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1. A la ciutat de València hi ha diverses estacions ferroviàries fora d’ús, tant de via estreta com 

d’amplària normal, i algunes d’elles són objecte d’un ús aliè a l’original que els permet, però, i 

en certa mida, mantenir les seues característiques formals o  arquitectòniques. 

 

Dissortadament no és el cas de les de Natzaret i el Grau, les quals es troben en una situació 

d’abandonament notori que pot conduir-les a un deteriorament greu o irreversible. 

 

El present informe tracta de posar de relleu els valors arquitectònics i històrics d’ambdós 

estacions, amb l’objectiu d’estimular les administracions públiques a extremar l’atenció sobre 

alguns edificis que, tot i ser de grandària reduïda, han fet un paper destacat en la configuració 

urbana de la ciutat. 

 

Com és ben conegut, el ferrocarril arriba a València en 1852 i pocs anys després sis 

companyies ja havien teixit una xarxa de línies ferroviàries de configuració radial o de ventall 

entorn de la ciutat, com ens recorda la historiadora Inmaculada Aguilari .”…Como era habitual 

cada compañía construyó su estación o edificio terminal creando nuevos centros… la primera 

estación valenciana del primitivo ferrocarril del Grau de Valencia a Játiva, luego de Almansa a 

Valencia y Tarragona, fue situada en 1852 en solares de la desamortización de los conventos 

de san Pablo, de la Presentación y de san Francisco…”.Des d’aquesta primera línia eixien tres 

artèries: la del Grau, la de Xàtiva i Almansa i la de Tarragona. 

 

A més hi havia l’estació de Conca o Utiel, a la vora de Sant Vicent de la Roqueta; la de Llíria, 

per Quart Extramurs; la de Jesús, del ferrocarril de via estreta Natzaret-València-Vilanova de 

Castelló; la de Santa Mònica de tramvies ; i la Central d’Aragó cap a Terol i Calataiud. 

 

Desaparegudes la major part d’elles, en queden, però, dos fora d’ús de les quals tracta aquest 

informe: l’Estació de Natzaret i la del Grau. 

 

2. Estació de Natzaret. 

 

Cal dir que es tracta d’una estació de la línia Natzaret-València-Vilanova de Castelló de la 

Compañía de los Ferrocarriles de Valencia a Turís y Minas de Dos Aguas i que la terminal de 

Natzaret es va construir en 1912, per a acostar al màxim les mercaderies al port. Fou 

absorbida per CTFV en 1957, sofrí els  efectes de la devastadora riada d’aquell any, per estar 

situada  a penes a uns metres de la desembocadura del Túria. La riada fou determinant per a 

l’estació, el colp mortal que acabà amb la línia de mercaderies i de passatgers. 



   
  
 
 
   

 

 

 

L’edifici segueix un patró arquitectònic similar al de les estacions de la línia de València a 

Vilanova de Castelló, i segons el Catàleg de Béns i Espais Protegits de la Revisió Simplificada 

del Pla General de València és pràcticament igual a les de Bétera i Llíria. S’alça sobre murs de 

càrrega d’atovons, bigues de fusta i revoltons d’algeps i es disposa mitjançant tres crugies. És 

de dos plantes, la inferior amb vuit buits tancats amb arc redó, i la superior, més reduïda, amb 

només quatre. Un acroteri remata ambdós cossos i una senzilla línia de cornisa els separa. 

 

El Catàleg li atribueix la consideració de BRLl pels seus valor patrimonials: ambiental, 

d’integració urbana, tipològic, de referència arquitectònica i històric. 

 

El PGOU en la seua Modificació  Sector Grau-Cocoters li conferia la condició de SP o Sistema 

local de Servicis Públics, en execució del planejament. 
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3. Estació del Grau. 

 

Com ha quedat dit pertanyia a la línia del Grau a València, allargada més tard fins a Xàtiva i 

Madrid, la primera en establir-se a les nostres terres. Construïda en 1865, segons projecte de 

James Beatty de 1852, i d’acord amb el que exposa la Guía de Arquitectura de Valencia ii 

“…constituye probablemente la estación de ferrocarril más antigua de España… y permaneció 

en servicio, si bien reducido a mercancías, hasta el 2005 ”, encara que probablement es 

refereix a la més antiga de les que es troben en peu. 

 

El model arquitectònic és de fort classicisme acadèmic, exemple per a molts altres edificis de 

ferrocarril d'aquesta primera etapa. D’una única planta, construït sobre murs de càrrega amb 

sòcol de pedra calcària de Montcada, només les pilastres de la façana nod inclouen certa 

ornamentació. La composició de la façana urbana o Nord i també de les laterals es forma a 

partir de  cinc portes i sis finestres, totes de punt redó, mentre que la façana de les vies està 

proveïda de marquesina de ferro.  

 

L'autor - cal dir que hi ha discrepàncies entre les fonts en l’atribució de l’autoria -, Cardenal 

Domingo, expressa en la Memòria del Projecte: «..."Toda idea de lujo ha de desterrarse 

porque el gasto que produce es completamente improductivo”. L’interior de l’edifici està 

profundament alterat i la façana Sud va desaparèixer en els bombardejos de la Guerra Civil. 

L’edifici està tancat i és propietat d’ADIF. 

 

El Catàleg de béns i espais protegits de la Revisió Simplificada del Pla General de Valènciaiii el 

considera Bé de Rellevància Local i li atribueix Valor ambiental, tipològic i  històric. 

 



   
  
 
 
   

 

 

Està inclòs en la modificació del PGOU, en l’àmbit Grau-Cocoters, esperant l’execució 

urbanística del sector. 
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4. Conclusió 

 

Ateses les consideracions anteriors, el Consell Valencià de Cultura espera que, en aplicació de 

la protecció atribuïda en el Catàleg de Béns i Espais Protegits del Pla General de València, les 

administracions públiques tutelars dels béns patrimonials culturals, Ajuntament de València i 

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport,  prenguen les mesures necessàries per a evitar el 

deteriorament dels béns arquitectònics referenciats i exigisquen als titulars registrals el 

compliment del deure de conservació derivat de les lleis urbanístiques i patrimonials, amb 

independència del procés d’execució del planejament urbanístic dels sectors en què es troben 

els béns. 

 

Aquest informe es traslladarà a l’Ajuntament de València, a la Conselleria d’Educació, Cultura i 

Esport i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
i
 AGUILAR, Immaculada. “Valencia y los enlaces ferroviarios. La visión renovadora del la ciudad del ingeniero Vicente 
Pichó”. Transportes, Servicios y Telecomunicaciones, nº 12. Junio 2007 
ii
 Guía de Arquitectura de Valencia. ICARO. Colegio territorial de arquitectos de Valencia. Valencia 2007 

iii
 Catálogo de Bienes y espacios protegidos. Revisión simplificada del plan General de Valencia. Ajuntament de 

València 


