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Escola Pia (Antiga Universitat) [1]
L'edifici original estava constituït per les dependències pròpies d'un centre religiós.
Posteriorment, va albergar la universitat fins que es va decretar l'expulsió dels jesuïtes
del territori espany...
Municipio:
Gandia [2]

Església Arxiprestal [3]
La senzillesa és la característica principal de la fatxada d'este temple, que presenta
dos portades renaixentistes. En l'interior, les capelles conserven escultures
neobarroques i un conjunt d'olis d...
Municipio:
Albaida [4]

Església Col·Legiata de l?Assumpció de la Mare de Déu. La Seu [5]
Escenari d'importants moments històrics com l'ascens al pontificat dels papes Calixt III
i Alexandre VI, membres de la família Borja i nascuts en Xàtiva, la col·legiata és un
excepcional exemple del...
Municipio:
Xàtiva [6]

Església de l'Assumpció [7]
És un dels millors exemples arquitectònics de la contrareforma catòlica valenciana. La
seua sumptuosa façana-retaule, d'estil barroc, està formada per tres cossos i cont.....
Municipio:
Llíria [8]

Església de la Mare de Déu [9]
Coneguda popularment com Ca de la Mare de Déu, es troba ubicada en plena Vila
vella. Es tracta d'una església d'arquitectura barroca. És un edifici senzill del qual des...
Municipio:
Llíria [8]

Església de la Mare de Déu de la Pau [10]
Destaca l'Església de Ntra. Sra. de la Pau que data del segle XVI, d'estil renaixentista
amb elements gòtics de la seua primitiva construcció. La seua façada lluïx els
medallons dels diferents arqueb...
Municipio:
Villar Arzobispo [11]

Església de la Mare de Déu dels Àngels [12]
L'Església va ser construïda entre els S.XVI i XVIII. Originàriament de nau rectangular,
amb teulada de doble vessant, posteriorment en el segle XIX se li agrega la capella de
la comunió. El campanar...
Municipio:
Chulilla [13]

Església de La Puríssima [14]
La fatxada del temple és barroca i manté annex un campanar, construït en rajola.
L'interior també és barroc i en ell destaquen les seues capelles laterals.
Municipio:
Antella [15]

Església de la Sang [16]
Església de conquesta declarada Monument Nacional en 1919 i Bé d'Interès Cultural
(*BIC) en 1985. Posseeix elements arquitectònics de transició del romànic al gòtic. La
portada principal consta d'una...
Municipio:
Llíria [8]

Església de Nostra Senyora dels Àngels [17]
L?inici de la seua construcció es remunta a l?any 1775, i la decoració interior segueix
les línies imposades pel rococó. Té un alt interés pel seu valor artístic.
Municipio:

Cortes de Pallás [18]

Església de Sant Antoni Abat [19]
La part més antiga de la mateixa data del segle XIII, posteriorment se li van afegir
obres accessòries donat el creixement demogràfic de l'època pel segle XVIII. En 1633
es va acordar la construcció...
Municipio:
Alcublas [20]

Església de Sant Francesc [21]
El temple és l'únic supervivent del primitiu complex monàstic dels Franciscans. El
temple, d'estil gòtic, va acollir la sepultura de membres de la família Borja i del comte
d'Urgell. L'Antiga esplend...
Municipio:
Xàtiva [6]

ESGLÉSIA DE SANT JOAN BAPTISTA [22]
L'Església de Sant Joan Baptista és un dels més clars exemples de la incidència de la
indústria ceràmica a Manises. El seu aspecte exterior es caracteritza p...
Municipio:
Manises [23]

Església de Sant Pere [24]
Es tracta d'una construcció d'una sola planta amb volta de canó i un conjunt de
pilastres que donen pas als altars laterals. En l'altar major es troba Sant Pere, contigu
a les imatges de Sant Joan i...
Municipio:

Paterna [25]

Església de Sant Roc [26]
Té les seues arrels en la comunitat musulmana que ocupava el Raval en la mitat del
segle XV. El temple actual és del XIX a excepció de la capella del Crist que és de
1749. A destacar la capella, autè...
Municipio:
Oliva [27]

Església de Sant Sebastià [28]
L'església de Sant Sebastià va ser construïda al segle XVII, de concepció neoclàssica
composta per una sola nau central coberta amb volta de mig canó amb llunetes. En les
capelles es disposen retaule...
Municipio:
Sot de Chera [29]
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