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DE JESUÏTES A „NUEVO CENTRO‟
PRESENTACIÓ I JUSTIFICACIÓ (I)

AVALUACIÓ

Amb l‟aglutinació de voluntats i forces 
derivades del segon factor positiu, s‟hauria 
de superar amb èxit els handicaps 
negatius.

CONTEXT ACTUAL
Positiu:
•Es parteix d‟un procés de rescat progressiu del paisatge Botànic-
Jesuïtes, amb resultats palpables

•Ara hi ha coincidència política i social vers la recuperació integral 
d‟eixe paisatge

•L‟àmbit gaudeix de consideració „patrimonial‟ i està pendent d‟una 
planificació protectora en redacció

•El planejament urbanístic de la zona està obert a nova regulació

Negatiu:
•Dificultats jurídiques i econòmiques, de no comptar-se amb l‟acord 
del promotor hoteler

•Objecció del promotor a compensacions edificatòries en un altre 
punt de la ciutat 



DE JESUÏTES A „NUEVO CENTRO‟
PRESENTACIÓ I JUSTIFICACIÓ (II)

•ha de culminar el rescat amb l‟eradicació total de 
l‟edificabilitat
•ha de resultar fàcilment articulable en el planejament 
urbanístic
•no ha d‟afectar a altres valors urbans i territorials
•no ha d‟implicar despeses públiques
•ha de satisfer les expectatives del promotor

COM FER-HO POSSIBLE?

Creiem poder exemplificar la viabilitat d‟un acord 

favorable a totes les parts. Es tracta d‟una via 

compensatòria susceptible de matisos i variants „a la 

carta‟, innovadora per dos aspectes:

•es localitza en l‟àmbit coincident o immediat a

l‟actual establiment hoteler d‟EXPOGRUPO

•es planteja de manera que no supose cap cost a les

butxaques públiques

PARÀMETRES ESSENCIALS D‟UNA 
PROPOSTA COMPENSATÒRIA
AMB VOCACIÓ D‟ÈXIT

+ info: Annex. 1,2,3
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ESTABLIMENT 

D‟EXPOGRUPO, 

L‟HOTEL EXPO:
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Gènesi de la idea: Annex 4



PRIMERES APROXIMACIONS 

DIMENSIONALS I GRÀFIQUES

Alineació al carrer i elevació de VI altures

maig 2009

La 

moderació, 

assimilabilitat 

i flexibilitat 

dels resultats 

justifica 

aprofundir en 

eixa via i 

contrastar 

amb rigor la 

seua viabilitat 

i possibilitats

(sobre la hipòtesi d‟ocupació d‟una parcel·la individualitzable d`EXPOGRUPO a Nuevo Centro)



DE L‟ILLA DE JESUÏTES A L‟ILLA DE “NUEVO CENTRO”

l‟arc urbà, de sud-oest...

...a nord-oest

EXPLORACIONS / PROPOSTES



RESUM DE CONDICIONAMENTS I
PARÀMETRES D‟EXPLORACIÓ COMPENSATÒRIA

DE L’ILLA DE JESUÏTES A L’ILLA DE “NUEVO CENTRO”

1er. i PRINCIPAL.- Nuevo Centro és una propietat horitzontal. Qualsevol acord respecte dels aprofitaments

urbanístics en el recinte en favor de la societat EXPOGRUPO ha de comptar amb el beneplàcit del conjunt de

la Comunitat

2n.- Les qualitats urbanístiques -i fins i tot funcional-comercials- de l‟Illa de Nuevo Centro, definides en 1979

són clarament millorables

3r.- La introducció en el recinte d‟un nou establiment hoteler de luxe, entre 230 i 350 habitacions, i la

remodelació associada, resultarien un revulsiu dinamitzador del conjunt, sense incidències negatives sobre

l‟entorn

4t.- Des del punt de vista urbanístic, no hi ha cap dificultat d‟articulació, mentre que, des del punt de vista de

la propietat hotelera, tot són avantatges

5t.- El present treball ho té en compte i passa a explorar i exemplificar gràficament, amb tota precisió tècnica,

la viabilitat de la proposta, i la presència paisatgística de diverses formalitzacions de caire abstracte (volums

prismàtics simples, de planta estricta i l‟alçària justa per tal d‟encabir l‟edificabilitat hotelera -16.445 m2-

assignada al „solar‟ de Jesuïtes, amb el menor impacte possible)

CIRCUMSTÀNCIES PREDIALS Annex 5 CIRCUMSTÀNCIES URBANÍSTIQUES Annex 6 PLANEJAMENT Annex 7

+ info: Annex. 8



•ALTERNATIVA “A”: el mateix emplaçament de l‟actual hotel EXPO (ubicació „4‟, E.D.1979)

•ALTERNATIVA “B”: el front lliure del Carrer Joaquim Ballester (ubicació „6A‟, E.D.1979),
amb dues exploracions, una de base quadrada i l‟altra -variant B‟- de planta circular

EMPLAÇAMENTS EXPLORATS

A

B



ALTERNATIVA “A”: ampliació i elevació de l‟hotel EXPO

Vista

sud-oest

(I)



ALTERNATIVA “A”: ampliació i elevació de l‟hotel EXPO

Vista

nord-oest

(II)



ALTERNATIVA “A”: ampliació i elevació de l‟hotel EXPO (i III)

Vista

sud



ALTERNATIVA “B”: edificació c./ Joaquim Ballester

Vista

sud-oest

(I)



ALTERNATIVA “B”: edificació c./ Joaquim Ballester

Vista

nord-oest

(II)



ALTERNATIVA “B”: edificació c./ Joaquim Ballester (i III)

Vista

sud



ALTERNATIVA “B”: edif. c./ J.Ballester VARIANT B‟

Vista

sud-oest

(I)



ALTERNATIVA “B”: edif. c./ J.Ballester VARIANT B‟

Vista

nord-oest

(II)



ALTERNATIVA “B”: edif. c./ J.Ballester VARIANT B‟(i III)

Vista

sud



COMPARATIVES VISTA SUD-OEST

A

B

B‟



COMPARATIVES VISTA NORD-OEST

A

B

B‟



COMPARATIVES VISTA SUD (des de Jesuïtes)

A

B

B‟



COMPARATIVES DE PRESÈNCIA URBANA

A

B

B‟



Av. Pius XX, 2
(Hotel EXPO) AMPLIACIÓ
• planta: rectangle

64 x 25,50 = 1632 m2
• elevació: XVIII altures
• altura cornisa: 62,20 m

C/ Joaquim Ballester 47
• planta: quadrat

32 x 32 = 1024 m2,
• elevació: XVI altures
• altura cornisa: 54,00 m

C/ Joaquim Ballester 47
• planta: cercle

Ø 32  = 840 m2,
• elevació: XXI altures
• altura cornisa: 69,50 m

RESUM FINAL DE LES ALTERNATIVES



COMPARATIVA FINAL DE LES ALTERNATIVES



DE JESUÏTES A „NUEVO CENTRO‟
SÍNTESI / EPÍLEG

València, juliol-octubre 2009

1995-2009 

www.salvemelbotanic.org

CARACTERÍSTIQUES

Es localitza a “Nuevo Centro”, on ja s‟ubica l‟Hotel Expo, de la mateixa propietat 
que els terrenys de Jesuïtes

És una alternativa compensatòria de fàcil articulació en el pla urbanístic i sense 
cost per a la ciutat

Permet variants i ajusts negociables „a la carta‟

Demostra gràficament que és viable i que altres solucions són igualment 
factibles

AVANTATGES

Completa el rescat de l‟entorn del Botànic

No implica inversió pública

Satisfà i millora les expectatives del promotor de l‟hotel

Potencia els atractius comercials i urbans de “Nuevo Centro”

No afecta altres valors urbans o territorials

Epíleg i Annexos



DE JESUÏTES A „NUEVO CENTRO‟
EPÍLEG

Amb aquesta aportació s‟exemplifica la viabilitat d‟una operació compensatòria 
d‟edificabilitat, no onerosa per a les despeses públiques, entre l‟illa de Jesuïtes i l‟illa de 
Nuevo Centro, que eradique tota amenaça edificadora sobre l‟entorn protegit del Jardí 

Botànic i que permeta culminar el rescat i completar la rehabilitació del

PAISATGE BOTÀNIC-JESUÏTES

Es tracta d‟una via flexible, capaç d‟admetre molts ajusts i d‟assimilar altres 
requeriments quantitatius i qualitatius (en ubicació, estructuració, geometria, altures, 

usos i morfologia). Evidentment, poden haver-hi altres fórmules compensatòries que el 
Govern Municipal legítimament promoga i els afectats accepten, sempre que siguen 
justes i que asseguren la consecució de la mateixa finalitat rescatadora. Però, la ací 

exposada, sent com és una alternativa de „cost zero‟, també remarca que no són  
acceptables noves excuses en la resolució del conflicte. Menys encara quan els 
instruments planificadors necessaris per a la seua articulació (la redacció del Pla 

Especial de Protecció de l‟Entorn del Botànic i la Revisió del Pla General de València) 
estan actualment en curs

Esperem que aquesta proposta no caiga en sac buit, que compte amb l'adhesió 
ciutadana i  siga considerada favorablement per qui pot posar-la en pràctica, Govern 

Municipal i promotor hoteler, en benefici de la ciutat i del seu patrimoni cultural i 
paisatgístic. També ho esperem per respecte al treball dels professionals de diverses 

disciplines que desinteressadament i de manera anònima han desenvolupat i 
formalitzat aquesta idea. A elles i ells, moltes gràcies

València, juliol-octubre 2009

1995-2009 

www.salvemelbotanic.org
Annexos



DE JESUÏTES A „NUEVO CENTRO‟
ANNEXOS i COMPLEMENTACIONS



CONTEXT ACTUAL
Positiu:
• Es parteix d‟un procés de rescat progressiu del paisatge Botànic-Jesuïtes, mitjançant fòrmules conveniadores i compensadores, amb 

progressos palpables que demostren la viabilitat i utilitat de tornar-les a emprar. S‟ha fet efectiu en dues tandes, a la fi dels anys 80 i a la fi 
dels anys 90. La creació del Jardi de les Hespèrides en la meitat oriental dels terrenys, ha permés traduir en termes paisatgístics la bondat 
de l‟esforç i fer més evident, si no ho era prou, la necessitat de culminar totalment el rescat. 

• En l‟actualitat s‟ha assolit coincidència política i social vers la recuperació integral d‟eixe paisatge. Amb les recents manifestacions de les 
més altes autoritats municipals, tot l‟arc polític se suma a aquesta reivindicació ciutadana.

• L‟àmbit en qüestió gaudeix de consideració „patrimonial‟ i està pendent de rebre una planificació protectora específica, segons 
paràmetres estrictes marcats per la Llei. Sols resultarà plausible si garanteix el rescat i la rehabilitació integral del paisage

• A hores d‟ara, la planificació urbanística de la zona està oberta a nova regulació: redacció del Pla Especial de Protecció de l‟entorn del 
Jardí Botànic, encomanat per l‟Ajuntament fa més d‟un any, i Revisió del Pla General, ara en curs.

Negatiu: 
• Existència de dificultats jurídiques i econòmiques per a fer-ho viable, de no comptar-se amb l‟acord del promotor hoteler. Les primeres són 

fruit del llarg historial d‟erràtiques accions administratives que han derivat en un seguit de revessos judicials en la defensa de l‟interés 
públic. Les segones s‟incrementen en el temps, de manera que la via expropiadora, legalment sempre a l‟abast, adquireix unes 
dimensions d‟alt cost difícilment assumibles, menys encara en època de crisi, mentre l‟assumpte patrimonial segueix en litigi davant el 
Tribunal Suprem amb la indeterminació temporal i de resultats que aquesta via comporta.  

• L‟objecció -per no dir rebuig frontal- del promotor hoteler, reiteradament adduïda, a acceptar cap compensació edificatòria en un altre 
punt de la ciutat. 

AVALUACIÓ
• Amb l‟aglutinació de voluntats i forces derivades del segon factor positiu -que ací esdevé „principal‟, dins de la conjuntura general-, 

s‟hauria de saber superar amb èxit els handicaps negatius. Però això no caurà com fruita madura. El Govern Municipal s‟ha d‟ocupar a 
fons i empentar el procés, comptant amb el concurs favorable -i les propostes quan siguen constructives- del cos social i polític de la 
ciutat.

PARÀMETRES ESSENCIALS D‟UNA PROPOSTA COMPENSATÒRIA AMB VOCACIÓ D‟ÈXIT
• ha de culminar el procés de rescat de les dues últimes dècades amb l‟eradicació total de l‟edificabilitat avui subsistent
• ha de resultar fàcilment articulable en el planejament urbanístic
• no ha d‟afectar altres valors urbans -vivencials, paisatgístics, culturals o socials- i territorials, dignes de respecte
• no ha d‟implicar despeses públiques
• ha de satisfer les expectatives del promotor -en localització, representació i sinèrgia comercial-, similars o millors a les de Jesuïtes

COM FER-HO POSSIBLE? 
La present aportació, DE JESUÏTES A „NUEVO CENTRO‟. Noves Idees per a la CULMINACIÓ DEL RESCAT i REHABILITACIÓ DEL PAISATGE 
BOTÀNIC-JESUÏTES, exemplifica la viabilitat d‟un acord favorable a totes les parts, mostra „un camí resolutiu‟, radicalment innovador, 
susceptible de matisos i variants „a la carta‟, on destaquen dues novetats que poden semblar un poc sorprenents:

• es localitza en l‟àmbit coincident o immediat a l‟establiment hoteler que avui ja explota EXPOGRUPO a la nostra ciutat
• es planteja de manera que no supose cap cost a les butxaques públiques

Aquest treball ve a demostrar que, tot i no ser fàcil, és un camí possible. Per això semblaria inconcebible que les nostres autoritats
pogueren defugir valorar-lo, liderar-lo i gestionar-lo per menyspreu o per dificultat. Com resultaria impensable un rebuig frontal del
promotor hoteler, si redunda objectivament en benefici seu i de la ciutat que acull els seus negocis.

DE JESUÏTES A „NUEVO CENTRO‟
PRESENTACIÓ i JUSTIFICACIÓ (I i II)

Annex 1



A hores d‟ara, segons han manifestat les més altes autoritats municipals, hi ha coincidència
d‟objectius, compartida pel Govern Municipal amb la resta de l‟arc polític, en sintonia amb la
llarga reivindicació de la ciutadania: CULMINAR EL RESCAT PAISATGÍSTIC DEL CONJUNT
BOTÀNIC-JESUÏTES, eradicant del seu àmbit les possibilitats edificadores que encara
l‟amenacen.

Com a mostra de la posició municipal, públicament manifestada, es transcriuen unes contundents
declaracions del Primer Tinent d‟Alcalde, n‟Alfonso Grau, a la ràdio pública valenciana:

ANNEX A LA PRESENTACIÓ (I)
(DECLARACIONS PÚBLIQUES DE LES AUTORITATS)

A.Grau a Ràdio 9
24.07.2008

Annex 2

“La decisión que ya la explicó la Alcaldesa hace algún
tiempo es, en principio, llegar a algún tipo de acuerdo
para no levantar ahí ningún tipo de edificio.

La opinión del Ayuntamiento es ampliar el Jardín de las
Hespérides.

¡No vamos a poner el Jardín de las Hespérides en la
terraza del Hotel! Evidentemente”




Qualsevol reordenació de la zona Botànic-Jesuïtes, com ha ocorregut en el passat, ha d‟articular-se per via urbanística, siga en
aplicació directa al servei d‟un model de ciutat sustentat políticament o bé siga, com ací resulta indefugible, per
indicació/exigència d‟uns paràmetres establerts en la legislació patrimonial que li afecta.

Tractant-se d‟un àmbit totalment qualificat en sentit patrimonial (entorn de dos BICs individuals -el propi Jardí Botànic i l‟Església de
Sant Miquel i Sant Sebastià- i de dos Béns de Rellevància Local -la Capella neobizantina i el mateix Col·legi de Sant Josep,
així com la canalització històrica del vell Túria del Passeig de la Petxina- i part d‟un BIC de conjunt -l‟Eixample noucentista
dins de l‟Àrea Central del Conjunt Històric de València-), ha d‟estar regulat mitjançant un Pla Especial de Protecció que, a la
vista de les actuals disposicions de l‟art. 39 de la Llei de Patrimoni Cultural Valencià (Modificació del 2007, aplicable amb
independència de quin siga el pronunciament futur del Suprem, ja que el dictamen judicial correspon a un marc legal,
urbanístic i patrimonial, precedent que avui està superat), sols pot decantar-se en ordre a la culminació del rescat i
rehabilitació integral d‟aquest paisatge, eradicant per fi l‟amenaça edificatòria permesa en la planificació actual.

A hores d‟ara, segons han manifestat les més altes autoritats municipals, hi ha coincidència política d‟objectius en el pla urbanístic
així expressat, i en el pla patrimonial, legalment taxat. Una coincidència que pren arrels en la llarga reivindicació ciutadana
i que, a més a més, comparteix la resta de l‟arc polític. Una coincidència que hauria d‟aglutinar voluntats i forces per tal de
resoldre amb èxit i de manera definitiva aquest conflicte urbà i no permetre que les dificultats jurídiques i econòmiques
paralitzen la presa de les decisions planificadores necessàries per a assolir aquest objectiu. Es pot dir que tenim una
conjuntura general „favorable‟, però no suficient perquè la seua consecució caiga com fruita madura. El Govern Municipal
s‟ha d‟ocupar a fons i empentar el procés, comptant amb el concurs positiu -i les propostes quan siguen constructives- del
cos social i polític de la ciutat.

Davant el perill de certa passivitat, a expenses de la voluntat del promotor hoteler, i sabent alhora que la via expropiadora,
legalment sempre a l‟abast, tindria unes dimensions d‟alt cost difícilment assumibles, més encara en temps de crisi, aquesta
Coordinadora busca noves alternatives esforçant-se en la seua tasca propositiva a la fi d‟exemplificar, fer evident, la
viabilitat d‟un acord favorable per a totes les parts. En aquest sentit ha treballat en la recerca d‟alternatives compensatòries
de finalitat eradicadora que: a) resulten fàcilment articulables en el pla urbanístic, b) no afecten a altres valors urbans -
vivencials, paisatgístics, culturals o socials-, c) no suposen despeses públiques i d) en funció de les manifestacions de
localització, representació i sinèrgia comercial manifestades pel promotor a l‟hora de defensar la persistència edificadora a
Jesuïtes, vinguen a satisfer les seues expectatives d‟una manera similar o millor a la que en eixe enclavament podrien
substanciar-se.

Com a antecedents resulta just ressenyar la pròpia conveniació compensatòria desplegada pel Govern Municipal amb la
societat ENTREAVENIDAS en 1997-98 per tal d‟eradicar 2/3 de l‟edificabilitat aleshores adscrita als terrenys i generar la
implantació del Jardí de les Hespèrides en la seua meitat oriental, però també l‟informe de 9 localitzacions d‟atractiu hoteler
aportat en 1998 per aquesta Coordinadora en solars públics o espais pendents de transformació urbanística, als quals
s‟afegirien més avant altres de nous -cas de l‟Estació d‟Autobusos o l‟antiga Fe- sorgits fora de les previsions inicials del
PGOU. Les propostes que ara presentem, però, resulten radicalment innovadores per dues novetats significatives: 1) es
localitzen en l‟àmbit coincident o immediat a l‟establiment hoteler que avui ja explota EXPOGRUPO a la nostra ciutat i 2) es
plantegen de manera que no suposen cap cost a les butxaques públiques.

Partint d‟aquestes premisses, es mostra ‘un camí resolutiu’, susceptible de matisos i variants ‘a la carta’. Per això semblaria
inconcebible la desconsideració de les nostres autoritats a valorar-lo, liderar-lo i gestionar-lo per menyspreu o per dificultat,
com resultaria impensable un rebuig a seguir-lo per part del promotor hoteler, si és en benefici seu i de la ciutat que l‟acull.

ANNEX A LA PRESENTACIÓ (i II)
(CONTEXT i ANTECEDENTS)

Annex 3



PLANTEJAMENT BÀSIC
TRASLLAT DE L‟EDIFICABILITAT HOTELERA DE JESUÏTES A L‟ÀREA URBANA 

CONSOLIDADA ON RADICA L‟ACTUAL ESTABLIMENT D‟EXPOGRUPO, 

L‟HOTEL EXPO: “NUEVO CENTRO”

Aquesta via compensatòria fou 

avançada a les autoritats, per 

primera vegada, en l‟expedient 

declaratiu de BIC del Jardí Botànic 

com alternativa a la penosa 

assumpció normativa -tot i que 

volumètricament concentrada-

dels drets edificatoris en l‟antic 

recinte col·legial. No fou feta 

pública fins recentment, en Nota 

de Premsa del 03.03.2009, com 

una aportació teòrica de la que 

ara mostrem el seu contrast 

pràctic.
Annex 4



CIRCUMSTÀNCIES 

PREDIALS
L‟Hotel EXPO, en realitat NO ocupa una parcel·la individualitzable, 

sinó SOLS UNA PART -Ref. Cadastral 4535301YJ2743F0182JH-, en règim 

de divisió horitzontal, de la totalitat de Nuevo Centro, que és una finca 

o parcel·la única -Ref. Cadastral: illa 45353, parcel·la 01-

Annex 5
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La finca o parcel·la única, 01/45353 Nuevo Centro, està regulada urbanísticament DE MANERA ESPECÍFICA 

per planificació (Estudi de Detall) de 1979, assumida pel Pla General de 1988

L‟edificabilitat del 

planejament, segons 

s‟acredita en la 

Memòria i plànols de 

l‟E.D.70 de 1979,

ESTARIA 

PRÀCTICAMENT 

ESGOTADA (*), 

mitjançant les 

construccions 

actuals Annex 6



“ESTUDIO DE DETALLE DEL CENTRO COMERCIAL DEL 

POLÍGONO CAMPANAR DE VALENCIA”, 1978-1979
(formalitzador, per a la parcel·la Nuevo Centro, de les condicions urbanístiques del Plan General de 1966, del 

Plan Parcial Reformado del Polígono de Campanar, de 1971, i de les normes tècniques d‟adjudicació de terrenys 

del Instituto Nacional de la Vivienda, de 21.06.1974, assumides per l‟Ajuntament de València el 09.08.1974)

VIII.- ORDENACIÓN RESULTANTE

Como consecuencia y resumen de todo lo

anterior, en el plano número 5 incorporado a este ESTUDIO DE

DETALLE, figura grafiada la ordenación de volúmenes resultante

en su totalidad con expresión de las construcciones, sus

alturas de cornisa, el número de plantas sobre rasante, las...

(*) segons dades de l‟E.D.: 

•A) El front oest de l‟edifici “4” (actual

Hotel EXPO) resta retirat respecte de la

alineació, sense ocupació sobre rasant.

Eixe espai resulta aliè a l‟ús comercial

dominant del complex.

•B) L‟anomenat edifici “6A”, sense dret

d‟aprofitament de subsòl, es presenta

com servitud del Centre Comercial: en

planta baixa, per al pas dels vehicles de

l‟aparcament, com ara es produeix a

l‟aire lliure; i en una hipotètica planta

alta, de 2000 m2 d‟ocupació màxima,

per a „Exposiciones y Muestras‟. En

aquestes condicions, no hi ha hagut cap

interés comercial d‟edificar-lo. D‟altra

part, es ben provable que els seus drets

de volumetria (base de computació en

eixe planejament) ja estiguen consumits

en la globalitat del recinte per les

edificacions i annexes avui existents. Annex 7



ANNEX DE CONDICIONAMENTS I PARÀMETRES D‟EXPLORACIÓ 

COMPENSATÒRIA DE L’ILLA DE JESUÏTES A L’ILLA DE “NUEVO CENTRO”
1er. i PRINCIPAL.- Com que Nuevo Centro és una propietat horitzontal, qualsevol acord respecte dels aprofitaments urbanístics en el recinte en favor de la societat

EXPOGRUPO ha de comptar amb el beneplàcit del conjunt de la Comunitat. La situació predial de Nuevo Centro -finca única amb espais/edificis en divisió

horitzontal- implica que qualsevol variació de les condicions urbanístiques i edificatòries, independentment de la seua localització, siga una qüestió que afecta al

conjunt de la seua Comunitat de Propietaris. Per tant, disposar un increment d‟edificabilitat compensatòria dirigit a la societat EXPOGRUPO, no sols ha de comptar

amb el seu l‟acord sinó també amb el de la Comunitat, que ha de trobar avantatges -o al menys, cap perjudici- en l‟operació. Aquest aparent handicap, té de

positiva contrapartida la disponibilitat de diverses localitzacions dins del recinte predial. Algunes potser més favorables per a totes les parts que la inicialment

considerada de sobreedificar en l‟emplaçament actual de l‟hotel EXPO.

2n.- Les qualitats urbanístiques -i fins i tot funcional-comercials- de l‟Illa de Nuevo Centro, són poc reeixides i, en tot cas, clarament millorables. Aquest àmbit està

penalitzat per un naixement (1978-82) segons una filosofia perifèrico-fronterera que, lligada a l‟eix d‟Ademús, mira a la ciutat històrica de la ribera contrària del Túria

mentre es tanca al altres fronts dominats per l‟agrupació de macro-illes dotacionals (La Fe-Conselleria d‟Educació pel nord i Parc-Estació Autobusos, per l‟est). Això ha

produït una favorable obertura d‟espais i la retirada dels seus moderats volums edificats respecte del front fluvial, però la resta de fronts, simples servidors

(aparcaments i accessos de vehicles) d‟aquesta replaça comercial, no estan a l‟altura -ni en estructuració i activitat ni en paisatge i dignitats urbanes- de les

exigències multidireccionals d‟una ciutat que al llarg de tres dècades ha crescut i s‟ha consolidat intensivament per tots els seus voltants. El recinte necessita obrir-se i

articular-se respecte d‟eixos fronts cridats a una forta remodelació urbana, particularment en la cara nord, on el trasllat de la Fe i en tot cas, la potencia de l‟eix Pius

XII-Corts Valencianes i el paper del creuer viari amb l‟Av. Campanar/Vall de la Ballestera-Joaquim Ballester, ja ho demanden.

3r.- La introducció en el recinte d‟un nou establiment hoteler de luxe, entre 230 i 350 habitacions, i la remodelació associada, resultarien un revulsiu dinamitzador del

conjunt, sense incidències negatives sobre l‟entorn. En aquestes circumstàncies, la introducció en el recinte d‟un nou establiment significatiu té diversos avantatges.

Generaria una nova fita paisatgística i renovaria la presència urbana del conjunt, mitjançant la introducció d‟un element de major verticalitat que esmene la

despersonalització de la vora esquerra del riu. Aportaria públic d‟alt poder adquisitiu al seu comerç i serveis. Permetria ampliar la dotació d‟aparcaments en el subsòl,

i fins i tot promoure una nova articulació urbana i l‟extensió de l‟activitat comercial al front nord-oest, de gran potencialitat futura,... Per tant, també hauria de

considerar-se positiva pel conjunt dels copropietaris i comerciants allí establerts. D‟altra banda, l‟edificació subsegüent, donades les condicions del recinte i dels seus

voltants, particularment en les localitzacions concretes que s'assajaran, no generaria cap problema col·lateral ni en la vessant patrimonial en la que tan positivament

participa (eradicació definitiva de les afeccions en l‟entorn Botànic-Jesuïtes) ni en la vessant residencial, d‟ubicació allunyada, o ciutadana en general (el

plantejament compta amb el coneixement previ de l‟Associació de Veïns d‟eixa demarcació)

4t.- Des del punt de vista urbanístic, no hi ha cap dificultat d‟articulació. Basant-se en convenis i modificant el planejament, no hi ha impediments, atesa l‟assimilació a

Zona TER-3 (Terciari) del PGOU, ni per al cas de necessitar-se un increment del còmput total d‟edificabilitat de les àrees intercanviades. Pense‟s com a precedent la

duplicació d‟altura edificable assignada per la Planificació del Parc Central a les parcel·les del carrer Gibraltar, quan el PGOU del 88 ja establia el seu règim

urbanístic i no les incloïa en eixe àmbit de planejament diferit. Mentre que, des del punt de vista de la propietat hotelera, tot són avantatges. El futur establiment

gaudiria de la mateixa centralitat i comunicació que l‟actual Hotel Expo, amb el qual desplegaria totes les sinèrgies, com ocorre amb els establiments de la mateixa

cadena emplaçats davant l‟Estació de Sants a Barcelona. La futura edificació en forma de torre milloraria la percepció urbana dels establiments i oferiria esplèndides

vistes a les seues dependencies. A més a més, una assignació d‟edificabilitat consumible en un recinte urbà que no té la condició de solar, permet que el dret

edificador associat -un actiu computable en l‟economia immobiliària- puga materialitzar-se o no temporalment, a la seua voluntat, sense obligacions de calendari o

caducitat i sense les responsabilitats urbanes i econòmiques dels solars convencionals.

5t.- El present treball, tenint en compte eixos aspectes, passa a explorar i exemplificar gràficament, amb tota precisió tècnica, la viabilitat de la proposta, i la

presència paisatgística de diverses formalitzacions. Totes elles es definiran segons volums prismàtics simples, de planta estricta i l‟alçària justa per tal d‟encabir

l‟edificabilitat hotelera -16.445 m2- assignada al „solar‟ de Jesuïtes, amb el menor impacte possible. Evidentment, amb més elevacions i, mitjançant la taxació

pertinent, podrien compensar-se altres drets o despeses legítimes al·legables pels afectats, atés que aquest enclavament presenta una alta assumibilitat i flexibilitat

de paràmetres volumètrics i funcionals. En la pràctica, les solucions definitives i ajustades serien el resultat de projectes, preferiblement mitjançant concurs d‟idees, de

major complexitat i d‟estructuració i morfologia diferents a les ací exemplificades. Les alternatives explorades són:

•Alternativa “A” sobre el mateix emplaçament de l‟actual hotel EXPO. Entre diverses opcions assajables d‟exploració volumètrica, s‟ha començat, atés el seu

caràcter teòric i didàctic alhora -síntesi de la filosofia de l‟operació proposada i en la senda de les primeres aproximacions-, per projectar una edificació que

s‟ubicaria sobre el mateix emplaçament de l‟hotel EXPO, ampliant-ne l‟ocupació a línia de Pius XII i recreixent-ne l‟alçària fins incorporar l‟edificabilitat de Jesuïtes.

•Alternativa “B” sobre el front lliure del Carrer Joaquim Ballester. Es tracta d‟un contrapunt, pot ser més factible, econòmic i eficient als efectes d‟allò manifestat en els

punts 2n. i 3r. Ocuparia l‟espai d‟accés de vehicles, que ja estava subjecte a la previsió d‟un edifici -“6A”- en l‟Estudi de Detall de 1979. Per tal de no introduir

paràmetres formals de tipus arbitrari, s'assajarà sobre una planta de base quadrada o circular -versió B‟- segons disposició i dimensions preses de la torre de la veïna

Subdelegació del Govern, que no sobrepassen l‟àrea ocupable “6A” i que conjuguen amb eixa referència i amb la de l‟IVO, situat al cantó contrari. Annex 8


