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I 

La salvaguarda dels béns patrimonials de valor arquitectònic acumula un segle de successives 

elaboracions, des de la primigènia o fundacional qualificació de Monuments historics i artístics 

pertanyents al Tesoro Artístico Nacional originada en els anys vint del passat segle. 

Consolidada per la Llei de 1933, ben sovint es va veure sustentada en valors monumentalistes 

i acompanyada per normatives puristes o acadèmiques. La seua vigència arriba fins als anys 

vuitanta, època en què experimenta un notable desenrotllament i en la qual s’acumulen un 

nombre important de declaracions protectores.  

  

Al llarg d’estos anys, des de la primera protecció d’un BIC a la ciutat de València –la Seu, en 

1931--,  s’han acumulat cinquanta-cinc declaracions, tant de caràcter individualitzat en un 

edifici, de més o menys complexitat, com de recintes urbans: els nuclis històrics de formacions 

urbanes assimilades en el XIX, com Benimaclet, els Poblats Marítims o Campanar, entre altres. 

  

Esta protecció emparada en la llei de l’Estat es va veure prompte acompanyada per altres de 

tipus urbanístic, derivades de lleis autonòmiques que imposaven als redactors dels plans, en la 

seua immensa majoria els ajuntaments, la preservació dels nuclis històrics i l’elaboració de 

catàlegs de protecció inspirats per altres mirades sobre el patrimoni edificat, de caràcter 

omnicomprensiu, estructural, urbà. El procés pareix culminar amb la incorporació dels valors 

paisatgístics en la formulació de juí proteccionista, a partir dels continguts del Conveni de 

Florència, els quals impregnen ràpidament la normativa autonòmica. 

  

II 

Amb este bagatge l’Ajuntament de València proposa la reconsideració dels efectes de les 

declaracions de BIC de vint-i-nou dels cinquanta-cinc presents a la ciutat, a fi de coordinar o 

ajustar  els àmbits i les normes urbanístiques que provisionalment se’ls hagueren aplicat en la 

fase declarativa, tal com exigix la Llei quan requerix la formulació d’un pla especial per a cada 

bé. Resulta enterament lògic que s’haja emprés el compliment del mandat de forma 

coordinada per a aconseguir la deguda coherència conceptual i territorial, com s’ha fet, si bé 

s’ha abordat exclusivament l’anomenada Zona Central de Ciutat Vella, deixant per a una altra 

fase els béns situats en la resta del recinte. 

  

Per petició del Consell Valencià de Cultura, els redactors del Pla Especial han comparegut i 

exposat els criteris de tot tipus tinguts en consideració i la seua aplicació als béns de Ciutat 
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Vella, els quals configuren el Pla Especial junt amb el Catàleg i l’Estudi d’Integració 

Paisatgística, actualment en tràmit d’informació pública. 

  

Pertany al codi bàsic d’esta matèria, i així s’arreplega en el document que analitzem, que un 

pla com el que examinem ha de tenir tres objectius: la protecció del bé, la regulació del seu 

entorn, limítrof o que done al mateix espai públic, i l’ordenació d’eixe mateix espai públic i del 

perceptiu del bé protegit. 

  

Per una altra banda, la protecció incorpora la regulació urbanística de les edificacions situades 

en els entorns de bé i inclou l’ordenació de l’espai públic tant pel que fa a la utilització del viari, 

la circulació rodada inclosa, l’enjardinament, els traçats d’instal·lacions urbanes o la 

senyalització de qualsevol tipus. 

  

III 

L’acumulació de tals criteris remodela en molts casos els traçats inicials dels entorns de 

protecció dels béns, i augmenta decididament la capacitat de  regulació amb la incorporació a 

la patrimonial originària de normes i lleis de continguts urbanístics que afecten els usos del sòl 

i els paràmetres de l’edificació, a més de les paisatgístiques que amplien la conca visual o 

perceptiva. Esta incorporació normativa dóna un altre perfil a la protecció, un perfil nou i 

potser fructífer, en la mesura de la capacitat de gestió de les autoritats locals. Assenyalem en 

este sentit que la protecció contemporània, com qualifiquem esta que inspira el pla especial 

que analitzem, porta a formular propostes integrades de rehabilitació urbana de sectors urbans 

complets, alguns de la màxima importància en la ciutat, com l’entorn de Sant Pius V o el del 

Portal de Serrans. Es tracta d’una aportació important, en el sentit que conté un valor 

regulador al qual han d’ajustar-se els plans de tot altre orde, viari, de circulació, 

d’enjardinament, entre altres molts, ja que no es tracta de propostes orientatives, sinó més 

aviat normatives. 

  

Resulta destacable un aspecte entre els molts que componen el pla i és la nova consideració 

dels fragments urbans resultants dels diversos plans o propostes de reforma interior que des 

de l’últim terç del XIX fins a la postguerra han deixat empremta en la ciutat, de vegades 

reeixida i de qualitat com la remodelació del Barri de Pescadors o el carrer de la Pau, de 

vegades fallides com la Plaça de la Reina o l’Avinguda de l’Oest. I molt a pesar que estes 

reformes sobre un teixit històric no tinguen cabuda en la urbanística contemporània, fundada 

en la cultura de la conservació de les ciutats, és necessari donar suport a la idea de la 

regulació patrimonial quan resulte procedent i distingir-la de la pròpia de les trames 

històriques, és a dir assumir-la com a part de la ciutat, com a resultat de l’acumulació cultural. 

D’esta manera resulta comprensible la incorporació de les formulacions sorgides al llarg de 

l’execució d’estes reformes al contingent urbà no impropi, i rescatar-les de la seua condició 

anterior, de caràcters negatius o a terme en el pitjor dels casos. 

  

En conseqüència es recuperen d’esta condició impròpia certes arquitectures produïdes després 

de la fi de la Guerra Civil, data en què convencionalment se situava el terme d’historicitat 

suficient amb mires a la protecció patrimonial, i que ara s’estén fins a 1988, moment en què 
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s’aprova el Pla General de la ciutat ara vigent. Dos obres singulars, dels arquitectes Estellés i 

Albert, respectivament, es beneficien d’esta nova mirada. 

  

IV 

En conclusió el Consell Valencià de Cultura, sense perjuí de l’escrutini detallat dels continguts, 

el qual no forma part de les comeses pròpies, considera que la redacció del Pla Especial de 

Protecció dels Entorns dels Béns d’Interés Cultural de València: 

  

Significa una adaptació consistent de l’originària protecció patrimonial dels béns a la normativa 

vigent, resultat de la incorporació de nous elements doctrinals que, com el paisatge, els doten 

de més contingut.  

  

Actualitza inclusivament les operacions urbanes de la reforma interior del XIX i del XX i les 

seues arquitectures, i proposa una rehabilitació urbana de sectors com la Plaça de la Reina en 

l’àmbit de la Catedral, i l’entorn de la Llotja i el Mercat, que requerixen una intervenció 

superadora del seu aspecte actual. 

Modifica el marc de referència de les intervencions en la ciutat, tant públiques com privades, i 

establix una redelimitació competencial que restringix l’autonòmica  a termes estrictes i deixa 

la resta dels àmbits en favor de la municipal. 

  

Per tot això el Consell Valencià de Cultura es pronuncia positivament sobre la seua formació, la 

redacció i els continguts.  

  

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

Esports i a l’equip redactor del Pla Especial. 

 


