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Valéncia,23 de clesembre de 2016

En relació amb el seu escrit de data 23 d'agost de2016 pel que sol'licita, com a president de I'Associació

Cultural Amics de Vinarós, que per part de la Conselleria de Cultura s'incoe i tramite Expedient per a la

declaració com Bé d'Interés Cultural (BIC) del jaciment Puig de la MisericÓrdia de Vinarós, li comunique

que des d'esta Direcció General, i concretament des del Servici de Patrimoni Cultural, s'está demanant la

informació necessária per a valorar la dita declaració i efectuar els trámits administratius pertinents per a

poder consid erar la seua inclusió en el corresponent Inventari del Patrimoni Cultural Valenciá.

No obstant aixó, en estos moments, el Poblat Ibéric Puig de la Misericórdia ja es troba reconegut com Bé de

Relleváncia Local (BRL) dins de la Secció Segona de I'Inventari General de Patrimoni Cultural Valenciá -Bé

Immoble amb la categoria d'Espai de Protecció Arqueológica-, complementació de la declaració genérica de

Bé d'Interés Cultural amb la categoria de Monument de la "Torre dels Moros" que inclou tota l'área del Puig

de la Misericórdia (Ermita de la Mare de Déu de la Misericórdia, Corral de la Closa d'Alejo, La Closa, Torre

dels Moros i Poblat Ibéric Puig de la Misericórdia), anotació del Ministeri de Cultura R-I-51-0010763;

existint Expedient incoat per a la delimitació de I'entorn de protecció de la esmentada Torre dels Moros i la
seua normativa protectora mitjangant Resolució d'esta Direcció General de 23 de setembre de 2008 (DOCV

número 5875 de 2111012008), publicada en eI BOE número 270 de data 8/11/2008.

Atentament,

LA DIRBCTORA GENERAL
I PATRIMONI
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