
Ajuntament d'AIELO O~ ,1.J,l.;-~RIT 
Registre d' ...... . ~JVC\ d~ .. 

Sr. Alcalde - President d' Aielo de Malferit, 11 ABR. 2017 
A L'AJUNTAMENT D'AIELO DE MALFERIT. 

Número .............. ?..~J ............... . 
Assumpte: Enderrocs en la Bonavista 

Marcos Cantó, com a president i en nom i representació de I' Associació Vei'nal 
d' Aielo de Malferit, EXPOSA: 

Que aquesta Associació ha tingut coneixement de l'enderroc de una part 
considerable de l'edifici rural de propietat municipal, anomenat La Bonavista, 
edifici que té la figura de protegit, pel seu caracter singular, en el cataleg e 
inventari del P.G.O.U. d' Aielo de Malferit que es troba en fase d'aprovació 
definitiva per part de la Comissió Provincial d'Urbanisme de la C.V. 

D'acord amb la Llei 4/1998 i modificacions posteriors d' aquesta que estan vigents 
des de 10 - 04 - 2015, en els articles nes.: 9, 10, 11, 97, especialment el punt 4 
d'aquest, apartat a) i el ne. 98, punt 1 que es refereixen a les Normes generals del 
patrimoni cultural sobre la seva protecció així com les possibles infraccions 
administratives que se deriven del seu incompliment. Fa que aquesta Associació 
d'acord amb lo que expressa la propia llei, fonamentalment en lo que recull 
l'article 5 en els seus apartats 1,2,3 i 4, es DIRIGEIX a l' Ajuntament d' Aielo de 
Malferit, tot i recordant-li lo recollit en el mateix article 4, apartats 1 i 2 lletres a,b 
i c sobre l'obligatorietat que tenen les administracions públiques, en el cas de 
l'apartat 2, que les entitats locals que estan obligarles a protegir i donar a coneixer 
els valors del patrimoni cultural. 

Aquesta Associació DEMANA saber quines actuacions i mesures a pres 
I' Ajuntament d' Aielo de Malferit a fi de complir i fer complir la llei en aquest cas 
davant l'enderroc esmentat, que segons les nostres informacions s'ha produi't 
mitjan~ant l'ús de medis mecanics i no per causes fortui"tes o per fenomens 
naturals, dins deis terminis que marca la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procediment Administratiu Comú. 

Per que consti als efectes oportuns 

Aielo de Malferit, a 5 d'abril de 2017 
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Assumpte: "Pintures profanes Casa deis Mahons" 

Marcos Cantó, com a president i en nom i representació de l'Associació Ve'inal 
d'Aielo de Malferit, 

EXPOSA: 

Durant la celebració de les Jornades de Rehabilitació del Case Historie d'Aielo 
de Malferit (Urbanisme i Patrimoni) varem tenir l'ocasió de tractar sobre 
l'existéncia de un nombrós grup de pintures murals de caracter profa que es 
troben en !'interior del immoble ne. 1 O del carrer de l'Església de la nostra 
població, coneguda també com a "Casa deis Mahons" 

En aquest immoble historie abans de la construcció de l'església parroquial de 
Sant Pere en 1732-17 44, es trobava la primitiva església d'Aielo dedicada a 
Sant Miquel i segons les informacions de diversos historiadors esta constru"it 
damunt els restes de una antiga mesquita d'época islamica. Ens va cridar molt 
l'existéncia d'aquestes pintures policromades de gran format, datades 
probablement entre els segles XVIII i XIX i que degueren servir per decorar les 
estancies més representatives en vida d'anteriors propietaris. Des de el punt de 
vista estilístic les pintures, segons els especialistes consultats representen 
escenes de la mitología grega i romana, estan en un estat de conservació 
acceptable i tenen molta importancia per a la historia d'Aielo ja que poden 
representar una prova del passat comercial de la familia que allí vivia amb 
relació al negoci de la seda que va ser cabdal en el segle XIX en el Regne de 
Valencia. 

Lo expressat afegeix major importancia al caracter historie - artístic de l'edifici 
en qüestió, i per aixo la necessitat de protegir les citades pintures murals, que 
tot i que es trobin dins d'una propietat privada amb aplicació de lo previst en la 
Llei 4/1998 i modificacions posteriors d'aquesta que estan vigents des de 1 O -
04 - 2015, podrien ser declarades per l'Ajuntament com a Béns de Rellevancia 
Local (S.R.L.) o figura jurídica similar a fi de preservar-les i establir algun tipus 
d'acord amb la propietat per a la seva restauració i difusió apart de catalogar
les e incloure-les en els inventaris de la Comunitat Valenciana. 

Es per aixo que demanem a l'Ajuntament d'Aielo de Malferit que faci els tramits 
pertinents per a dur a lloc la protecció efectiva d'aquest bé patrimonial en els 
terminis més curts possibles. 

Aielo de Malferit, 6 de abril de 2017. 

Fdo. Marcos Cantó Cerdá 
President A.ve·,nal d'Aielo de Malferit. 962363015 
avaielom@gmail.com 
C/ Església 84. 46812-Aielo de Malferit 




