PATRIMONI CULTURAL VALENCIÀ
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.
També formen part del patrimoni cultural valencià, en qualitat de
béns immaterials del patrimoni etnològic, les creacions, coneixements i
pràctiques de la cultura tradicional valenciana.
Així mateix, formen part del dit patrimoni com béns immaterials les
expressions de les tradicions del poble valencià en les seues manifestacions,
musicals, artístiques, gastronòmiques o d'oci, i en especial aquelles que han
sigut objecte de transmissió oral i les que mantenen i potencien l'ús del
valencià.
Els béns immaterials de naturalesa tecnològica que constituïsquen
manifestacions rellevants o fites de l'evolució tecnològica de la Comunitat
Valenciana són, així mateix, elements integrants del patrimoni cultural
valencià.
Es crea l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià, adscrit a la
Conselleria competent en matèria de cultura, com a instrument unitari de
protecció dels béns mobles, immobles i immaterials del patrimoni cultural
els valors de la qual hagen de ser especialment preservats i coneguts.
En este Inventari s'inscriuen:







Els béns mobles, immobles i immaterials, declarats d'Interés
Cultural
Els Béns Immobles de Rellevància Local, inclosos amb este
caràcter en els Catàlegs de Béns i Espais Protegits.
Els Béns Mobles de Rellevància Patrimonial
Els béns de naturalesa documental, bibliogràfica i audiovisual de
rellevància patrimonial
Els Béns Immaterials de Rellevància Local, el valor i
representativitat dels quals per als àmbits comarcals i locals, faça
convenient la seua inscripció
Els Béns Immaterials de Naturalesa Tecnològica de Rellevància
Patrimonial, que constituïsquen manifestacions rellevants o fites
de l'evolució tecnològica de la Comunitat Valenciana
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BÉNS D'INTERÉS CULTURAL (BIC)
Són aquells que pels seus 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.
Segons la llei del Patrimoni Cultural Valencià, els béns d'interés
cultural seran declarats atenent a la classificació següent:

BÉNS IMMOBLES
Seran adscrits a alguna de les categories següents:
Monument.
Es declararan com a tals les realitzacions arquitectòniques o
d'enginyeria i les obres d'escultura colossal.
Conjunt històric.
És l'agrupació de béns immobles, contínua o dispersa, clarament
delimitable i amb entitat cultural pròpia i independent del valor
dels elements singulars que la integren.
Jardí històric.
És l'espai delimitat producte de l'ordenació per l'home d'elements
naturals, complementat o no amb estructures de fàbrica i estimat
per raons històriques o pels seus valors estètics, sensorials o
botànics.
Espai Etnològic.
Construcció o instal·lació o conjunt d'estes, vinculades a formes
de vida i activitats tradicionals, que, per la seua especial
significació siga representativa de la cultura valenciana.
Lloc històric.
És el lloc vinculat a esdeveniments del passat, tradicions populars
o creacions culturals de valor històric, etnològic o antropològic.
Zona arqueològica.
És el paratge on existixen béns l'estudi del qual exigix l'aplicació
preferent de mètodes arqueològics, hagen sigut o no extrets i tant
es troben en la superfície, com en el subsòl o davall les aigües.
Zona paleontològica.
És el lloc on hi ha un conjunt de fòssils d'interés científic o didàctic
rellevant.
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Parc cultural.
És l'espai que conté elements significatius del patrimoni cultural
integrats en un medi físic rellevant pels seus valors paisatgístics i
ecològics.
BÉNS MOBLES
Documents i obres bibliogràfiques, cinematogràfiques, fonogràfiques o
audiovisuals declarades individualment, com a col·lecció o com a fons
d'arxius i biblioteques

BÉNS IMMATERIALS
Poden ser declarats d'interés cultural les activitats, creacions,
coneixements, pràctiques, usos i tècniques representatius de la cultura
tradicional valenciana, així com aquelles manifestacions culturals que siguen
expressió de les tradicions del poble valencià en les seues manifestacions
musicals, artístiques o d'oci, i en especial aquelles que han sigut objecte de
transmissió oral i les que mantenen i potencien l'ús del valencià.
Igualment podran ser declarats d'interés cultural els béns immaterials
de naturalesa tecnològica que constituïsquen manifestacions rellevants o
fites de l'evolució tecnològica de la Comunitat Valenciana.

BÉNS IMMOBLES DE RELLEVÀNCIA LOCAL (BRL)
Són béns immobles de rellevància local aquells immobles que
posseïxen, en l'àmbit comarcal o local, valors històrics, artístics,
arquitectònics, arqueològics, paleontològics o etnològics en grau rellevant,
encara que sense la singularitat pròpia dels béns declarats d'interés
cultural.
Els béns immobles de rellevància local seran inscrits en l'Inventari
General del Patrimoni Cultural Valencià, atenent a la qualificació següent:
Monuments d'interés local.
Són immobles i edificacions que constituïxen realitzacions
arquitectòniques, escultòriques o d'enginyeria d'importància local,
comarcal o provincial. Tenen esta consideració, amb caràcter
general, les esglésies, convents, santuaris, ermites i ermitoris,
calvaris i monestirs, anteriors a 1940, les llotges i les sales
comunals anteriors al segle XIX.
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Nuclis històrics tradicionals amb la categoria de béns de rellevància
local (NHT-BRL).
Són aquells àmbits urbans compresos en la delimitació urbanística
i que a més es caracteritzen per compondre agrupacions
diferenciades d'edificacions que conserven una trama urbana, una
tipologia diferenciada o una silueta històrica característica i/o una
combinació d'estes peculiaritats que guarden una relació entre si
pels seus destacats valors patrimonials en l'àmbit local, comarcal
o provincial. Estos espais, a fi de diferenciar-los dels nuclis
històrics tradicionals previstos en la legislació urbanística, es
denominaran NHT-BRL.
Jardins històrics d'interés local.
Són aquells espais delimitats, producte de l'ordenació per l'home
d'elements naturals, a vegades complementat amb estructures de
fàbrica, i l'interés dels quals esdevé del seu origen o dels seus
valors estètics, sensorials o botànics.
Espais etnològics d'interés local.
Són aquells paratges, construccions o instal·lacions o conjunt
d'estes vinculades a la cultura, a les tradicionals formes de vida i
les activitats pròpies i representatives del seu àmbit local,
comarcal o provincial. Amb caràcter general tindran esta
consideració els «pous o caves de neu» o neveres, les ximeneres
de tipus industrial construïdes de rajola anteriors a 1940, els
antics molins de vent, les barraques de la comarca de l'Horta de
València, així com els panells ceràmics exteriors anteriors a 1940.
Llocs històrics d'interés local.
Són els llocs vinculats a esdeveniments o records del passat, a
tradicions o a creacions culturals o de la naturalesa i a obres
humanes, que posseïsquen un rellevant valor per a la memòria
popular.
Espais de protecció arqueològica o paleontològica.
Són els jaciments arqueològics i els paleontològics d'especial valor
per al municipi, la comarca o la província.

S'entén com béns immobles de rellevància local de caràcter individual totes
les categories de béns de rellevància local descrites excepte els nuclis
històrics tradicionals (NHT-BRL).
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BÉNS MOBLES DE RELLEVÀNCIA PATRIMONIAL (BRP)
Són els béns mobles 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 i que posseïsquen valor històric, artístic,
arquitectònic,
arqueològic,
paleontològic,
etnològic,
documental,
bibliogràfic, científic, tècnic, o de qualsevol altra naturalesa cultural, en grau
rellevant, encara que sense la singularitat pròpia dels béns declarats
d'interés cultural.

BÉNS DE NATURALESA DOCUMENTAL, BIBLIOGRÀFICA I
AUDIOVISUAL DE RELLEVÀNCIA PATRIMONIAL (BRP)
Són els fons i obres del patrimoni documental, bibliogràfic i
audiovisual valencià que posseïsquen rellevant valor cultural i estiguen
inclosos en els seus corresponents Cens o Catalogue.
Gaudiran del règim de protecció que la llei preveu per als Béns
Mobles de Rellevància Patrimonial.
Els béns mencionats que, per la personalitat del seu autor o
compilador, el seu interés històric o els seus valors intrínsecs tinguen
especial importància per al patrimoni cultural valencià, podran ser declarats
Béns d'Interés Cultural.
Excepcionalment, quan així ho exigisca la protecció de determinats
béns o col·leccions documentals, bibliogràfiques o audiovisuals, podrà
iniciar-se el procediment per a la seua declaració com Bé d'Interés Cultural
sense estar inclosos en els corresponents Cens o Catàleg.
S'exceptuen els fons dels arxius i biblioteques de titularitat estatal,
que es regiran per la legislació de l'Estat sense perjuí, si és el cas, de la
gestió dels mateixos per La Generalitat.

BÉNS IMMATERIALS DE RELLEVÀNCIA LOCAL (BRL)
S'inclouen en l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià, amb
la qualificació de Béns Immaterials de Rellevància Local, aquelles creacions,
coneixements, pràctiques, tècniques, usos i activitats més representatives i
valuoses de la cultura i les formes de vida tradicionals valencianes.
Igualment s'inclouen els béns immaterials que siguen expressions de
les tradicions del poble valencià en les seues manifestacions musicals,
artístiques, gastronòmiques o d'oci, i en especial aquelles que han sigut
objecte de transmissió oral i les que mantenen i potencien l'ús del valencià.
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BÉNS IMMATERIALS DE NATURALESA TECNOLÒGICA DE
RELLEVÀNCIA PATRIMONIAL (BRP)
S'inclouen en l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià els
Béns Immaterials de Naturalesa Tecnològica de Rellevància Patrimonial, que
constituïsquen manifestacions rellevants o fites de l'evolució tecnològica de
la Comunitat Valenciana.
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