER L’OCUPACIÓ I 

DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L’ALT PALÀNCIA

El Pacte territorial per l’ocupació i desenvolupament 
local de l’Alt Palància queda conformat per vint-i-nou 
municipis que atresoren 45 elements declarats BIC 
que pertanyen majoritàriament al tipus immoble. No 
obstant això, cal assenyalar dos elements de caràcter 
immaterial conformats en el Toc Manual de Campanes 
a la santa església catedral basílica de Santa Maria 
l’Assumpció, i en l’Entrada de Bous i Cavalls, tots dos 
a Segorbe. Així mateix, alberga cinc elements BIC de 
caràcter material reflectits en les campanes gòtiques 
de Pina, Segorbe i Soneixa. Atenent criteris espacials 
es diferencia una àrea de major potencialitat en rela-
ció a la concentració territorial de BIC que s’articula al 
voltant de Segorbe i en l’eix del Palància, i que a més 
comprén els municipis d’Altura, Jérica, Gaibiel, la Vall 
de Almonacid, Geldo i Castellnovo, que acullen el 60 % 
del total dels BIC del pacte territorial.

Si ens detenim en relació a les tipologies dels ele-
ments, sobreïx l’arquitectura militar manifestada als 
castells, torres defensives i restes de muralles que 
acullen el 60 % dels elements, dels quals destaquen 
els castells d’Azuébar, Castellnovo, Gaibiel o el castell 
d’Almonacid. Al costat d’aquests elements emblemà-
tics, cal significar els elements de l’arquitectura civil, 
manifestada de manera especial en dos conjunts his-
tòrics, el de Segorbe i el de Jérica, i l’aqüeducte dels 
arcs de Bejís. Del patrimoni religiós és d’assenyalar 
el municipi d’Altura que alberga dos elements emble-
màtics, la cartoixa de la Valldecrist i la cova Santa; 

als quals s’uneix l’església catedral basílica de Santa 
Maria de l’Assumpció de Segorbe. Finalment, en rela-
ció al patrimoni arqueològic cal destacar el jaciment 
icnològic de Bejís.

Del conjunt d’elements declarats BIC, en bona part 
s’ha actuat a través de la seua restitució i posada en 
valor: el 64,4 % del total d’elements. Això reflecteix 
l’esforç dut a terme en el finançament, el qual gene-
ralment ha sigut combinat entre el titular-propietari i 
extern, corresponent a l’administració pública la ma-
jor part de les iniciatives de la valorització dels BIC.

En relació a la finalitat de la posada en valor ha sigut 
majoritàriament cultural amb el 65,5 %, com succeeix 
amb els dos conjunts històrics de Segorbe o Jérica, 
o en la posada en valor de l’aqüeducte dels arcs de 
Bejís seguit de la de caràcter social i turística. En 
relació a aquesta última, francament ha sigut molt 
menor, representant el 31 %, i se cenyeix a la posada 
en valor turístic del bé immaterial de l’Entrada de 
Bous i Cavalls de Segorbe, o al castell, aqüeducte i 
muralles de Segorbe o en la Cova Santa d’Altura. Per 
part seua, les accions de posada en valor dels BIC, 
es materialitzen en la major part a través subvenci-
ons i actuacions continuades dutes a terme per les 
administracions públiques valencianes, juntament 
amb els ens locals i alguna intervenció particular, 
sobretot en les masies de propietat privada. Cal des-
tacar que la majoria de les accions són planificades, 
això tradueix una voluntat per actuar sobre aquest 
patrimoni cultural. En relació a l’ocupació generada 
per les actuacions realitzades, sobreïx el de caràcter 
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temporal en tots els BIC sobre els quals s’ha actuat, 
excepte a la masia fortificada de Sant Joan d’Altura, 
que genera ocupació permanent en ser transformada 
en allotjament rural. 

Pel que fa als elements declarats BIC de major re-
llevància, en primer lloc cal esmentar el municipi 
d’Altura, ja que atresora la cartoixa de Valldecrist i 
la Cova Santa.

La cartoixa de Valldecrist comença la seua construc-
ció a la fi del segle XIV amb el claustre antic i de l’es-
glésia de Sant Martí, i un segle més tard s’inicia la 
construcció de l’església major i el claustre major. 
La cartoixa estava envoltada per unes muralles de 
tancament realitzades amb maçoneria i tàpia amb 
accés a través d’una portada d’arc de mig punt amb 
grans dovelles. Al segle xix arran de la desamortit-
zació la cartoixa va ser abandonada. En l’actualitat 
l’església de Sant Martí i l’hostal nou són els dos únics 
edificis que queden en peus, juntament amb part de 
l’església major, així com també la muralla de tan-
cament del conjunt. Cal assenyalar la preocupació 
de les administracions públiques per la seua posada 
en valor com un dels símbols del patrimoni cultural 
valencià. En aquest sentit, convé reflectir algunes de 
les iniciatives més recents. Així, el 2006 el Ministeri 
de Foment a través de l’1 % cultural aporta 405.683 
€ per a la consolidació de les ruïnes de l’església de 
la nostra Senyora dels Àngels; el 2008 la Fundació 
la Luz de las Imágenes aporta 165.000 €; el 2009 Di-
putació Provincial va desemborsar 600.000 € per a 
adquirir la propietat de l’antic hostal de la cartoixa, 
així com de les 40 hectàrees de terreny que l’envolten, 
a l’ésser l’única part del cenobi que es mantenia en 
mans de particulars; finalment el 2021 la Diputació de 
Castelló, porta a terme una inversió de 38.000 € per 
a transformar l’antiga església i cripta de Sant Mar-
tí en un espai de conferències i exposicions. D’altra 
banda, cal detindre’ns en el BIC de la Cova Santa, les 
visites de la qual gestiona l’Ajuntament d’Altura. Així, 
quant a les actuacions continuades en la posada en 
valor, val la pena ressaltar que durant els anys 2018-
2019 la Generalitat Valenciana va rehabilitar l’hostal 
del santuari amb una inversió de 371.926,82 €. Així 
mateix, durant el 2019, a través d’un conveni entre 
la parròquia Sant Miquel Arcàngel i la Diputació de 
Castelló es van invertir 160.000 € per a la restauració 
de l’edifici Casa del Latonero. 

L’àrea atresora dos conjunts històrics, el de Jérica i 
el de Segorbe. Destaquem del primer el seu alt valor 
paisatgístic, ja que el nucli urbà de la població des-
cendeix esglaonat i en semicercles des d’aquesta part 
elevada cap a la vall, conservant una interessant mos-
tra d’arquitectura popular. Es diferencien dos recintes, 
en el primer es localitza el castell; i el segon recinte 
suposa una natural expansió en descens cap a la zona 
baixa al vessant de la muntanya, incorporant la torre 

de les Campanes o de l’Alcúdia i la seua fortificació. 
No es constaten intervencions rellevants en la trama 
urbana d’aquest conjunt històric que realcen el valor. 
Pel que fa al conjunt històric de Segorbe, atés l’inven-
tari del Patrimoni Cultural Valencià, es correspon amb 
el nucli antic de la ciutat, delimitat per la muralla que 
el circumda, des del castell de l’Estrella, passant per 
davall de l’antic convent dels Mercenaris, la plaça de 
la Cova Santa, el carrer Colom, la carretera d’Aragó 
fins a la torre del Botxí, per a continuar després pel 
costat nord fins al castell de l’Estrella. En aquest ele-
ment val la pena ressaltar la política que duu a ter-
me l’Ajuntament ja que el 2020 aprova la bonificació 
del 95 % a favor de les construccions, instal·lacions 
o obres que es realitzen a la zona del Pla Especial de 
Protecció i Reforma Interior del Conjunt Històric Artís-
tic (PEPRI) declarant aquesta zona d’especial interés 
per a fomentar-ne la rehabilitació i manteniment; i 
una reducció del 50 % en el tipus de gravamen de la 
resta de construccions.

L’Entrada de Bous i Cavalls de Segorbe està incor-
porada a les festes patronals de la ciutat en honor 
a Nostra Senyora de l’Esperança, Loreto i Cova San-
ta. Es tracta de la carrera protagonitzada pels bous 
en l’últim tram del recorregut que fan des del riu 
Palància fins a la plaça on té lloc l’exhibició, acom-
panyant-los cavalls amb els seus genets. La seua 
singularitat radica en el fet que no es reprodueix en 
cap un altre lloc de la Comunitat Valenciana. Aquest 
element el 2005 va ser declarat d’interés turístic i la 
Diputació de Castelló dona suport a la projecció turís-
tica per mitjà d’una subvenció a través del Patronat 
Provincial de Turisme.

En el Quadre de BIC de l’Alt Palància es detallen els 
elements declarats BIC dels municipis que han sigut 
considerats de major singularitat i especificitat, i s’ha 
establit en ells la prioritat que incidisca en la seua 
posada en valor de manera continuada. En primer 
lloc, sobreïxen els BIC que ostenten una potencialitat 
turística a escala regional i que es concentren als mu-
nicipis d’Altura, Jérica i Segorbe. En el cas d’Altura es 
correspon amb la cartoixa de Valldecrist i el santuari 
de la Cova Santa, en tots dos es considera prosseguir 
la posada en valor amb una prioritat alta, i mantindre 
la labor que exerceix l’Associació Cultural Cartoixa-
na Valldecrist en matèria de sensibilització tant a la 
societat com als ens públics. Pel que fa als conjunts 
històrics, en el cas de Jérica també es considera pros-
seguir de manera prioritària la posada en valor dels 
elements que la integren, donada la seua singularitat; 
i en el conjunt històric de Segorbe, donada la con-
centració d’elements BIC que atresora, és necessari 
i de manera prioritària apostar per enfortir-hi l’ac-
cessibilitat, a través de la seua transformació digital 
i generar visites virtuals, que fomenten la generació 
d’ocupació.
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De la jerarquia 2, que representa aquells elements 
que ostenten un grau d’atracció turística a escala lo-
cal-comarcal, caldria articular un itinerari al voltant 
dels castells que compten amb iniciatives de posa-
da en valor, és el cas dels castells de Castellnovo, 
Segorbe, Geldo, Gaibiel o Vall de Almonacid, a fi de 
convertir aquests recursos en un producte singular 
i que transmeta els valors del passat medieval i del 
territori. D’altra banda, cal detindre’ns a Bejís ja que 
integra dos elements singulars, com són l’aqüeducte 
dels arcs i el jaciment icnològic. Pel que fa al primer, 
com a element de l’arquitectura hidràulica caldria, a 
més de la restauració, incidir en el seu valor arquitec-
tònic i estratègic a través de la seua interpretació. Així 
mateix, en el jaciment icnològic, integrat en la ruta Ca-
mins de Dinosaures de Turisme Comunitat Valenciana, 
si bé s’ha executat l’adequació turística del jaciment 
mitjançant la creació d’una zona d’interpretació amb 
la col·locació de panells explicatius i la col·locació de 
panells de senyalització per a accedir al jaciment en 
altres punts del municipi, caldria fomentar les vistes 
guiades des de l’oficina de turisme.

Sobre la potencialitat dels BIC per a generar ocupa-
ció i valor econòmic a la comarca de l’Alt Palància, 
distingim quatre elements destacats. El primer lloc 
l’ocupa, per l’evolució durant l’última década, el BIC 
immaterial de l’Entrada de Bous de Segorbe que actua 

com a element central d’atracció de visitants en les 
dates concretes en què es desenvolupen els festejos 
i que, d’una banda, distribueix efectes en el sector 
de restauració en municipis pròxims per l’elevat flux 
de visitants, i d’una altra actua com a imatge icònica 
del municipi. El segon grup d’interés el constitueix el 
conjunt de BIC de Segorbe com a capital comarcal i 
les possibilitats d’atraure visitants durant tot l’any, 
si bé amb xifres absolutes modestes al no integrar 
elements complementaris existents en altres munici-
pis. El bloc tres el formen els atractius de la cartoixa 
de Valldecrist a Altura i el conjunt històric de Jérica 
amb gran potencialitat si s’articula en forma de ruta 
turística per al conjunt de l’Alt Palància. Aquests tres 
municipis participen de la Ruta del Greal, ruta trans-
nacional de caràcter cultural i patrimonial, que des 
d’Aragó dona accés a la Comunitat Valenciana per 
Barraques i culmina a la catedral de València. L’úl-
tim punt, i hem d’assenyalar-ho per la potencialitat, 
el formen els restants BIC de la comarca en fase de 
recuperació, molt dependents del finançament públic 
però amb possibilitats de convertir-se en un actiu de 
creació d’ocupació. En aquest grup es troben alguns 
castells, entre els quals esmentem el de Castellnovo 
inclòs en el recurs turístic de Ruta dels Borja, tot i 
que no explotat com a producte al no tindre regulat 
un règim d’horari de visites.

Quadre BIC de l’Alt Palància. Jerarquia i prioritat en el seguiment de la posada en valor dels principals ele-
ments BIC

Municipi BIC Tipologia Jerarquia Prioritat

Altura Cartoixa de Valldecrist Arquitectura religiosa 3 Alta

Altura Cova Santa Arquitectura religiosa 3 Alta

Azuébar Castell d’Azuébar Arquitectura militar 2 Mitjana

Bejís Aqüeducte dels arcs Arquitectura civil 2 Baixa

Bejís Jaciment d’icnites Paleontologia 2 Mitjana

Castellnovo Castell i muralles de Castellnovo Arquitectura militar i civil 2 Mitjana

Gaibiel Castell de Gaibiel Arquitectura militar 2 Baixa

Geldo Castell-palau de Geldo Arquitectura militar 2 Mitjana

Jérica Conjunt històric Arquitectura civil 3 Alta

Segorbe Conjunt històric Arquitectura civil 3 Alta

Segorbe Entrada de bous i cavalls Immaterial 3 Mitjana

Segorbe
Santa església catedral basílica de Santa Maria 
de l’Assumpció

Arquitectura religiosa 3 Mitjana

Vall de Almonacid Castell d’Almonacid Arquitectura militar 2 Alta

Jerarquia      Prioritat

1. Complementa altres recursos    Alta (curt termini)
2. Atractiu a nivell local-comarcal   Mitjana (mitjà termini)
3. Atractiu a nivell regional    Baixa (llarg termini)
4. Atractiu a nivell nacional
5. Atractiu a nivell internacional
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8.10. MUNICIPIS SENSE PACTE PER L’OCUPACIÓ  

A LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ

En aquests moments ens trobem amb un total de vint-
i-cinc municipis no integrats en pactes per l’ocupació, 
que atresoren 161 elements declarats BIC i suposen 
el 28,5 % del total de la província de Castelló. Pràcti-
cament tots els elements pertanyen al tipus immoble, 
ja que sota la tipologia de caràcter immaterial tan sols 
s’identifica les Peregrinacions per Camins del Penya-
golosa les Useres-Culla.

Convé diferenciar des de la perspectiva territorial 
una sèrie d’àrees que, atenent criteris quantitatius, 
reuneixen major potencialitat en relació amb la con-
centració espacial de BIC. La primera es conforma en 
els municipis que integren la Mancomunitat de l’Alt 
Maestrat, és a dir, Albocàsser, Benassal, Catí i Culla, i 
als quals caldria afegir la Torre d’en Besora; sobreïx 
aquesta àrea per acollir el 58,4 % del total dels BIC 
del conjunt de municipis sense pacte. La segona àrea 
queda expressada en els municipis que conformen la 
Mancomunitat de Penyagolosa-Pobles del Nord, inte-
grada per Atzeneta del Maestrat, Benafigos, Vistabe-
lla del Maestrat i Xodos, i als quals caldria afegir les 
Useres; representen, amb 22 elements declarats BIC, 
el 13,7 % del total. A partir d’ací val a assenyalar els 
municipis vinculats en bona part a la Mancomunitat 
l’Alcalatén-Alt Millars i que conformarien la tercera 
àrea, cas de Castillo de Vilamalefa, Cortes de Areno-
so, Llucena, Ludiente, Villahermosa del Río i Zucaina, 
amb el 8,7 %. La quarta àrea s’articula en l’eix del 
riu Millars i està integrada pels municipis de Cirat, 
Montán, Montanejos i Puebla de Arenoso, amb 11 
elements declarats BIC. Finalment, a la Plana Baixa, 
Onda i Vila-real conformarien la cinquena àrea amb 
10 BIC entre tots dos municipis.

Pel que fa a l’àrea de l’Alt Maestrat, de les tipologies 
d’elements contemplades sobreïxen, atenent crite-
ris quantitatius, els jaciments i de manera especial 
els abrics amb manifestacions d’art rupestre ja que 
acullen el 62,7 % del total, i s’integren al Parc Cultural 
Valltorta-Gasulla. Sobreïx Albocàsser amb 29 BIC i 
entre ells l’abric Centelles, que ha sigut incorporat per 
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i el Museu 
de la Valltorta en el Pla de posada en valor de l’art 
rupestre, a les comarques de Castelló. L’arquitectura 
militar manifestada als castells, torres defensives i 
restes de muralles es conforma en la segona tipologia 
més representativa de l’àrea, destacant els castells 
i muralles, entre els quals sobreïx el de Culla; i les 
torres defensives, cas de la torre Matella a Culla, les 
torres de la Presó, d’en Garcés i Redona, integrades 
en les muralles de Benassal o les seues masies for-
tificades, cas de la torre Monfort o la torre del Bulc. A 
més d’aquests elements emblemàtics, val a significar 
l’arquitectura civil, manifestada de manera especial 
en dos conjunts històrics, el de Culla i el de Catí. Per 

contra, el patrimoni religiós és menys representatiu 
i solament mereix destacar l’ermitatge de Sant Pau 
d’Albocàsser.  

Del conjunt d’elements declarats BIC, solament s’ha 
actuat a través de la seua restitució i posada en valor 
en el 16 % del total d’elements. En aquesta dinàmica 
incideix de manera decisiva el fet que en gran part 
de les manifestacions d’art rupestre no s’haja actuat, 
excepte en el conjunt d’abrics de la cova Centelles i a 
la cova Gran del Puntal a Albocàsser emmarcada a la 
Valltorta. En la posada en valor ha sigut decisiu l’es-
forç dut a terme en el finançament de les actuacions, 
el qual generalment ha sigut combinat entre el titu-
lar-propietari i extern, corresponent a l’administració 
pública la major part de les iniciatives de la valorit-
zació dels BIC, com succeeix en els conjunts històrics 
de Culla i Catí, o en les muralles i torres de Benassal i 
Culla, o en l’ermitatge de Sant Pau d’Albocàsser. És de 
destacar la implicació dels propietaris en la posada 
en valor de les masies fortificades, com succeeix a la 
torre Fonteta d’Albocàsser; la torre del Bulc i la torre 
Nabàs de Benassal; o la torre Amador de Culla.

La finalitat de la seua posada valor ha sigut majo-
ritàriament cultural, com succeeix en els conjunts 
històrics de Culla i Catí, els abrics que alberguen 
pintures rupestres, o el patrimoni defensiu manifes-
tat en castells i muralles, cas del castell de Culla o 
la torre de la Presó de Benassal. La segueix la de 
caràcter social i turístic; i en relació amb aquesta 
última ha sigut molt menor, cenyint-se a la posa-
da en valor per a l’allotjament rural com succeeix 
en algunes de les masies fortificades. Les accions 
s’implementen en general a través subvencions i ac-
tuacions continuades realitzades per la Generalitat 
Valenciana i la Diputació de Castelló, juntament amb 
els ens locals, i alguna intervenció particular, com 
s’ha assenyalat en les masies fortificades. En aquest 
sentit, destaca el projecte Castelló Territori Templer, 
posat en marxa per la Diputació de Castelló, i en el 
qual s’integren Culla, que actuen com a capçalera, 
Benassal i Albocàsser, amb l’objectiu de posar en 
valor el patrimoni cultural i generar dinàmiques de 
producte turístic. En relació amb l’ocupació generada 
per les actuacions realitzades sobreïx la de caràcter 
temporal en tots els BIC sobre els quals s’ha actuat, 
excepte en les masies fortificades de la torre Fonteta 
i la torre Amador, en què es genera ocupació perma-
nent en ser transformades en allotjament rural; en 
l’ermitatge de Sant Pau, que alberga la Tourist-Info 
d’Albocàsser; i el conjunt històric i el castell-mura-
lles de Culla.

Sobre els elements declarats BIC que han sigut con-
siderats de major singularitat i especificitat, (Quadre 
BIC municipis sense pacte) s’ha establit la prioritat de 
prosseguir la seua posada en valor. Així, sobreïxen els 
BIC que ostenten una potencialitat turística a escala 
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regional, localitzant-se a Culla i que es corresponen al 
conjunt històric i el castell i muralles. Les actuacions 
més recents es corresponen al període entre els anys 
2012 i 2018, amb una subvenció FEDER en aquest 
últim any de 143.057,85 € per a la posada en valor 
turisticocultural del castell. Aquesta aposta local per 
transformar tots dos recursos en producte turístic i 
dinamitzar el mercat laboral local, ha vist el seu reco-
neixement en integrar-se en la xarxa Els Pobles més 
Bonics d’Espanya. Tot això justifica la prioritat mit-
jana a prosseguir la seua posada en valor i generar 
major dinàmica d’ocupació donat el grau d’atracció 
turística que ostenten i del qual poden beneficiar-se 
altres municipis pròxims com pot ser Benassal i el 
seu nucli de la Font d’en Segures. El conjunt històric 
de Catí, atés el grau d’atracció turística que ostenten 
els recursos turístics que atresora, es conforma en un 
BIC de jerarquia dos, és a dir, a escala local-comarcal. 
S’hi considera amb prioritat alta prosseguir la posada 
en valor a fi de contribuir a la dinamització d’aquesta 
zona intermèdia i generar dinàmiques d’ocupació, ja 
no tan sols per a beneficiar al conjunt urbà, sinó per 
a reforçar les interessants iniciatives que es duen a 
terme a l’Avellà o en l’elaboració de productes agroali-
mentaris de qualitat com són els formatges. En la ma-
teixa jerarquia es considera l’ermitatge de Sant Pau 
d’Albocàsser. Cal assenyalar que en aquest element 
s’ha intervingut des de diverses administracions, sent 
restaurat per la Fundación la Luz de las Imágenes. A 
posteriori, el 2010 l’ajuntament d’Albocàsser inverteix 
36.000 € a reparar part de la teulada i aqueix ma-
teix any la diòcesi de Segorbe-Castelló i el consistori 
local van subscriure un conveni de col·laboració pel 
qual el bisbat cedeix durant 25 anys l’ús i gestió de 
l’ermitatge a l’ens local. Això tradueix la voluntat de 
prosseguir la seua posada en valor i a més pel seu 
posicionament estratègic en el territori, condueix a 
considerar-lo amb prioritat alta i en el qual caldria 
elaborar un Pla Director que actue de full de ruta per 
a futures accions.

La segona àrea es correspon a l’entorn del Penya-
golosa i en hi existeixen 22 elements declarats BIC. 
Cal destacar que en la meitat s’han dut a terme ac-
cions de restitució i posada en valor. És el cas dels 
jaciments i pintures rupestres que es corresponen 
amb 10 BIC, i alguns com l’abric d’art esquemàtic de 
la Serradassa, a Vistabella del Maestrat, o la cova de 
Pere Tomàs, a Atzeneta del Maestrat, s’han incorpo-
rat al Pla de posada en valor de l’art rupestre a les 
comarques de Castelló per part de la Conselleria de 
Cultura i el Museu de la Valltorta. Convé a més matisar 
la posada en valor, malgrat que en menor mesura, del 
patrimoni defensiu, manifestat en els castells i mura-
lles d’Atzeneta del Maestrat i Vistabella del Maestrat. 
També sobreïxen les accions implementades en el 
patrimoni immaterial expressat en el BIC que integra 
les Peregrinacions per Camins de Penyagolosa les 
Useres-Culla. Pel que fa a la finalitat de la posada 

valor d’aquests elements, majoritàriament és cultural 
i social com ho testifiquen els jaciments i pintures 
rupestres, o el patrimoni defensiu i religiós, quedant 
la funció turística molt relegada, la qual cosa com-
porta el fet que siga considerada. En relació a l’ocu-
pació generada a través de les actuacions realitzades 
sobre els elements, sobreïx la de caràcter temporal, 
excepte en el BIC dels Pelegrins de les Useres ja que 
disposa d’una brigada per al seu manteniment, o la 
Tourist-Info d’Atzeneta del Maestrat que se situa a la 
torre de la Presó.

Sobreïxen en aquesta àrea vinculada al massís del 
Penyagolosa, tal com apareix expressat en el Qua-
dre BIC municipis sense pacte, tres BIC que ostenten 
una elevada singularitat, conformant-se en atractius 
turístics a escala regional i local-comarcal. Així, amb 
la jerarquia 3, en primer lloc, es considera un BIC 
compartit per diversos municipis i que es correspon 
a les Peregrinacions per Camins del Penyagolosa les 
Useres-Culla que, des dels municipis de les Useres, 
Culla, Xodos, Vistabella del Maestrat i Puertomingal-
vo es realitzen rogacions al santuari de Sant Joan de 
Penyagolosa. La rogació de Culla i els Pelegrins de 
les Useres són les més significatives pel seu valor 
patrimonial i paisatgístic. No en va el recorregut dels 
Pelegrins de les Useres és l’únic Monument Natural 
declarat a la Comunitat Valenciana, i disposa d’una 
brigada permanent per al seu manteniment. Cal des-
tacar el 2014 la cristal·lització del projecte Camins 
del Penyagolosa arran de l’acord entre la Diputació 
de Castelló i la Universitat Jaume I per a investigar i 
posar en valor els itineraris que conformen les roga-
cions esmentades, amb la intenció de ser declarats 
Patrimoni Mundial per la UNESCO, duent-se a terme 
accions en matèria de senyalització d’itineraris, or-
ganització de jornades d’investigació o jornades de 
centres històrics, entre altres. Tot això justifica la 
prioritat a seguir la seua posada en valor. En rela-
ció directa amb les peregrinacions per Camins del 
Penyagolosa i amb una jerarquia tres, és a dir, com 
a atractiu a escala regional i amb una prioritat alta 
a prosseguir la seua posada en valor, es considera 
el santuari de Sant Joan de Penyagolosa. Entre les 
accions més recents cal destacar el 2021 el conve-
ni subscrit entre la Diputació de Castelló, el Bisbat 
de la diòcesi de Segorbe-Castelló i la Conselleria 
de Cultura pel qual l’ens provincial es fa càrrec de 
l’elaboració del projecte d’execució per a la rehabili-
tació del conjunt, contemplant 150.000 euros que se 
sumen als 135.000 euros invertits el 2020 en l’ela-
boració del projecte bàsic. La Generalitat assumeix 
el compromís a iniciar el 2021 la rehabilitació de les 
primeres edificacions, amb una inversió de 700.000 
euros i fins al 2023 es contempla una inversió total 
de 4 milions d’euros, a finançar entre la Generalitat 
Valenciana i la Diputació de Castelló per a crear un 
alberg, amb restaurant-cafeteria, d’11 habitacions i 
46 places d’allotjament; una vegada concloga la re-
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habilitació es conformarà en el primer refugi-escola 
del territori valencià. El tercer element que ostenta, 
dins d’aquesta àrea, major singularitat es corres-
pon al castell d’Atzeneta del Maestrat. El seu grau 
d’atracció turística se situa en la jerarquia dos, és a 
dir, a escala local-comarcal, i amb una prioritat en 
la seua posada en valor mitjana. Aquest BIC i el seu 
entorn han sigut objecte de màxima protecció en ser 
declarats sota la figura de Paratge Natural Municipal. 
Compta amb una sèrie d’equipaments bàsics (panell 
informatiu, sendera senyalitzada, àrea recreativa, 
font i zona d’aparcament). No obstant això, és neces-
sari enfortir la gestió per a prosseguir la seua posa-
da en valor, a través de l’elaboració del Pla Rector 
d’Ús i Gestió (PRUG).

A l’àrea de l’Alcalatén, de la qual participen els mu-
nicipis de Castillo de Vilamalefa, Cortes de Arenoso, 
Llucena, Ludiente, Villahermosa del Río i Zucaina, es 
troben 14 elements declarats BIC. De la seua posada 
en valor sobreïx Llucena, ja que s’ha intervingut en 
tots els BIC vinculats d’una banda amb el patrimo-
ni defensiu del castell i muralles dels Torrocelles, al 
límit amb Atzeneta del Maestrat i participa del BIC 
dels Pelegrins de les Useres, el recinte  murallat, i la 
torre de l’Oró en la qual s’ha dut a terme la redacció 
del Pla Director; i per una altra, amb el jaciment iber 
de la torre de Foios, declarat Monument Nacional el 
1931 i en el qual s’han realitzat diverses campanyes 
d’excavació, però caldria adequar-lo per al públic vi-
sitant. A la resta de l’àrea solament s’ha intervingut 
a l’església fortificada de la Nativitat de la Verge de 
Ludiente en la qual s’han rescatat els elements gòtics 
més antics, l’absis poligonal amb la policromia origi-
nal, la porta del campanar i sobretot el campanar amb 
les seues voltes, escales i il·luminació; i a les restes 
del castell de Villahermosa del Río. La finalitat de la 
posada en valor dels elements solament és cultural i 
la generació d’ocupació és temporal, vinculada a les 
obres de restitució i posada en valor.

La quarta àrea es correspon a l’eix del riu Millars i 
s’hi integren els municipis de Cirat, Montán, Mon-
tanejos i Puebla de Arenoso. S’hi identifiquen 11 
elements declarats BIC sent Cirat el municipi que 
ostenta major concentració amb sis BIC, seguit de 
Montanejos amb tres elements. De les tipologies 
considerades, la que adquireix major representació 
es correspon amb el patrimoni de caràcter defensiu, 
manifestat als castells de Cirat i el Tormo, el castell 
de Montán, el de l’Alqueria a Montanejos i el castell 
de la Viñaza a Puebla de Arenoso; no obstant això, 
solament s’ha posat en valor i de manera testimo-
nial aquest últim. En canvi, la restitució ha cobrat 
major importància en la resta dels elements de ca-
ràcter defensiu. Així succeeix a la torre del palau 
dels comtes de Cirat, ja que el 2019 la Diputació de 
Castelló va restaurar la planta superior a través del 
Pla 135 i actualment alberga l’oficina de turisme; o 

a la torre de Montanejos, integrada en la façana del 
palau del comte de Vallterra i que, si bé només se’n 
conserven els murs exteriors, ha sigut senyalitzada. 
El finançament de la posada en valor ha sigut ma-
joritàriament públic i solament en el cas del palau 
dels comtes de Cirat, la restauració parcial del BIC 
ha sigut duta a terme pel propietari. Els BIC posats 
en valor no han aconseguit generar dinàmiques de 
producte i continuen considerant-se com a recurs 
turístic, malgrat que en algun cas es troben incor-
porats en un itinerari, com succeeix a la Cova Negra 
a Montanejos. Aquesta dinàmica incideix en el fet la 
generació d’ocupació vinculada a aquests elements 
siga temporal i tan sols permanent a la torre del pa-
lau dels comtes de Cirat en albergar la Tourist-Info.

L’última àrea correspon als municipis d’Onda i Vila-re-
al, amb cinc elements declarats BIC, respectivament. 
És de destacar en primer lloc la preocupació per les 
administracions públiques i els propietaris per la 
seua posada en valor, ja que excepte la torre del Turó 
de la Talaia d’Onda, a la resta dels elements s’han dut 
a terme accions en matèria de restitució. La finalitat 
de la intervenció és en tots ells de caràcter cultural, 
si bé cal considerar a Onda dos elements que han 
aconseguit generar dinàmiques de producte turístic 
i ocupació permanent, i que es corresponen amb el 
castell i el barri antic. Recentment al castell d’Onda 
s’ha intervingut durant 2018 a través d’una subvenció 
FEDER de 66.882 € a l’alcassaba, i el 2019 el Minis-
teri de Foment, a través de l’1,5 % Cultural, va aportar 
el 50 % dels 434.075,40 € que es corresponen a una 
actuació a la zona nord del palau Taifa, i la resta els 
aporta l’Ajuntament. L’accés a aquest BIC és gratuït, 
però es pot contractar una visita guiada, la qual cosa 
incideix en la generació de dinàmiques de producte 
turístic juntament amb la realització a l’agost de l’es-
deveniment Onda Medieval. Tot això justifica, a més 
de les seues característiques intrínseques, el fet que 
ostente un grau d’atracció turística a escala regional, 
establint-se una prioritat alta per a prosseguir la seua 
posada en valor. 

En la tipologia més vinculada a l’espai urbà sobreï-
xen en aquesta àrea dos elements que ostenten una 
jerarquia dos, conformant-se en atractius a escala 
local-comarcal, sent prioritari en tots dos continuar 
la implementació d’accions de posada en valor i que 
es corresponen al barri antic d’Onda, declarat sota la 
tipologia de Conjunt Històric, i a Vila-real a la plaça 
Jaume I. Així, el barri antic d’Onda va ser declarat 
el 2016 com a Àrea de Rehabilitació i Regeneració 
Urbana (ARRU), permetent una inversió de 3.411.932 
milions d’euros a través de la participació del llavors 
Ministeri de Foment, la Generalitat Valenciana, l’Ajun-
tament d’Onda i els particulars, per a la rehabilitació 
d’habitatges, l’edificació de nous habitatges en subs-
titució d’altres prèviament demolits en aquesta zona i 
obres de reurbanització. A Vila-real, al BIC de la plaça 
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Jaume I, la regidoria de turisme, a través d’una em-
presa, realitza visites guiades que, malgrat ser gra-

tuïtes, incideixen en la posada en valor d’aquest espai 
urbà i a generar dinàmiques d’ocupació.

Quadre BIC municipis sense pacte a la província de Castelló. Jerarquia i prioritat en el seguiment de la posada 
en valor dels principals elements BIC

Municipi BIC Tipologia Jerarquia Prioritat

Albocàsser Ermitatge de Sant Pau Ermita 2 A

Atzeneta del Maestrat Castell d’Atzeneta del Maestrat Castell 2 M

Catí Conjunt històric Conjunt històric 2 A

Culla Conjunt històric Conjunt històric 3 M

Culla Castell i muralla Castell 3 M

Onda Castell Castell 3 A

Onda Barri antic Conjunt històric 2 M

Les Useres Peregrinacions per Camins de Penyagolosa BIC Immaterial 3 A

Vila-real Plaça Jaume I Espai urbà 2 B

Vistabella del Maestrat Santuari de Sant Joan Baptista i Santa Bàrbara Santuari 3 A

Jerarquia      Prioritat

1. Complementa altres recursos    Alta (curt termini)
2. Atractiu a nivell local-comarcal   Mitjana (mitjà termini)
3. Atractiu a nivell regional    Baixa (llarg termini)
4. Atractiu a nivell nacional
5. Atractiu a nivell internacional

Santuari de la Virgen de la Balma. Zorita del Maestrat.
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En la present investigació sobre els BIC i les ocupa-
cions generades per la seua posada en valor, s’han 
pogut identificar 623 elements a la província de Valèn-
cia. D’aquests, els localitzats en territoris amb Pactes 

per l’Ocupació ascendeixen a 469. Les tipologies més 
abundants són els elements paleontològics amb 212 
i els castells, amb 76 elements.

Tipología de BIC Número

Aqüeducte 2

Basílica 2

Castell 76

Castell i muralla 6

Castell i palau 5

Castell, muralla i església 4

Catedral basílica 1

Col·legiata 1

Conjunt històric 8

Convent 5

Creu de terme 9

Edifici agrícola 10

Edifici de serveis 15

Edifici de serveis i sociocultural 2

Edifici dotacional 1

Edifici industrial 1

Edifici residencial 6

Tipología de BIC Número

Edifici sociocultural 16

Ermita 5

Escut 83

Espai urbà i agrari 1

Hidràulica 9

Iber 9

Església 37

Església i edifici sociocultural 1

Monestir 11

Morisc 1

Muralla 17

Palau 13

Palau i jardí 1

Paleontològic 212

Torre de telegrafia 6

Torre defensiva 47

Total general 623

Caracterització dels BIC 
i el mercat laboral. València
Jorge Hermosilla Pla, Manuel Alejandro Castillo Portugal 
Universitat de València

Quadre d’identificació general de les tipologies de BIC a la província de València
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A nivell de pactes i acords territorials per l’ocupació, 
en el territori de la província de València es poden 
trobar 11 pactes i acords:

1. VI PACTE PER A L’OCUPACIÓ A LA CIUTAT DE 
VALÈNCIA

2. ACORD COMARCAL PER L’OCUPACIÓ DE L´HORTA 
SUD

3. ACORD TERRITORIAL COSTERA-CANAL

4. ACORD TERRITORIAL PER L´OCUPACIÓ I EL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA COMARCA DE 
LA SAFOR

5. ACORD TERRITORIAL EN MATÈRIA D’OCUPACIÓ 
I DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA 
MANCOMUNITAT DE L’INTERIOR TERRA DEL VI

6. ACORD TERRITORIAL D’OCUPACIÓ CAMP DE 
TÚRIA

7. ACORD TERRITORIAL PEL CONSELL ECONÒMIC  
I SOCIAL COMARCAL FOIA DE BUNYOL-CHIVA

8. MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DEL RACÓ 
D’ADEMÚS

9. PACTE TERRITORIAL PER A LA CREACIÓ 
D’OCUPACIÓ PACTEM NORD

10.  PATER, PACTE TERRITORIAL PER A L´OCUPACIÓ 
A LA RIBERA

11.  PACTE TERRITORIAL PER L’OCUPACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT LOCAL DEL CAMP DE 
MORVEDRE

Del total de Béns d’Interés Cultural (BIC) identificats 
a la província de València, trobem 144 elements lo-
calitzats en territoris de Pactes per l’Ocupació que 
generen ocupacions directes, i uns altres 23 elements, 
ocupacions indirectes. En el cas dels territoris sense 
Pacte per l’Ocupació, 36 elements generen ocupaci-
ons directes i 3 elements, indirectes. De la mateixa 
manera s’ha pogut confirmar que a les zones amb 
Pactes trobem 97 elements BIC que generen ocupa-
cions permanents i 54 més faciliten ocupacions tem-
porals. Als territoris sense Pacte s’han identificat 14 
BIC que generen ocupacions permanents i uns altres 
24 BIC que donen lloc a ocupacions temporals.

Hi ha una diferència contrastada en relació al promo-
tor de les actuacions sobre els BIC. En 176 BIC s’ha 

tractat d’iniciatives que han sigut producte del finan-
çament del titular o propietari. En aqueixos casos, en 
93 BIC es generen ocupacions permanents, i en els 52 
restants, temporals. 

De la mateixa manera s’han identificat les actuaci-
ons en BIC amb finançament extern. Es tracta de 9 
elements, que generen ocupacions tant directes com 
indirectes. Finalment, els finançaments combinats de 
posada en valor del BIC, entre titulars i externs, as-
cendeixen a 23, dels quals 13 proporcionen ocupació 
permanent, i els altres 10, temporals.  

Les finalitats de les posades en valor i tasques de 
restitució en els elements BIC ens permet classifi-
car-los i aconseguir algunes conclusions d’interés. 
Es quantifiquen en 100 BIC aquells on és prioritària 
la finalitat cultural, és a dir, posar en valor l’element 
per a aconseguir metes relacionades amb la dimen-
sió cultural. En aqueixos casos, predomina l’ocupació 
permanent.

La finalitat turística es troba també entre les que 
majors elements de BIC originen ocupacions: 88 ele-
ments, capaços de crear ocupació directa/indirecta i 
a diferència de la finalitat cultural, és majoritàriament 
ocupació temporal. 

Finalment, de la relació entre els organismes que han 
actuat en la posada en valor dels BIC i les ocupacions 
generades, es desprén que els Ajuntaments són les 
entitats que més han participat en la revaloració: 149 
elements BIC. 

A continuació, es realitza en primer lloc una anàlisi 
per a cada Pacte per l’Ocupació dels 11 existents, i 
seguidament per a les comarques que actualment 
encara no disposen d’aquestes iniciatives supramu-
nicipals: la Vall de Cofrents-Aiora, els Serrans i la Vall 
d’Albaida. 

9.1. VI PACTE PER A L’OCUPACIÓ A LA CIUTAT DE 

VALÈNCIA

En aquest Pacte per l’ocupació s’identifiquen un total 
de 71 elements BIC, dels quals sobreïxen en número 
la tipologia de les esglésies (13), entre les quals es 
troben l’església parroquial de Santa Catalina i Sant 
Agustí, l’església parroquial de Sant Martí Bisbe i Sant 
Antoni Abat i l’església parroquial de Sant Pere Màrtir 
i Sant Nicolau Bisbe; a continuació destaca l’element 
tipològic edifici sociocultural (12), entre els quals es 
troben el Jardí Botànic de la Universitat de València, 
el Jardí de Monfort, el Museu de Prehistòria de la Di-
putació Provincial, o la plaça de Toros, entre altres.
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Quadre d’identificació general de les tipologies de 
BIC en el VI Pacte per a l’ocupació a la Ciutat de 
València.

Tipologia de BIC Número

Basílica 1

Catedral basílica 1

Col·legiata 1

Conjunt històric 1

Convent 3

Edifici de serveis 6

Edifici de serveis i sociocultural 1

Edifici sociocultural 12

Ermita 1

Escut 7

Hidràulica 2

Església 13

Església i edifici sociocultural 1

Monestir 4

Muralla 5

Palau 9

Torre defensiva 3

Total general 71

a El 85.7 % d’elements de Béns d’Interés Cultural 
(60) generen ocupació. Predomina l’ocupació 
directa, amb el 98.3 % del total d’ocupacions 
originades pels BIC. Respecte a la temporalitat, 
sobreïx la modalitat permanent, amb un 91.6 %; 
la temporal no arriba al 10 %.

b Amb una finalitat cultural trobem 44 elements 
BIC, dels quals 43 proporcionen ocupació directa. 
Amb finalitats turístiques es troben uns altres 12 
elements. Els BIC amb finalitat educativa i social 
ascendeixen a 2 i 1 elements, respectivament. 

c Respecte a la relació que hi ha entre les 
iniciatives tant de caràcter públic com privat 
respecte a la generació d’ocupació en els BIC, 
l’enquesta generada dona com a resultat que 
en total existeixen 60 elements que es troben 
vinculats a aquestes iniciatives, el 28.3 % 
d’aquests elements BIC pertanyen a iniciatives 
privades que generen ocupació i el 71.7 % 
pertanyen a iniciatives públiques. 

d Els promotors d’iniciatives públiques per a 
millorar els BIC han sigut la Diputació, en 25 
elements que generen ocupació, i l’Ajuntament 
de València, en 17.

9.2. ACORD COMARCAL PER L’OCUPACIÓ  

DE L’HORTA SUD

Trobem 13 elements BIC al territori de l’Horta Sud. 
Destaquen les torres defensives (4), entre les quals hi 
ha la torre Àrab del municipi d’Albal, la torre del Cas-
tell del municipi de Torrent, la torre Espioca del mu-
nicipi de Picassent i la torre Musulmana del municipi 
de Silla. A continuació, els aqüeductes (2), entre els 
quals es troben l’aqüeducte Els Arquets de Manises i 
el tram històric de la Séquia de Mislata.

Quadre d’identificació general de les tipologies de 
BIC en l’Acord comarcal per l’ocupació de l’Horta 
Sud.

Tipologia de BIC Quantitat

Aqüeducte 2

Castell i palau 1

Creu de terme 1

Edifici dotacional 1

Edifici residencial 1

Hidràulica 1

Palau 1

Torre de telegrafia 1

Torre defensiva 4

Total general 13

a. El 69 % de BIC (9) generen únicament ocupació 
indirecta.

b La finalitat cultural és la majoritària, amb 6 
elements BIC, seguida de la social. 

c Trobem 8 BIC en els quals la iniciativa pública 
ha sigut la promotora, mentre que en un BIC ha 
sigut la privada.

d Els Ajuntaments són les organitzacions-
administracions que han liderat les iniciatives 
públiques.

9.3. ACORD TERRITORIAL COSTERA-CANAL

S’identifiquen un total de 94 elements BIC en el ter-
ritori de totes dues comarques. Per tipologies desta-
quen els jaciments paleontològics, 58, en particular 
en alguns municipis de la Canal de Navarrés.
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Quadre d’identificació general de les tipologies de 
BIC en l’Acord territorial Costera-Canal

Tipologia de BIC Quantitat

Basílica 1

Castell 9

Castell i muralla 1

Castell i palau 1

Conjunt històric 1

Convent 1

Edifici de serveis 2

Ermita 2

Escut 10

Hidràulica 2

Església 3

Monestir 1

Muralla 1

Palau 1

Paleontològic 58

Total general 94

a. El 25,8 % d’elements BIC (15) generen ocupació. 

b El tipus d’ocupació més freqüent és el directe, 
que obté el 93,3 % del total d’ocupacions 
originades pels BIC. Destaquen els jaciments 
paleontològics, amb el 66,6 % d’ocupacions 
generades. 

c En 6 BIC s’observen ocupacions temporals, 
mentre que en d’altres 3, són permanents.

d Una quinzena de BIC corresponen a la finalitat 
turística, dels quals 14 generen ocupació directa.

e Els 14 BIC en els quals s’ha identificat la 
modalitat d’iniciativa aquesta és de caràcter 
públic, i genera ocupació directa.

f Els Ajuntaments són les organitzacions-
administracions promotores d’aquestes accions 
en els BIC: en 12 s’ha constatat, generant 
ocupació directa.

9.4. ACORD TERRITORIAL PER L’OCUPACIÓ I EL 

DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA COMARCA DE 

LA SAFOR

S’identifiquen 41 elements BIC al territori de la Safor. 
Destaquen els castells (10), els jaciments paleontolò-
gics (9) i les torres defensives (8).

Quadre d’identificació general de les tipologies 
de BIC en l’Acord territorial Per l’ocupació i el 
desenvolupament local de la comarca de la Safor

Tipologia de BIC Quantitat

Castell 10

Edifici agrícola 3

Edifici residencial 2

Edifici sociocultural 1

Escut 4

Hidràulica 1

Monestir 2

Muralla 1

Paleontològic 9

Torre defensiva 8

Total general 41

a. Una quarta part dels BIC, el 24,3 % (10), generen 
ocupació. 

b El tipus d’ocupació habitual és la directa, ja 
que representa el 90 % del total d’ocupacions 
originades pels BIC. 

c En 7 BIC les ocupacions generades són 
temporals i en d’altres 3 elements, permanents. 

d La finalitat cultural en les actuacions és la 
predominant, perquè es troba després de 7 
elements BIC; en tots ells l’ocupació és directa. 
Trobem altres 2 elements BIC que tenen com 
a finalitat la turística (una torre defensiva i un 
castell), relacionades amb ocupació directa i 
indirecta, respectivament. 

e El 90 % de les iniciatives són públiques (9 de 
10), que generen ocupació directa (8) i ocupació 
indirecta (1). El BIC que correspon a la iniciativa 
privada facilita ocupació directa (1). 

f Els Ajuntaments són els únics organismes 
promotors d’aquestes iniciatives. En 8 elements 
BIC es facilita ocupació directa, de les quals en 7 
van ser ocupacions temporals.

9.5. ACORD TERRITORIAL EN MATÈRIA 

D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA 

MANCOMUNITAT DE L’INTERIOR TERRA DEL VI

S’identifiquen 40 elements BIC al territori de la comar-
ca de la Plana d’Utiel-Requena. Els jaciments paleon-
tològics representen un 35 % d’elements, seguits dels 
escuts nobiliaris, amb un altre 25 %. 
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Quadre d’identificació general de les tipologies de 
BIC en l’Acord Territorial en Matèria d’Ocupació 
i Desenvolupament local de la Mancomunitat de 
l’Interior Terra del Vi.

Tipologia de BIC Volum

Castell 2

Castell i muralla 2

Conjunt històric 1

Escut 10

Iber 2

Església 4

Paleontològic 14

Torre de telegrafia 5

Total general 40

a. El 30 % dels BIC identificats (12) generen 
ocupació. 

b La modalitat d’ocupació majoritària és la 
indirecta, 58,3 % del total d’ocupacions 
originades pels BIC, mentre que l’ocupació 
directa abasta el 41,7 %. 

c S’han identificat 10 BIC que generen ocupacions 
permanents, i 2 més de temporals. 

d En 6 elements BIC la finalitat de les actuacions 
ha sigut cultural. En aquests, la meitat genera 
ocupació directa. Cinc elements BIC més tenen 
com a finalitat la dimensió social (3 elements 
amb ocupacions indirectes). La finalitat turística 
tan sols ha sigut motiu d’actuació en un element 
BIC (ocupació indirecta). 

e Trobem 8 BIC vinculats a iniciatives públiques, 
les quals generen tant ocupació directa (4) 
com indirecta (4). La resta de BIC, d’iniciatives 
privades (4), es distribueixen entre ocupació 
directa (1) i ocupació indirecta (3). 

f Els Ajuntaments són els organismes amb major 
relació amb els elements BIC que generen 
ocupació (8), 4 de caràcter directe, i 4 d’indirecte. 
La gran majoria (7) són ocupacions permanents.

9.6. ACORD TERRITORIAL D’OCUPACIÓ CAMP DE 

TÚRIA

Existeixen 31 BIC al territori del Camp de Túria. Entre 
ells destaquen els castells (6), les muralles (5) i els 
jaciments paleontològics (5).

Quadre d’identificació general de les tipologies de 
BIC en l’Acord Territorial d’Ocupació Camp de Túria

Tipologia de BIC Quantitat

Castell 6

Castell i muralla 1

Castell i palau 1

Edifici agrícola 4

Edifici de serveis 1

Iber 3

Església 2

Morisc 1

Muralla 5

Torre defensiva 2

Paleontològic 5

Total general 31

a. El 45 % dels BIC (14) generen ocupació. La 
totalitat és ocupació directa. 

b En 4 elements BIC les ocupacions són 
permanents i 5 més, temporals. 

c La finalitat predominant de les actuacions és 
la turística, en 13 BIC; a continuació trobem la 
missió cultural, amb 6 elements més. En tots dos 
casos les ocupacions són directes.

d La totalitat d’actuacions sobre BIC és pública. I 
totes elles generen ocupació directa.

e Els ajuntaments han sigut els únics organismes 
que han tingut relació amb els BIC generadors 
d’ocupació directa en els 19 elements.
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9.7. ACORD TERRITORIAL PEL CONSELL ECONÒMIC 

I SOCIAL COMARCAL FOIA DE BUNYOL-CHIVA

S’han identificat 57 elements BIC al territori de la Foia 
de Bunyol-Chiva. Destaquen els jaciments paleonto-
lògics (39), seguits dels castells (11).

Quadre d’identificació general de les tipologies 
de BIC en l’Acord Territorial pel Consell econòmic 
i social comarcal Foia de Bunyol-Chiva.

Tipologia de BIC Quantitat

Castell 11

Edifici de serveis 3

Església 1

Paleontològic 39

Torre defensiva 3

Total general 57

a. Només el 10 % dels BIC de la Foia generen 
ocupació (6).

b L’ocupació directa és la predominant, i es 
localitza en dos jaciments paleontològics, dos 
castells i una torre defensiva.

c La totalitat de l’ocupació és temporal.

d Les finalitats de les actuacions sobre els BIC es 
distribueixen entre la turística (4), l’educativa 
(1) i la cultural (1). L’ocupació és directa en la 
majoria de les ocasions, excepte en una de 
turística, en la qual és indirecta.

e Les iniciatives són el 100 % públiques. Els 
Ajuntaments són els únics promotors d’aquestes 
accions sobre BIC generadors d’ocupació.

9.8. MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DEL RACÓ 

D’ADEMÚS

Identifiquem 6 elements BIC al Racó d’Ademús, dis-
tribuïts en igual número entre castell, castell i mura-
lla, edifici residencial, jaciment iber, església i torre 
defensiva.

Quadre d’identificació general de les tipologies de 
BIC en l’Acord de la Mancomunitat de Municipis del 
Racó d’Ademús.

Tipologia de BIC Nro.

Castell 1

Castell i muralla 1

Edifici residencial 1

Iber 1

Església 1

Torre defensiva 1

Total general 6

a. Només 2 BIC generen ocupació al Racó 
d’Ademús.

b Es tracta d’ocupació directa, tant relacionada 
amb la posada en valor d’un castell com del 
jaciment iber.

c Es tracta d’ocupació permanent, no temporal.

d Les finalitats de les actuacions sobre els BIC han 
sigut cultural (1) i social (1).

e En tots dos casos la iniciativa ha sigut pública, a 
través de l’actuació dels ajuntaments.

9.9. PACTE TERRITORIAL PER A LA CREACIÓ 

D’OCUPACIÓ PACTEM NORD

S’identifiquen 12 BIC a la comarca de l’Horta Nord. 
Destaquen les torres defensives (3) i els monestirs (2), 
perquè la resta de tipologies són casos únics.

Quadre d’identificació general de les tipologies 
de BIC en el Pacte Territorial per a la Creació 
d’Ocupació Pactem Nord.

Tipologia de BIC Quantitat

Castell 1

Conjunt històric 1

Edifici agrícola 1

Edifici de serveis 1

Edifici residencial 1

Escut 1

Monestir 2

Palau 1

Torre defensiva 3

Total general 12
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a. S’estimen en 6 els BIC que generen ocupació, el 
50 % dels existents.

b Predomina l’ocupació directa, en més del 80 %. 
Destaquen els monestirs (2), els castells (2), un 
conjunt històric, un edifici agrícola i un edifici 
de serveis. L’ocupació indirecta s’observa a les 
torres defensives. 

c En 4 BIC l’ocupació és permanent, i en els altres 
dos, temporal.

d Les finalitats de les actuacions en els BIC són 
la cultural (2), la turística (2), l’educativa (1) i la 
social (1). En aquestes tres últimes modalitats es 
tracta d’ocupació directa permanent.

e Les iniciatives són tant públiques (3) com a 
privades (3). Els ajuntaments són els actors 
principals.

9.10. ATER, PACTE TERRITORIAL PER A L’OCUPACIÓ 

A LA RIBERA

S’han identificat 72 BIC a les Riberes del Xúquer, Alta 
i Baixa. Destaquen els escuts nobiliaris (22 elements, 
30 %), les torres defensives (11 elements, 15 %), els 
castells (10 elements, 13 %), les esglésies (7) i els ja-
ciments paleontològics (6). Els altres elements tipo-
lògics són escassos.

Quadre d’identificació general de les tipologies 
de BIC en el Pater, Pacte Territorial per a l’Ocupació 
a la Ribera.

Tipologia de BIC Quantitat

Castell 10

Castell i muralla 1

Conjunt històric 2

Convent 1

Creu de terme 3

Edifici de serveis 1

Edifici residencial 1

Ermita 1

Escut 22

Iber 1

Església 7

Monestir 1

Muralla 3

Palau 1

Paleontològic 6

Torre defensiva 11

Total general 72

a. Dels 72 BIC en territori del Pater, 26 generen 
ocupació, és a dir, el 36 %.

b Es tracta d’ocupació directa en la majoria de les 
ocasions: esglésies (5), torres defensives (5) i 
castells (4). Mentre que l’ocupació indirecta la 
trobem únicament en una torre defensiva. 

c En 13 dels BIC es genera ocupació permanent i 
en uns altres 11, temporal.

d La finalitat més destacada és la cultural, amb 
13 elements BIC, dels quals 9 estan relacionats 
amb ocupació permanent i 4 amb temporal. Uns 
altres 11 BIC persegueixen el desenvolupament 
turístic, dels quals 10 proporcionen ocupació 
directa. A més, trobem 2 elements BIC més 
vinculats a altres finalitats, que originen 
ocupacions directes i permanents. 

e El 84 % de les iniciatives són de caràcter públic, i 
generen ocupació directa en la gran majoria. Els 
ajuntaments han sigut els organismes que han 
tingut major relació amb els BIC; la Diputació ha 
actuat en dos elements

9.11. PACTE TERRITORIAL PER L’OCUPACIÓ 

I DESENVOLUPAMENT LOCAL DEL CAMP DE 

MORVEDRE

Localitzem 32 BIC al territori del Camp de Morvedre, 
dels quals destaquen els jaciments paleontològics (8), 
els castells (8), i les torres defensives (5).

Quadre d’identificació general de les tipologies 
de BIC al Pacte Territorial per l’Ocupació i 
desenvolupament local del Camp de Morvedre.

Tipologia de BIC Quantitat

Castell 7

Castell, muralla i església 1

Conjunt històric 1

Creu de terme 1

Edifici agrícola 2

Edifici de serveis i sociocultural 1

Edifici industrial 1

Edifici sociocultural 3

Església 1

Palacio i jardí 1

Paleontològic 8

Torre defensiva 5

Total general 32
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a. Es calcula que uns 7 BIC generen ocupació al 
Camp de Morvedre, dels 32 identificats.

b.- El tipus d’ocupació que més es troba al territori 
és la directa amb el 85,7 % d’ocupacions 
originades pels BIC: en castells (2), edifici 
agrícola (1), edifici industrial (1), edifici 
sociocultural (1) i paleontològic. Mentre que 
l’ocupació indirecta únicament la trobem en un 
jaciment paleontològic. 

c.- En 3 BIC s’aprecien ocupacions de caràcter 
permanent i 4 més, temporals. 

d.- El turisme (2, amb ocupació directa) i la dimensió 
cultural (2, ocupació directa), són les finalitats 
de les actuacions sobre els BIC. A més, es troben 
3 BIC més vinculats a altres finalitats (educació, 
social…).

e.- La iniciativa pública és majoritària, es troba 
en 6 dels 7 BIC generadors d’ocupació. Els 
ajuntaments han sigut els organismes que 
han tingut major participació, en actuar en 
5 elements BIC; també la Diputació va tindre 
relació amb 2 elements BIC, que generen 
ocupació directa permanent i ocupació directa 
temporal, respectivament.

TERRITORIS SENSE PACTES PER L’OCUPACIÓ

9.12. LA VALL DE COFRENTS-AIORA

S’identifiquen a la Vall de Cofrents-Aiora 28 elements 
BIC. Destaquen els jaciments paleontològics (16 ele-
ments, 57,1 %) i els castells (8 elements, 28,6 %). Els 
altres elements són de tipologies variades.

Quadre d’identificació general de les tipologies de 
BIC a la comarca de la Vall de Cofrents-Aiora.

Tipologia de BIC Quantitat

Castell 8

Creu de terme 1

Iber 1

Església 2

Paleontològic 16

Total general 28

a. Se calcula que 11 BIC de los 28 identificados 
generan empleo.

b. El tipo de empleo más extendido en el territorio 
es el directo con el 81.8 % de empleos 
originados por los BIC, repartidos entre 
tipologías paleontológicas (4), castillos (2) e 

iglesias (2). El empleo indirecto abarca el 18.2 %, 
originado por un yacimiento paleontológico y un 
castillo . 

c. En 5 elementos BIC hallamos empleos de 
carácter permanente y en otros 5, temporales. 

d. La Finalitat turística es la que engloba el mayor 
número de empleos creados, con 7 elementos 
BIC, 5 de los cuales generan empleo directo ya 
sea permanente o temporal, y otros 2 elementos 
generan empleo indirecto. También se identifican 
4 elementos BIC que tienen como Finalitat la 
misión cultural; el 100 % generan empleo directo 
y permanente.

e. La iniciativa pública es mayoritaria, y genera 
el 82 %, de empleos permanentes. La privada 
genera empleo indirecto y permanente. Los 
ayuntamientos han sido los únicos Organismes 
que han tenido relación con 11 elementos BIC 
generadores de empleo directo, temporal o 
permanente. 

9.13. ELS SERRANS

Als Serrans trobem 89 elements BIC, entre els quals 
sobreïxen 39 jaciments paleontològics (43 %), 28 es-
cuts nobiliaris (31 %), i 7 castells.

Quadre d’identificació general de les tipologies de 
BIC a la comarca de la Vall d’Albaida.

Tipologia de BIC Quantitat

Castell 7

Castell, muralla i església 3

Escut 28

Espai urbà i agrari 1

Hidràulica 2

Iber 1

Església 2

Muralla 1

Paleontològic 39

Torre defensiva 5

Total general 89

a. S’han identificat 20 BIC, dels 89 existents, que 
generen ocupació.

b El tipus d’ocupació habitual és la directa, el 
95 % de les ocupacions originades pels BIC. 
Destaquen els castells (3), els paleontològics (3), 
les torres defensives (3) i els castells-muralles-
esglésies (3), mentre que l’ocupació indirecta 
arriba al 5 %, i es localitza en un castell. 
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c 5 elements BIC generen ocupacions de caràcter 
permanent i uns altres 15, temporals. 

d La finalitat turística predomina, amb 16 BIC 
actuats, generadors d’ocupació directa (15) 
permanent o temporal. En uns altres 3 elements 
BIC s’identifica una finalitat cultural, tots 
ells generen ocupació directa. En la finalitat 
educativa trobem un element que genera 
ocupació directa i temporal. 

e Totes les iniciatives de posada en valor de 
BIC que han generat ocupació són públiques. 
Els ajuntaments han sigut els protagonistes, 
i han facilitat ocupació directa, permanent o 
temporal. La Diputació ha participat com a 
promotor en un BIC.

9.14. LA VALL D’ALBAIDA

S’identifiquen 53 BIC a la comarca de la Vall d’Albaida, 
d’entre els quals destaquen els paleontològics (28), 
que representen el 53 %; i tot seguit trobem els cas-
tells (7).

Cuadro de identificación general de las tipologías 
de BIC en la comarca de La Vall d’Albaida.

Tipología de BIC Quantitat

Castillo 7

Castillo y palacio 2

Conjunto histórico 1

Cruz de término 3

Ermita 1

Escudo 2

Hidráulica 1

Iglesia 2

Monasterio 1

Muralla 2

Palacio 1

Paleontológico 28

Torre defensiva 2

Total general 53

a.- Dels 53 BIC, 9 generen ocupació.

b L’ocupació generada és directa íntegrament. 
Destaquen els castells (3) i els jaciments 
paleontològics (2).

c En 3 BIC es generen ocupacions permanents i en 
els 6 restants, temporals. 

d Un total de 5 elements BIC tenen com a finalitat 
la turística, i donen lloc a una ocupació directa; 
també s’identifica 4 elements BIC més amb una 
finalitat cultural, que generen ocupació directa, 
permanent o temporal. 

e La iniciativa pública és la protagonista en 
ser la promotora de 8 dels 9 BIC generadors 
d’ocupació, de tipus directa. Íntegrament ha 
correspost a ajuntaments de la comarca.
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CAPÍTOL 10

Jorge Hermosilla Pla
Universitat de València

Com a reflexió final
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En termes generals, de l’estudi realitzat en relació 
amb la posada en valor dels BIC a la Comunitat Va-
lenciana i la seua relació amb l’ocupació, arribem a 
les següents conclusions: 

1 Un terç dels BIC generen ocupació. Els elements 
BIC que originen ocupació a la Comunitat 
Valenciana són 524, d’un total de 1.664 elements 
identificats, que representen el 31,4 %.

2 Dos terços de l’ocupació generada és directa. 
Al territori valencià, les ocupacions directes 
representen el 66,8 % i les ocupacions indirectes, 
el 33,2 % del total d’ocupació generada.

3 L’ocupació directa es concentra a la província 
de València. En referència al total de l’ocupació 
directa generada a la Comunitat Valenciana, 
el percentatge a la província de Castelló és de 
35,1 %, a la província de València és de 51,4 % i a 
la província d’Alacant és de 13,5 %.

4 L’ocupació indirecta es concentra a la província 
d’Alacant. Del total de l’ocupació indirecta 
generada a la Comunitat Valenciana, el 
percentatge a la província de Castelló és de 
27,6 %, a la província de València és de 14,9 % i a 
la província d’Alacant és de 57,5 %.

5 Hi ha certa varietat d’usos. Les finalitats que 
predominen en els 636 elements BIC analitzats 
són: la turística, la cultural, l’educativa, la social i 
altres finalitats.

 El volum de BIC amb ús turístic al territori 
valencià ascendeix a 266 BIC, que representa 
el 41,8 % del total dels elements analitzats 
generadors d’ocupació.

 Els elements BIC que posseeixen finalitat 
cultural al territori valencià ascendeixen a 207, 
és a dir, el 32,5 % del total dels elements BIC 
analitzats.

 Els elements BIC que posseeixen finalitat 
educativa i social al territori valencià 
ascendeixen a 46 i 40 elements, respectivament. 
Representen 7,2 % i 6,2 % del total dels elements 
BIC analitzats.

 Els elements BIC vinculats a altres finalitats al 
territori valencià ascendeixen a 77 elements que 
representen el 12,3 % del total dels elements BIC 
analitzats.

6  Protagonisme de les iniciatives públiques. 
Dels 672 elements BIC generadors d’ocupació, 
al territori valencià s’han detectat iniciatives 
públiques i privades. Aquestes últimes són 
minoritàries, perquè aconsegueixen el 16,6 %. El 
83,4 % pertanyen a iniciatives públiques. 

7  Protagonisme de les accions de les 
administracions públiques locals. Finalment, 
el número total de BIC en territori valencià que 
tenen vincles amb algunes de les organitzacions 
i administracions públiques ascendeix a 406 
elements. S’observa el protagonisme de les 
iniciatives municipals, perquè els ajuntaments 
representen el 53,5 %. La resta de les 
administracions públiques són: la Generalitat 
Valenciana, amb el 33,5 %, les Diputacions, amb 
el 11,8 %, i les Mancomunitats amb tan sols 
l’1,2 %.

Com a reflexió final
Jorge Hermosilla Pla
Universitat de València
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