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València, 24 de febrer de 2015

AL·LEGACIÓ A LA REVISIÓ SIMPLIFICADA DEL PGOU DE VALÈNCIA
Informació Pública 2014-15

La Coordinadora ‘Salvem el Botànic, Recuperem Ciutat’ , i en el seu nom
Josep Pasqual Requena Pallarés (19.447.863-Y) y Julián Marcelo Cocho
(50.000.180-C), amb adreça a efectes de notificacions, Plaça Tavernes de
Valldigna 4, 46003-VALÈNCIA (Centre Excursionista de València), com a
entitat ciutadana interessada particularment sobre la situació urbanística i la
destinació dels coneguts com a Terrenys de Jesuïtes (cantonada Passeig de la
Petxina, Gran Via Ferran el Catòlic) i, en general sobre la realitat actual i futura
del conjunt de la nostra ciutat i el territori que l’envolta, en matèria de patrimoni,
paisatge, ecologia, qualitat vivencial i participació ciutadana, amb motiu de la
presentació pública de la nova versió de ‘Revisió Simplificada del PGOU de
València”, per la present vol

MANIFESTAR:

1) Advertiment de caràcter previ i primera al·legació

Entre els objectius planificadors del present planejament està (cal que estiga,
necessàriament) la provisió, revisió, complementació i/o homologació en el seu
cas, de tots els aspectes de nivell estructural del PGOU, conforme els criteris i
determinacions establerts per la legislació que actualment regula cadascun
d’eixos aspectes, com és el cas de la vessant patrimonial de l’urbanisme (o dit
també a l’inrevés, de la vessant urbanística del patrimoni). Una obligació que
deriva de la legislació patrimonial autonòmica (d’ara en davant, LLPCV) el
primer text de la qual és de juny del 98, per tant, posterior a la redacció-
aprovació del PGOU del 88 i que per això mateix, cal assolir inexcusablement
en la seua Revisió. Una obligació que, d’altra banda, en bona mida ja tenia
caràcter de compromís expressament assumit –insatisfet, certament– per
l’Ajuntament en 1994, segons un Conveni-Marc1 signat amb la Generalitat
Valenciana i subscrit ja aleshores per l’actual Alcaldessa, que segueix vigent en
no haver-se denunciat ni revisat per cap de les dues parts (ans al contrari, els
seues efectes foren convalidats amb caràcter provisional, per l’autoritat
autonòmica ‘popular’ en data 12 de maig 1999, amb motiu de la recent entrada
en vigor de la LLPCV).

                                                
1 “Conveni Marc de Col·laboració entre la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de València, per al
Desplegament i l’Execució del Planejament Urbanístic del Conjunt Històric de la Ciutat” , signat el
dia 22 de juny del 1994 i publicat al DOGV en data 4 de novembre del mateix any. Es tracta d’un Conveni
encara vigent –òbviament, precisat de revisió– del qual no hi ha cap referència ni cita en la documentació
de la RSPGOU ala que hem tingut accés.
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Aquest objectiu planificador no pot excusar-se (com sembla pretendre’s i
equivocadament s’afirma sobre la base de l’Art. 47 de la Llei del Patrimoni
Cultural, quan aquest sols parla dels Catàlegs i no de totes les determinacions
urbanístiques de caire estructural que eixa mateixa Llei exigeix implantar,
prèvia validació expressa de l’autoritat competent en la matèria, sobre tots els
àmbits i entorns BIC i BRL del Municipi2, i quan també caldria interpretar-lo
exigible en relació al tractament adequat de la base material del patrimoni
immaterial que expressament s’haja reconegut legalment a eixe nivell, cas de
l’Horta, en relació amb el Tribunal de les Aigües, BIC declarat Patrimoni
Immaterial de la Humanitat per la UNESCO) en l’existència d’una tramitació
urbanística en expedient diferenciat de la provisió d’un Catàleg Estructural de
Béns i Espais Protegits del Municipi, ja que la regulació urbanística de nivell
estructural en tots els aspectes, entre ells el patrimonial, resulta indestriable i
inseparable de la planificació general.

Per tant, aquesta matèria és al·legable en els dèficits, omissions o
incongruències que eixe planejament presente, com és el cas de la present
revisió ‘simplificada’ (adjectiu restrictiu que no cap en matèria urbanístico-
patrimonial de caràcter estructural ja que el planejament ha de satisfer els
requisits que li són propis de manera integral i integrada). Més encara si
l’esmentat Catàleg, a més d’incoherències i omissions injustificables que com a
tal document presenta, no ha integrat tots els béns que calia incloure i no ha
estat capaç d’abastar tots els paràmetres urbanístics que els àmbits
patrimonials de nivell estructural 3 han de veure’s regulats, segons
l’encomana que a la via urbanística fa la legislació patrimonial,  ja que en
aquesta vessant, tots ells són articuladors del règim protector exigit per la Llei i
de la responsabilitat tutelar competència exclusiva de la Generalitat.

És a dir, en aquest aspecte, tots els paràmetres del règim protector són de
nivell estructural, de manera que la planificació que els ha d’atendre no admet
graus de diferenciació administrativo-competencial en la seua provisió i control,
ni diferiments temporals més enllà dels terminis consignats per la legislació
patrimonial (a partir de la Modificació legislativa del 2007, uns any, que vencia
en febrer del 2008!).

Per dir-ho d’altra forma, per una banda, la pormenorització determinativa que
eixos àmbits precisen de cara a la seua correcta protecció, es manté dins de
l’òrbita ‘estructural’ del planejament, precisat de supervisió i validació mitjançant

                                                
2 En la Memòria Justificativa de la Revisió, LLibre I, Apartat 2.6, pàg. 10, es diu que les prescripcions de la
LLPCV sobre dit article van motivar “que en julio de 2011 la Corporación tomó la decisión de avanzar en
la tramitación del Catálogo Estructural, de contenido ‘claramente diferenciable’ del resto de la Revisión
Simplificada del Plan general” (les cometes i subratllats, són nostres)
3 És a dir, tots els Béns d’Interés Cultural reconeguts (els ‘individualitzats’, Monuments, Jardins Històrics,
etc., amb els seus entorns d’afecció i els de ‘Conjunt Històric’ amb el seu recinte propi) i tots els Béns de
Rellevància Local a reconéixer (ací també, com en el grup anterior, els ‘individualitzats’, amb els seus
entorns d’afecció, si és el cas, i els de ‘Nucli Històric Tradicional’ amb el seus recintes propis)
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informe patrimonial habilitador i l’aprovació expressa de la Generalitat, i mai
baixa a l’esgraó de planificació de ‘nivell pormenoritzat’, competència pròpia de
l’Ajuntament en el pla ‘exclusivament urbanístic’. I per altra banda,
l’emplaçament legal d’un any, renovat en febrer de 2007, i els termes del
Conveni-Marc de 1994, no permeten a la present Revisió cap ajornament
definitori, menys encara quan després de l’entrada en vigor de dita modificació
legal no s’ha produït cap acte convalidador del planejament patrimonial
prèviament validat (al contrari de com es va fer a continuació de l’entrada en
vigor del primer text legal de 1998) i, per això mateix, fins i tot en els àmbits que
hi havia una provisió provisionalment o definitivament acceptada, s’ha de
revisar el planejament conforme les exigències de dita Modificació4. Vuit anys
després del nou marc legal no hi ha excuses per a assolir com correspon eixa
obligació legal.

En conseqüència, no cap limitació d’al·legabilitat davant la nova versió de la
Revisió del PGOU (d’ara en davant RSPGOU) sobre els paràmetres de
caràcter estructural de la vessant patrimonial del planejament, estiguen o no
(total o parcialment) tractats en l’esmentat Catàleg Estructural (d’ara endavant,
CE) en un procés/tramitació que pretén presentar-se com a independent i que
per la naturalesa i nivell dels seus continguts no pot rebre eixe tracte, sinó que,
cas de donar-se, ha de resultar necessàriament convergent en una integració
dins el PGOU i, per tant, part indissociable de la seua revisió. Un PGOU no pot
prosperar en la seua tramitació urbanística si no atén totes les matèries
de nivell estructural, entre elles les patrimonials que han de tindre
consignació en el Catàleg d’eixe Pla, però també la intrumentació de
règim urbanístic, normativa i demés paràmetres d’ordenació i regulació
que afecten al patrimoni en el cos de dit planejament.

Aquesta premissa resulta més òbvia i exigent encara si tot plegat, RSPGOU i
RCE, presenta insuficiències, desatencions i incongruències sobre la vessant
estructural del patrimoni que obligadament han de subsanar-se en aquest
procés de revisió. Un procés que, tot i presentar-se com a ‘simplificat’, no pot
renunciar a ser complessiu de tots els aspectes de nivell estructural i ni a ser
integral de tots els paràmetres de cada aspecte que legalment ostenten eixe
nivell.

En certa manera la present RSPGOU ve a reconéixer-ho quan el primer plànol
que presenta és el d’Infrastructura Verda que, ateses les exigències de la nova

                                                
4 Com es tornarà a esmentar més avant, fins i tot caldria interpretar que la convalidació del 99 i les
específiques sobre modificacions i desenvolupaments planificadors informats favorablement amb
anterioritat a l’entrada en vigor de dita Modificació, haurien decaigut en els seues efectes validadors. I, en
conseqüència, al menys des de febrer del 2008 (finalització del termini d’un anys per a convalidar o
adaptar), l’exercici de la tutela patrimonial que fou traslladat des de la Generalitat a l’Ajuntament
mitjançant l’articulació del referit planejament, hauria de revertir automàticament a la primera.  La
Generalitat, hauria de que tornar a exercir directament la tutela, restituint el règim d’autoritzacions prèvies,
una a una, de totes les actuacions que es plantegen en els àmbits de planificació patrimonialment no
homologada al nou text legal.
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legislació urbanística, ha d’incloure ‘l’estructura’ estrictament ‘verda’
conjuntament amb ‘l’estructura’ patrimonial. Un plànol que, en efecte respon a
aquesta obligació incorporant béns de nivell estructural d’aquests dos
segments, i per tant, dóna base per a l’al·legabilitat en tots dos aspectes tal i
com hem argumentat sobre la qüestió patrimonial, més encara si el propi
document, és a dir, eixe plànol, presenta greus omissions, indefinicions,
errades i incongruències en aquesta última matèria.

També en el text escrit pot observar-se (com si els redactors hagueren
assimilat –això sí, sense reconéixer-ho, clar! – part dels termes que al respecte
la present Coordinadora va exposar en la seua al·legació de maig de 2008) que
la present versió de la Revisió, particularment a l’epígraf 6.6. La Protección del
Patrimonio Cultural (Llibre I, Memòria Justificativa, pàg. 100 i segs.), ve a
relatar les exigències urbanístiques de l’esmentat marc legal patrimonial,
aplicades a la situació present de la planificació municipal, això sí d’una manera
molt laxa, insuficient, omissiva i descompromesa (‘es mantè la necessitat’,
‘podrà fer-se’, ‘s’està fent’... determinada planificació patrimonial pendent o
desactualitzada) i sense reparar en què, amb l’entrada en vigor de la
Modificació de 2007 i no havent-se produït la convalidació del planejament que
en el seu cas estiguera validat en el marc legal precedent, els efectes legals de
dita validació han decaigut (al menys des de 2008, quan finalitzava el termini de
provisió/convalidació) i ara, no sols està pendent de proveir-se de manera
inajornable, com a obligació indefugible d’aquesta Revisió, sinó que la tutela
que mitjançant la validació patrimonial del planejament es delega o traspassa
de la Generalitat a l’Ajuntament, lògicament també ha decaigut, de manera que
totes les actuacions que es puguen plantejar en eixos àmbits, necessitarien
l’expressa autorització prèvia de l’actual Direcció General de Cultura que és la
competent autonòmica en matèria de patrimoni (vegeu la Nota 4).

En el referit epígraf, de la Memòria Justificativa es reconeix p.e. que està
pendent de proveir-se, com nosaltres denunciàvem en 2008, l’anoment PEP-3
Botànic-La Roqueta sobre l’eixample protegit Oest, entre Guillem de Castro -
Xàtiva i la Gran Via Ferran el Catòlic - Ramón i Cajal5; també es reconeix que
hi ha una sèrie de Plans Especials de Protecció d’entorns de BIC (el de la
Trinitat, del 97, el Sant Miquel dels Reis del 2001 i el de les Drassanes de
2006) que, d’acord amb la Modificació del 2007, precisen d’adaptació
convalidadora i que, malgrat iniciar-se en 2007 la provisió d’aquest planejament
estructural per a la resta de BICs del Municipi, que s’ha agrupat en 9 àmbits de
planificació especial,... ara per ara, sols s’ha culminat un i estan en procés de
tramitació altres quatre, mentre que, concretament l’anomenat PEP-EBIC 03
que agrupa el Jardí Botànic, l’Església de Sant Miquel i Sant Sebastià i la Porta
Torres de Quart, és a dir, el PEP que engloba al seu si els Terrenys de Jesuïtes
i que, amb un plantejament modificatiu del PGOU podia ser-ne també
l’instrument articulador dels acords del Conveni de 2013, no ha eixit a la llum!

                                                
5 Sense noticies d’ell des del primer intent de tramitació en l’any 1998.
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Aquest reconeixement de l’obligació de revisió o adaptació convalidadora del
planejament especial anterior a la Modificació del 2007, també es fa sobre
l’àmbit de Ciutat Vella on la planificació especial –PEPRIs–, provisionalment
validada en el 99 (i des del 2007-08, decaiguda), data de principis del 90. Així,
vistes les inversemblants llacunes i àrees de la Ciutat Vella (Plànol de la pàg.
103 de l’esmentat epígraf de la Memòria Justificativa) que no restaran
patrimonialment regularitzades quan es culmine la provisió dels 9 PEPs EBIC6,
en el punt 6.6.2, pàg. 104 es diu: “Dado que estos PEPRIs deben  adaptarse a
la legislación patrimonial, una vez aprobados definitivamente los planes
especiales de los entornos de BICs, esta adaptación podría  instrumentarse
mesiante la revisión global de sus catálogos y la elaboración de un documento
de refundición de carácter integral de la ordenación de Ciutat Vella, que
refunda las determinaciones de todo el planeamiento de protección que afecta
a este Bién de Interés Cultural (es referix a la Ciutat Vella, com a part del BIC
Conjunt Històric de València), con el objetivo de disponer de un documento
único de ordenación, que resuelva la falta de concordancia que se haya podido
producir entre los diferentes planeamiento i que facilite su aplicación”. Bravo!
D’acord, excepte en el terme ‘podría’, ja que aquesta previsió en forma
d’obligació segueix vigent des del Conveni-Marc del 94 i no sembla gens
raonable que tot i afectar a la planificació estructural en matèria de patrimoni, la
Revisió ho deixe com una possibilitat, sense majors concrecions, derivada a un
termini temporal indefinit.

Però, d’altra banda, aquest reconeixement del deure d’adaptació d’aquestos
Plans Especials precedents, contrasta amb l’aplicació parcial i tendenciosa que,
segons traspua aquesta Memòria, pretén fer-se a l’hora d’avaluar la totalitat del
planejament patrimonial del municipi. Ens referim, p.e. als Plans Especials de
L’Eixampe Est, el PEP-1 del 2005 i el PEP-2 del 2006, que la memòria cita en
la pàg. 100 i que, segons la mateixa prescripció legal, també haurien de
revisar-se i convalidar-se. Però, ens referim també, a un planejament de la
major importància qualitativa i conflictivitat patrimonial i social, com és el PEPRI
del Cabanyal, datat en el 2001, que ara pretén modificar-se parcialment en una
mascarada orientada a enganyar al Ministeri de Cultura (si aquest vol/desitja
partidistament ser enganyat) sobre el compliment de l’Ordre Ministerial de 29
de desembre de 2009 que suspenia la seua execució. Aquest PEPRI “també
està pendent” d’una revisió adaptadora que abaste, al menys, tota l’àrea
declarada Conjunt Històric BIC i no sols d’una adaptació puntual als termes de
l’Ordre (i de tot el barri històric, si se li adscriu el reconeixement BRL, NHT que
en justícia li pertoca). Aquest planejament globalment i no parcialment ‘adaptat’,
és a dir, revisat en la seua totalitat, ha de (tornar a) passar per tant a validació
patrimonial prèvia de la Conselleria de Cultura.

                                                
6 Tenim constància de què el Govern Municipal, va rebutjar aprofitar aquest procés per a revisar la
integritat del planejament de la zona, que en conjunt també es BIC, com haguera estat lògic i coherent,
també per a la integració adequada de les prescripcions dels entorns dels BICs individuals immersos en
ella.
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Per tant, no pot dir-se  com en la Memòria Justificativa és fa (ùltim paràgraf de
la pàgina 100 i primer de la 101)  –i en aquest sentit, ho al·leguem –, que “El
Plan  (és a dir, la Revisió Simplificada ara en tràmit) asume  el contenido del
PEPRI aprobado y en su caso, la adaptación que se haga de este
planeamiento para adaptarse al contenido de la mencionada Orden”. A banda
de sorprendre’ns i esbalair-nos pel fet que des de la Revisió s’ometa que ja
s’ha redactat i s’ha fet exposició pública d’una versió modificatòria parcial amb
eixa finalitat, resta patent que la RSPGOU, no pot assumir el que diu sense
caure en incoherència respecte dels termes en què ja s’ha definit sobre altres
Planes Especials i el que és pitjor, sense fer-ne contravenció directa de la
legalitat .

També podríem parlar de l’interessat oblit en aquest capítol de similars
obligacions de provisió/revisió de planificació patrimonial sobre tots els àmbits
del segon nivell, els associats als Béns de Rellevància Local, indubtables en la
variant Nuclis Històrics Tradicionals i en la, si és el cas, d’entorns de BRLs
individuals.

Fet aquest emmarcament expositiu, on els qüestionaments que s’han
desgranat  ja tenen caràcter d’al·legació, passem per últim, a assenyalar que,
tot i el canvi de circumstàncies que des del 2008 (amb la presentació inicial o
Preliminar d’aquesta iniciativa revisòria) cap ací s’ha produït, tant les particulars
sobre la temàtica Botànic-Jesuïtes (Conveni de juny de 2013, per a l’eradicació
total de qualsevol l’amenaça edificadora) com, per altra banda, les novetats que
aquesta nova versió de la revisió simplificada puguen suposar sobre la
planificació general estructural del terme municipal, sobre tot en aquesta
segona qüestió, a més del que manifestem en la present al·legació, ens
hem de seguir remetent en bona mida a allò que vam al·legar en data 26
de maig de 2008  amb motiu de l’exposició pública de la Versió preliminar
d’aquesta RSPGOU7.

Aquesta al·legació hauria de constar en l’expedient administratiu de la present
RSPGOU, tot i que no hem trobat resposta en els ‘Informes’ que estan a
disposició de consulta en la Web Municipal. Tampoc hem trobat cap cita a la
nostra entitat, ni referència alguna sobre els convenis i la temàtica Botànic-
Jesuïtes al llarg de tot el text escrit (els ‘Llibres’) de la Revisió. Per tant,
esperem siga contestada, de manera conjunta amb la present, en tots els
aspectes de detall que allí s’enunciaven o exemplificaven que no hagen resultat
desfasats o superats en la present versió revisòria i en eixe cas, fent
advertiment exprés d’aquesta situació.

                                                
7 Al·legació signada per Llicenciat en Dret, Terenci Carbonell Lleó i presentada en atenció al tràmit
d’audiència addicional  que regula l’article 564 del Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i
Urbanística, en relació amb la Versió preliminar de la revisió simplificada del Pla General de València. La
reproducció del seu text  s’adjunta annexada al present escrit.
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2) En relació Principal a la temàtica Botànic-Jesuïtes i d’altres
observacions sorgides col·lateralment (segona al·legació)

Per seguir amb la referència a l’Al·legació de 2008, començarem per incidir en
l’observació que passats quasi SET anys, aquesta zona segueix sense la
“provisió del legalment exigit per la Llei 4/1998, Valenciana del Patrimoni
Cultural, Pla Especial de Protecció de l’Entorn dels Béns d’Interés Cultural,
Jardí Botànic de la Universitat de València i Església de Sant Miquel i Sant
Sebastià, així com del Pla Especial, també de Protecció, de l’àrea urbana a
la qual pertanyen (en la nomenclatura municipal, PEP-3 Botànic-La Roqueta),
com a part constitutiva del Conjunt Històric declarat de València,
igualment BIC . Planejament, un i altre, que en tot cas, amb independència de
les dates de declaració dels referits BICs s’havia d’haver proveït en el termini
màxim d’un any des de l’entrada en vigor (DOCV, 13.02.2007) de la Llei
5/2007, de 9 de febrer de Modificació de l’esmentada Llei 4/1998. Un
planejament que, per imperatiu legal, ha d’atendre als criteris protectors
establerts per la Llei, amb independència de la normativa, provisional i
transitòria dictada en el cas de la declaració del Jardí Botànic” (a hores d’ara,
parcialment anul·lada pels tribunals, precisament en les determinacions sobre
els referits terrenys).

Aquest planejament pendent , atesa la clarificació determinativa establerta per
l’esmentada Modificació legal de 2007, té caire estructural  i, per tant, de no
haver-se resolt en el termini establert per la Llei amb caràcter modificatiu del
PGOU, és obligat resoldre’s en la present RSPGOU que ha d’actualitzar, sense
nous ajornaments, totes les determinacions de nivell estructural a les
exigències d’eixe grau de la legislació vigent en cada matèria. D’altra banda, la
legislació patrimonial determina que la planificació de rang ‘especial de
protecció’ pot perfectament instrumentar-se per qualsevol figura de planejament
sempre que abaste el mateix nivell definitori, com perfectament està capacitada
per a desenvolupar-ho la present RPSGOU.

En altres paraules, com dèiem en aquell moment, la RSPGOU havia (ha) de
proveir  “un planejament modificatiu del Pla General que, en aplicació dels
referits criteris  (els de la Llei del 98, amb les innovacions del text de 2007) als
valors patrimonials del lloc, passa per articular la rehabilitació
arquitectònica, urbanística, paisatgística i mediambiental de l’àmbit
protegit, obligació que porta com a conseqüència, l’eradicació de
qualsevol materialització edificadora en els terrenys que foren replaça
enjardinada i pati de jocs de l’antic Col.legi Sant Josep o dels PP
Jesuïtes ”, cosa que, avui, a més a més, és l’objecte del Conveni citat . Un
Conveni en què la materialització de les seues previsions passa per assolir
l’articulació urbanística dels acords de permuta i transferència edificatòria,
tasca que eixa Corporació ha adscrit a l’ATE Valencia Dinamiza, però que no
s’ha culminat encara per dinàmiques alienes, quan és perfectament
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encomanable als referits Plans Especials i en tot cas, d’obligada integració
en el PGOU mitjançant la present Revisió .

Analitzem a continuació les determinacions de la Revisió, mitjançant el
contingut dels seus plànols:

P1. Infraestructura Verde del Territorio

Detall focalitzat en les illes del Botànic i de l’antic Col·legi de Jesuïtes i l’arc nord de la Ciutat Vella

Les limitacions del grafisme emprat, no permeten veure/identificar alguns
monuments (cas de les Torres de Quart, p.e.; parcialment l’església de Sant
Miquel i Sant Sebastià), cosa que sols seria un ‘defecte’ material. Però resulta
que, a més a més, hi ha altres defectes i absències de representació que
reflecteixen dèficits conceptuals.

Eixe seria el cas, p.e., de la manca de grafia dels entorns de BIC, cosa que
potser podria ‘comprendre’s’ en els entorns subsumits dins de les zones del
Conjunt Històric de València (que, en ser BIC, ja entra pel seu dret –àmbit
patrimonial de nivell estructural– en el marc de la Infraestructura Verda
Territorial del Planejament General), però que s’observa correspon a un dèficit
conceptual, ja que els BICs individuals exteriors a ell (observe’s p.e. en aquest
plànol, el Convent de la Trinitat i el Museu de BBAA Sant Pius Vé.) també s’han
representat sense el seu entorn d’afecció, tot i ser uns àmbits que, per la seua
pròpia naturalesa segons imperatiu legal, també tenen nivell estructural i, per
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tant, com a patrimoni d’eixe grau, formen part de la Infrastructura Verda del
Territori.

Si aquestes omissions són greus per afectar a Béns Culturals del major nivell
legal de reconeixement patrimonial, no ho són de grau menor les que afecten
als béns de segon nivell, però igualment estructurals. Estem parlant de la
manca d’identificació en contra del que és preceptiu, dels Béns de Rellevància
Local ‘individuals’ i, en el seu cas, els entorns que els hi corresponguen, atés
que sols s’han representat els BRLs de categoria Nucli Històric Tradicional (per
cert, amb ominoses omissions, com és l’absència del NHT del Cabanyal-
Canyamelar8, quan sí que s’hi troben correctament els NHTs del Grau o
Natzaret que són de molta menor entitat).

Per últim, també hi ha problemes en els codis emprats, ja que, en un exemple
que afecta ben directament a la nostra temàtica, s’observa la identificació
‘verda’ del Jardí Botànic com l’única que el qualifica, quan, des del punt de vista
legal, la més principal de la seua doble condició per la qual s’integra en aquest
plànol, és la patrimonial, la de Bé d’interés Cultural amb la categoria de Jardí
Històric, que no resta consignada en el plànol.

En la temàtica principal que ens ocupa –la situació urbanística i la destinació
dels coneguts com a Terrenys de Jesuïtes (cantonada Passeig de la Petxina,
Gran Via Ferran el Catòlic)–, a la manca de senyalització d’aquest bé com a
BIC i a la manca de representació del seu entorn d’afecció que inclou els
terrenys que ens preocupen, s’hi suma la no adscripció ‘verda’ de la part
oriental ja enjardinada –l’anomenat Jardí de les Hespèrides– de l’antic pati
de jesuïtes  (el motiu de la discòrdia urbanístico-patrimonial i de la reivindicació
ciutadana que ens ha ocupat els últims 20 anys), i tampoc la de la part
occidental que és la que l’esmentat Conveni té per objecte rescatar per a
lliurar-lo de qualsevol amenaça edificadora i recuperar-lo també com a
jardí públic . Un àmbit verd a interrelacionar, com ha expressat públicament
l’Alcaldessa, en forma d’ampliació  (si pot ser real-funcional i en tot cas virtual-
paisatgística) del Jardí Botànic de la Universitat de València  i que, per tant,
cal que estiga reconegut formant part de la Xarxa Primària de les Dotacions
Verdes del Municipi.

Un àmbit verd que el PGOU del 88 considerava edificable i que una modificació
puntual del 2004, basada en dos convenis precedents, alliberava parcialment
per a generar el Jardí de les Hespèrides que és una realitat des de fa una
dècada, i que per tant, amb eixa realitat i la nova perspectiva ara conveniada,

                                                
8 No resulta acceptable justificar aquesta tendenciosa omissió en el fet de què el Catàleg Estructural –
tramitat a banda i partidistament beneït per la Direcció General de Patrimoni Cultural–, no el contemple.
Els seus arrels històrics, la seua naturalesa, entitat i realitat, perfectament documentats i ja reconeguts en
el PG del 88 en forma i denominació de Conjunt Històric Protegit, CHP, no decau per una segurament
punible (per possiblement prevaricadora) o  simplement errònia (costaria de creure!) decisió
administrativa. Que el Catàleg siga incorrecte no allibera a la RSPGOU de la responsabilitat de garantir-
ne la coherència patrimonial i urbanística de la planificació, i esmenar allò que, com és el cas, pertoque.
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ha de trobar acollida d’alt nivell, en la planificació. Aquesta acollida, en
correspondre a un entorn BIC i orientar-se a l’objectiu ampliador que les
pròpies autoritats municipals han expressat, hauria de tenir (cal que tinga)
caràcter estructural en la Infraestructura Verda, com el que gaudiria igualment
el mateix Botànic tot i que no tinguera un reconeixement de BIC, com els hi
ocorre als altres grans jardins d’arrel històrica de la ciutat, com és el cas, per
exemple, de la part antiga de Vivers.

En canvi, aquest plànol d’Infrastructura Verda, no dóna cap indici de la
translació urbanística que cal fer de tan important decisió municipal, malgrat la
importància dels acords en què s’ha sustentat el seu rescat, així com la
dimensió física i qualitativa d’aquests espais, per ells mateixos i, encara més,
en conjunció amb el jardí Botànic.

P2. Clasificación de Suelo

Detall focalitzat en l’arc nord de la Ciutat Vella i de l’Eixample Oest (CH, BIC)

El Plànol P.2 de Classificació de Sòl, fa immersió única de tot el Centre Històric
–i, per tant, d’aquesta zona–, en Sol Urbà, complementant com altra informació
la representació de la Xarxa Viària Primària segons el traçat ‘existent’9, sense
distingir els trams en soterrani (com, per contra, sí que es fa identificant-los en
els nous traçats ‘en projecte’ que afecten altres zones urbanes, cas dels

                                                
9 Entenent aquest, encara que no es diga, com el realitzat o que compte amb planificació aprovada, cas
p.e. del dibuixat en l’àrea dels ‘no nats’ Parc Central i l’Av. Garcia Lorca.
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poblats marítims, i tipus de sòl, cas de Sant Miquel dels Reis, assignat com
Urbanitzable) ni preveure’n cap innovació en la zona que ens ocupa. Unes
innovacions que caldria explorar per tal de millorar les condicions ambientals,
de trànsit, i d’interacció i connectivitat urbana dels terrenys verds que ara van a
rescatar-se, amb conjunció amb el Jardí Botànic, el Parc del Túria i la massa
verda i espais de lleure del parterre central del bulevard de la Gran Via. Una
demanda que en altres punts d’altra qualificació patrimonial, com són les
marginals del Túria a l’altura del Museu de Belles Arts i el Convent de la
Trinitat, per una banda i, les Torres de Quart, per altra, el propi Ajuntament, de
tant en tant proposa resoldre mitjançant el soterrament del curs del trànsit de
pas, l’excés i la velocitat del qual, ofeguen, saturen i degraden eixos entorns
monumentals.

P3. Zonas Primarias de Ordenación

Aquest plànol també presenta problemes de representació que fan dificultosa la
interpretació de les anomenades ‘Zones Primàries d’Ordenació’ en relació a les
obligacions planificadores que per la seua naturalesa a cada àmbit urbà els hi
puga correspondre. Això passa, p.e., en els àmbits que gaudeixen d’una
consideració i definició protectora del més alt nivell dispensada per la legislació
patrimonial (ací, en particular, seria el cas de l’Eixample Oest, com una de les
Àrees del Conjunt Històric de València, BIC, i el cas de l’entorn de BIC
individualitzat, que comparteixen el Jardí Botànic –Jardí Històric, declarat– i
l’Església de Sant Miquel i Sant Sebastià –Monument, declarat–), que remet
obligadament a la provisió d’una ordenació urbanística de nivell ‘estructural’,
com també hauria de donar-se per als àmbits associats als BRLs (cas
d’entorns, de Nuclis Històrics Tradicionals, espais de Protecció Arqueològica,
etc.) que puguen quedar subsumits (o tendenciosament ignorats i transvestits,
cas del NHT del Cabanyal-Canyamelar) en altres ‘Zones Primàries’.

En l’enclavament del nostre interés, l’harmonització mínima d’aquestes
vessants, urbanística i patrimonial que una Revisió (en matèria patrimonial, no
hi ha ‘simplificació’ possible de l’articulació urbanística estructural que la llei
imposa) portaria a estendre la grafia CHP-2 a tota la superfície entre el carrer
Túria fins la Gran Via, incloent-hi al complet les dues illes, la del Jardí Botànic
(cosa que no resulta incompatible amb la immersió d’un PQL al seu si) i la de
Jesuïtes, això sí, remarcades dins del perímetre ‘entorn de BIC’ que els hi
correspon i que s’ha d’ordenar mitjançant el preceptiu Pla Especial de Protecció
exigit per la Llei, és a dir, amb un fórmula de planificació que, de bestreta, és
superadora del simplisme qualificador-normatiu de les zones EDA-1 ací
grafiades. Podríem detallar més casos de dificultosa interpretabilitat gràfica
(p.e. en l’àrea coneguda com Parc Central, en veïnatge a l’actual Estació de la
Norte), però ens distrauria del nostre objecte.
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Detall focalitzat en les illes del Botànic i de l’antic Col·legi de Jesuïtes

Seguint amb el tema que ens ocupa, observem esverats que a l’Illa Jesuïtes ,
no sols s’ha obviat aquesta essencial circumstància patrimonial, sinó que les
qualificacions zonals mantenen la codificació EDA-1  heretada del PGOU
del 88 i de la seues modificacions puntuals de 1998 (zona septentrional) i de
1994 (zona meridional), com si el Jardí de les Hespèrides no fora una realitat
des de fa més d’una dècada i com si en 2013 no s’haguera subscrit un
Conveni entre l’empresa hotelera Expogrupo  (propietària de la cantonada
passeig de la Petxina - Gran Via) i l’Ajuntament de València per tal de
traslladar la seua edificabilitat a terrenys municipals de la zona de
Mestalla que li serien permutats.

Estem parlant d’un procés acordat i públicament expressat, que exigeix
precisament una articulació urbanística. Òbviament, la Revisió del PGOU
l’ha d’arbitrar, o al menys incloure, donant-li cobertura , si com sembla s’ha
decidit encomanar eixe paper, modificador del Pla General, a l’ATE “Valencia
Dinamiza”. Un paper que també podria haver assolit el PEP d’aquest entorn de
BIC, suposadament en redacció des de fa set anys per encàrrec municipal a un
equip tècnic extern, però que en tot cas, s’instrumente com s’instrumente,
tractant-se d’una previsió/compromís Municipal que, a més a més està
esgotant perillosament el seu termini preestablert  (2 anys, des de la
signatura en juny del 2013), no té disculpa que des del departament
competent, la Regidoria d’Urbanisme, i des de l’instrument planificador de
major rang del municipi, com és el PGOU, s’ignore i no s’incloga com una
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voluntat planificadora perfectament incardinada en el marc urbanístic del
Municipi .

Òbviament, recollir les previsions del Conveni que no són altres que l’eradicació
de tota edificabilitat en els terrenys del que fou originàriament pati septentrional
i replaça d’entrada del Col·legi de Sant Josep, i la destinació definitiva com a
espais verds públics (el Jardí de les Hespèrides que ja ho és i l’altra meitat
occidental que fins ara podia acollir un macrobloc hoteler), implica que
decaiga la zonificació EDA-1 que el plànol adscriu amb reiteració a eixa
franja nord de l’illa de Jesuïtes i lògicament que siga substituïda per la
denominació PQL , la mateixa assignada al Jardí Botànic del qual, segons
intenció municipal públicament expressada, vol constituir-se en ampliació.

En el mateix sentit, sorprén que en l’àmbit de destinació de la permuta, s’hagen
grafiat les previsions de la modificació del planejament que s’ha tramitat per a
la requalificació urbanística de l’actual Estadi de Mestalla, però sense significar
que sobre ella planeja l’ATE “Valencia Dinamiza” actualment en tramitació, que
pretén concretar altres previsions i que augmenta l’àmbit físic d’intervenció
modificadora del Pla General, entre altres raons per a incloure l’edifici de
‘l’exNou Ajuntament’ (bloc exempt que recau a l’Av. d’Aragó i pròxim a la
cantonada amb l’Av. Blasco Ibàñez) que el Conveni preveu enderrocar a la fi de
materialitzar sobre el seu solar la torre hotelera d’Expogrupo, i arbitrar aixina
l’articulació urbanística que eixa operació exigeix.

Detall focalitzat en les illes de l’actual Estadi de Mestalla i de l’antic ‘Nou Ajuntament’
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Entrant en detall, sorprén amb la major de les incredulitats, que es mantinga en
el Plànol la denominació/assignació de Servei Públic, concretament amb el codi
PSP-4 (‘Red Primaria de Servicios Públicos’), marcat sobre la parcel·la d’eixe
edifici municipal, malgrat que la seua destinació ha de ser acollir l’edificació ‘ex
novo’ de dit establiment hoteler, lògicament privat, prèvia revisió urbanística de
la situació i culminació de la permuta pactada. Sembla obvi que ací, per
comptes del codi PSP-4, li correspondria el codi EDA-1 , és a dir, el mateix
que erròniament se li segueix assignant a aquesta promotora hotelera en els
terrenys de Jesuïtes en base al planejament anterior a la present Revisió.

Preferim no mirar les prescripcions sobre l’àmbit del ‘Nou Mestalla’, també
afectat per l’esmentada ATE, ni especular si no haguera estat lògica una
assignació general per a les tres zones sota l’epígraf  ‘calaix de sastre’, ASG
(Zona de Actuaciones Singulares) que han rebut algunes zones d’ús dominat
dotacional, com p.e. l’àrea de Sant Miquel dels Reis, part de la dàrsena del Port
Vell, o part de la Ciutat de les Arts i de les Ciències. En tot cas, ens sembla
inversemblant (i irresponsable!) la zonificació grafiada.

P4. Red Primaria Dotaciones

Atés que aquest plànol pretén indicar totes les dotacions primàries de tota
mena, evitarem reiterar els comentaris que ja hem fet sobre alguna d’elles cas
de la Xarxa Viària Primària, comentada en el Plànol 2 de Classificació de Sól.

Sí que aprofitarem l’ocasió per a denunciar la manca de respecte que el conjunt
del document representa vers la toponímia valenciana, que és la pròpia i
primigènia en la denominació dels enclavaments d’aquesta comarca. Una falta
generalitzada que es fa més ofensiva en la denominació d’elements i espais de
l’Horta i que, a més a més, mostra moltes incongruències (quan diu, p.e. Platja
de Las Arenas o Platja de la Malvarrosa o Platja d’Alboraya...) i aplega al
súmmum de la incompetència en el cas de la població de Tavernes Blanques
que en la llegenda d’aquest plànol s’identifica dues vegades com a Tabernes
Blanques, com també es repeteix reiteradament en el text escrit.

També advertirem, gratis et amore, d’incoherències i omissions en la
identificació i codificació de diversos equipaments de gran significació i
importància. Per exemple la no identificació del MUVIM, tot i que sí s’identifica
coma a PSP-2 el Centre Museu la Beneficència, també de la Diputació de
València. L’assignació com a PSP-4 (administratiu) i no PSP-2 (cultural) del
Palau de Cervelló seu de l’Arxiu Històric Municipal, així com la no identificació
de l’Almodí –Centre d’Exposicions Mcpal– ni del Palau del Marqués de Campo
–Museu Municipal d’Arts Plàstiques–, ni és clar, el Museu Històric de la Ciutat
que s’emplaça en els antics dipòsits d’aigua potable, ubicats a la ratlla de
ponent del terme, però en territori de Mislata. La no identificació de diversos
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centres universitaris, tant públics (p.e. el Palau de Cerveró, Museu i centre
d’investigació científica de la Universitat de València, mentre que sí es
consigna la seu Històrica de la Nau, com a PEC, tot i ser considerada el
Centre Cultural per antonomàsia de la Universitat), com privats (sols s’identifica
la seu del carrer de Trinitaris, oblidant-se del palau de Colomina en el seu
veïnatge i de tot el pol universitari privat que s’estén al llarg de l’eix Guillem de
Castro: Sant Carles Borromeu, Antic Convent de Santa Úrsula, Antics asils del
Marqués de Campo i de Sant Joan Bautista,...). Però clar, les nostres
observacions igual resulten incorrectes, segons siga la línia ambigua de
distinció entre xarxa primària i xarxa de menor grau, en matèria cultural i docent
universitària.

Remetent-nos ara als àmbits del nostre interés, observarem altra vegada la
grafia del Botànic com a PQL-5 (Parc Històric), sense reparar en què, tot i estar
oberta al gaudi general de la ciutadania, es tracta d’una infrastructura
universitària que compta amb un Centre d’Investigació de primer ordre i que, al
menys en la identificació del seu edifici, mereixeria rebre l’assignació PEC
similar a la resta de centres de la Universitat de València.

Detall focalitzat en les illes del Botànic i de l’antic Col·legi de Jesuïtes

I, lògicament, per coherència al que hem qüestionat en els plànols anteriors, en
particular l’1 i molt especialment el 3, hem d’apuntar la manca de consignació
del terrenys rescatats per a espai verd públic de l’antic Col·legi de
JesuÏtes, com a PQL , bé siga, com el Botànic, en la variant PQL-5 de ‘Parc
Històric’ per tindre els seus antecedents en els jardins de la replaça d’accés de
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l’originari Col·legi de Sant Josep, implantat en 1879, o bé siga en la variant
PQL-2 de ‘Parc Urbà’, de tipus general.

Detall focalitzat en les illes de l’actual Estadi de
Mestalla i de l’antic ‘Nou Ajuntament’

Igualment hem de manifestar-nos
respecte de la parcel·la de “l’exNou
Ajuntament” que s’ha de destinar a
materialitzar l’Hotel d’Expogrupo.
Tornem a observar, de la mateixa
manera que en el plànol 3 precedent,
la incorrecta assignació PSP-4 (‘Red
Primaria de Servicios Públicos’). Ens
remetem doncs al que hem adduït en
eixa ocasió.

P5. Red Primaria Viaria

Aquest plànol, centrat en Xarxa Viària de caràcter primari, resulta redundant
respecte del precedent i del ja comentat Plànol 2 de Classificació de Sòl, per
tant ens remetem als comentaris que ja hem fet sobre aquesta matèria.

P6. Red Transporte
P7. ¿?
P8. Red Saneamiento
P9. Red Energia

El contingut d’aquest grup de plànols no té incidència en els àmbits del nostre
interès, però podem aprofitar els interrogants urbans que ens ha despertat la
seua superficial consulta per tal de reclamar alguns aclariments i, en el seu cas,
la incorporació al document revisori de les esmenes que siguen adients.  Ens
referirem particularment a algunes previsions del Plànol 6 sobre la xarxa de
Metrovalencia i del Plànol 8 sobre l’afecció afegida que, innecessàriament,
patirà el territori hortolà per la sobredisposició insensible i descurada d’una
xarxa d’evacuació de pluvials al bell mig dels camps de conreus i amb
interferència amb el sistema de camins i recs i que des d’antuvi els estructuren i
alimenten.
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Detall focalitzat en el Centre Urbà

En aquest plànol observem diferències respecta d’allò que està recollit en els
projectes publicats per l’ens de la Generalitat Valenciana que promou
l’increment i reordenació de la xarxa Metrovalencia, i no sabem si es deuen a
errades de representació o a canvis de plantejament per la part promotora.

Tot i que puguem pensar que una molt costosa xarxa de transport públic en
soterrani (Metro o Tramvia, deixant de banda el ferrocarril convencional) no
siga la més adient i rendible per a la mobilitat d’una ciutat com València, tot i
que nos ens creguem aquest escenari que la crisi ha congelat com a mínim per
a vint anys vista, moment en què les circumstàncies i demandes segurament
justificaran una revisió i, per últim, tot i que tampoc ens creguem que la seua
fixació en un plànol de planejament siga vinculant en cap sentit com l’execució
del que fins ara s’ha fet ho demostra10,... alguns canvis aparentment menors de
la grafia suposen grans canvis qualitatius en la xarxa que, de consentir-se,
suposarien una forta renúncia al model estructurat que, segons se’ns deia,
suposadament la justificava.

En primer lloc, destaca que la línia tramviària en soterrani pel cor de la Ciutat
Vella, coneguda com a línia T-2, en el ramal al nord de la parcialment
executada entre el carrer Alacant i Natzaret, es detinga en el Túria davant les

                                                
10 Sense previsió del PGOU del 88, i de vegades, sense cap tràmit modificatiu, fins i tot a costa d’espais
verds així qualificats per la planificació, com ha ocorregut amb la línia tramviària que discorre en Germans
Machado, fins i tot en l’entorn de BIC de Sant Miquel dels Reis.



18

Torres de Serrans sense connectar, com estava projectat, amb la xarxa
tramviària en superfície que avui aplega fins l’antiga estació de trenet del Pont
de Fusta. De ser cert aquest canvi, el que era una línia passant connectora dels
eixamples nord i sud, del barris extrems (Benimàmet, Benicalap, Torrefiel,
Orriols, Benimaclet, Malva-rosa, Cabanyal, per l’arc nord i Monteolivet, Natzaret
i d’altres en el futur, pel sud) i dels campus universitaris (Burjassot i Vera-
Tarongers), amb el cor de la Ciutat Vella que travessava de dalt a baix i que té
com a major significat la parada en el seu Mercat Central,... quedaria mutilada
amb seccions en cul de sac i el conjunt de la xarxa tramviària, funcionalment
minvada al perdre noves i vitals interconnexions amb la xarxa convencional de
metro, cas de l’Estació Xàtiva, interconnetora tranvia-Metro i immediata a
l’estació de ferrocarrils. És un canvi que, de ser cert,  mereix quelcom més que
una explicació.

Però, a més a més, tampoc es dibuixa la derivació soterrània que potser fóra
secundària, però que ja s’havia projectat en paral·lel al Pont Nou per tal de fer
una connexió directa amb la línia de tramvia en superfície que connecta amb
Benicalap, Burjassot i Benimàmet. I per l’altre extrem, veiem com s’identifica la
línia entre el carrer Alacant i Natzaret (parcialment executada, però paralitzada i
sense un calendari clar de culminació), com línia de ‘Metro’ en Projecte, amb
trams soterrats i trams en superfície, quan, segons els projecte general i els
projectes dels diversos trams i estacions, anava a ser una línia tramviària
contínua, la mateixa T-2 ja citada, entre Natzaret i Torrefiel.

També la línia tramviària de connexió amb Tavernes Blanques, tenia en el seu
projecte la consideració d’una derivació de la Línia T-2, des de Germans
Machado, de manera que aquesta línia tindria dues capçaleres, l’actual en el
Tossal del Rei (Torrefiel) i una nova en la vora sud de Tavernes. Amb
independència de la incredulitat objectiva de què es porte a terme una derivació
que desdoble el limitat servei que ara presta l’actual línia, amb el cost de
construcció i explotació associats, quan hi altres mitjans de connectivitat de
transport públic més flexibles i econòmics... s’ha d’observar que  la introducció
d’aquest ramal no sols interfereix de manera molt compromesa amb altres
infraestructures viàries11 i implica nous consums de terrenys d’horta protegida,
sinó que s’introdueix dins del perímetre de l’entorn de Sant Miquel dels Reis,
Monument BIC que té pendent, com ho reconeix el planificador en els seus
informes d’al·legacions i en la Memòria Justificativa i Normes de la RSPGOU, la
revisió del Pla Especial de Protecció. Una revisió que, d’acord amb el decret
declaratiu i la legislació patrimonial del 2007, ha de fer-se amb criteris més
restrictius d’ocupació i més estrictes de protecció i rehabilitació territorial de
l’horta i el paisatge que els contradictòriament enumerats per la present Revisió

                                                
11 No sols el travessament de Germans Machado, sinó també de la glorieta de la projectada ronda sud de
Tavernes que aquesta Revisió enllaça –com part de la Xarxa Viària Primària, amb el nom de ‘cierre de la
CV-30 Norte’– des d’aquesta avinguda amb el Carraixet i la A-3 pel nord, i amb Alboraia en arc nord-est,
de bell nou, amb Germans Machado a l’altura del carrer Alfahuir.
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amb un PQL-1 d’excusa urbanitzadora i un major àmbit edificable com excusa
econòmica sobre la viabilitat d’execució del PEP.

Per tant, està fóra de lloc grafiar aquesta extensió tramviària així com el ramal
viari nord-sud que sobre el seu eix es dibuixa, com unes condicions
preimposades, sense haver avaluat abans de manera patrimonialment
contrastada i validada, la seua dubtosa compatibilitat en relació als paràmetres
bàsics del futur planejament especial. Un planejament que, com s’ha dit, té
caràcter estructural, i precisa en tot cas de la validació prèvia de l’autoritat
patrimonial que no ens consta s’haja tramitat i obtingut.

Per últim, observar la pèrdua d’oportunitats que significaria no preveure en la
projectada prolongació de la Línia 1 des de Ramon i Cajal a Ausies Marc12,
l’obertura d’una estació al bell mig del futur Parc Central que la línia travessaria
en soterrani, malgrat estar projectat en el seu punt central un pou d’introducció
de tuneladores, calaix infrastructural que ben repensat, podria donar lloc sense
massa sobrecostos a dita estació. Lamentablement ni la planificació específica
ni el projecte d’urbanització d’aquest àrea han sospesat i integrat aquesta
possibilitat que en tot cas, pot introduir-se sense limitacions urbanístiques, però
que seria millor reivindicar i fixar des de la present Revisió.

Detall focalitzat en l’arc nord-est de l’horta perimetral de la ciutat

                                                
12 Si algun dia es fa –cosa de perspectiva més llunyana i dubtosa que la pròpia realització integral del
Parc Central–, ja que fou un projecte improvisat per tal de donar una ‘resposta tècnico-política’ a la
fatídica corba de la Línia 3 on el descarrilament del 3 de juliol de 2006 va produir 43 morts i 47 ferits.
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Respecte del Plànol 8, ens cal denunciar que la Xarxa de Sanejament revela la
consideració de l’Horta perimetral de la ciutat, els propis espais de conreu, com
terrenys de lliure disposició per tal d’exportar i carregar sobre les seues
esquenes les servituds urbanes en aquesta matèria, com és l’evacuació de
pluvials de les amples superfícies urbanitzades. I a més, posats a fer-ho,
materilitzar-ho sense cap sensibilitat ni cautela minimitzadora dels efectes
destructors i trossejadors del continu hortolà i de les infrastructures històriques
de camins i de rec.

En el fragment de plànol que s’adjunta, pot veure’s com la destrossa ja
perpetrada en l’entorn de Sant Miquel dels Reis, fins i tot amb afecció
destructora sobre les restes materials de la seua murada que legalment
gaudeixen del mateix reconeixement legal, BIC Monument que l’estricta
edificació conventual, es pretén s’estenga per la banda oriental del seu àmbit i,
més enllà, per tota l’horta fins el front marítim. Els macrodipòsits o bases
d’emmagatzematge i de laminació, i la distribució i traces de les canalitzacions
basculen sobre l’horta sense pensar si és imprescindible i en eixe cas, com
poden disminuir-se les afeccions. Per això presenten una xarxa pel mig dels
camps i séquies, tan ‘lògica’ que, de vegades, aplega a agafar línies
hidràulicament i enginyerilment tan certes com la ratlla del terme... I clar
aquesta afecció, se suma insuportablement a la destrossa viària i urbanitzadora
que el planejament pretén consumar en aquest arc nord-est de l’horta
perimetral de la ciutat.

Aquesta cita a la destrossa urbanitzadora de l’horta que pretén consumar la
present Revisió mereix puntualitzar que es tracta d’una exemplificació d’un
procedir generalitzat sobre pràcticament tota la corona que no ens podem
detenir en desgranar. No es poden posar graus en l’atemptat planificador, sinó
particularitzacions dins del mateix crim. Campanar, El Quint, Poble Nou, el
Racó de l’Anyell, Mahüella, Tavernes-Sant Miquel dels Reis, Alboraia,
Benimaclet, Vera..., La Punta-Natzaret, Castellar-L’Oliveral, Forn d’Alcedo, La
Torre, i ara Faitanar, tots els àmbits estan fotuts per les previsión de la
RSPGOU. Aquest últim, de manera insospitada per novedosa i de manera
escandalosa per injustificada, s’enceta en la diagonal contrària de l’arc sud-est,
en veïnatge a Picanya, és a dir, ubicada al ‘pati de darrere’ de València13, on
els actuals governants capitalins volen centrifugar tot alló que el Cap i Casal no
vol al bell mig de sa casa, però tampoc cedir-li-ho a altre municipi dins d’una
visió metropolitana, no siga cosa que eixos detritus i nous negocis immobiliaris
tributen en altre lloc, segons la mateixa filosofia que va decidir la ubicació de
Sociòpolis, resposta enverinada de l’alcaldessa (però a carregar sobre els
nostres muscles) a l’aleshores influent i capritxós tàndem R.Blasco-C.Císcar de
la Generalitat Valenciana.

                                                
13 A les esquenes del Cementiri i el polígon Vara de Quart –que es pretén requalificar–, passades la via
del tren i el nou llit del Túria, a l’altre costat de la V-30.
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Un crim generalitzat que es perpetra de manera que resulta curiosa per no dir
cínica perquè si s’analitzen els informes de contestació a les al·legacions, pot
comprovar-se que molts dels arguments de rebuig a les peticions (siguen del
signe que siguen, proteccionistes o d’aprofitament immobiliari) es fan acollint-se
a les determinacions del no nat Plà d’Acció Territorial de l’Horta (d’ara
endavant, PATH) fins el punt d'afirmar una mentira com una catedral (perdó!)
que reproduïm literalment: "el PATH cuyas determinaciones vinculan al
planeamiento municipal..." quan això, ara per ara, no és cert, ja que el PATH no
està aprovat.

Però s’ha de qualificar de cínica aquesta apel·lació al PATH perquè moltes de
les remissions als continguts i permissibilitats d’eixe document naixen des de la
tranquil·litat municipal d'haver aconseguit doblegat en el seu moment (i ara en
la pràctica, pervertit més encara) la voluntat dels redactors del PATH, en molts
aspectes. En particular pot exemplificar-se en el cas del maltractament de
l'entorn de Sant Miquel dels Reis i del Racó de l'Anyell14 que va passar de ser
en els estudis informatius una zona de les de major sensibilitat protectora a
veure’s bescanviada, ateses les pressions de València i Tavernes, pel rescat
antiurbanitzador d'una zona de l'Horta d'Alboraia.

Per tal de dissimular-ne la jugada (de la que la Conselleria de Cultura,
responsable directe de l'entorn de Sant Miquel dels Reis, però també de la
base material -l'Horta- del patrimoni immaterial ‘mundial’ encarnat pel Tribunal
de les Aigües, no sembla tenir-hi notícies directes i per tant, no hauria estat
expressament autoritzada) s'imposa un PQL a la bossa d'horta (per a res
'residual') entre els dos municipis, una figura que, "d'excepcional" -art 31.4 de
les Normes del PATH-, ha passat a ser un jòquer i subterfugi urbanitzador del
planificador capitalí.

Els PQL i en particular el de Sant Miquel dels Reis, se'ns presenten com recurs
pseudoprotector i difusor dels valors de l'horta15. Tota una disfressa per a
quedar bé mentre en la pràctica es trosseja el continu de l'horta amb

                                                
14 Tot amb l'excusa de la maleïda ronda Sud de Tavernes, en terme mcpal de València, que ara, a més a
més, amb l’argument de la seua proscripció pel no nat PATH, sols es dibuixa en la meitat oriental com a
'red primaria', vinculada al desdoblament de Germans Machado, un increïble túnel de 900 m. creuant Sant
Miquel dels Reis (però també la connexió en superfície), i la ribera sud del Carraixet fins la A-3. Tots
sabem que per ponent, encara que no es dibuixe, i diga el que diga el PATH, en reservar-li els terrenys
s'està fent camí per a l'espera d'una connexió directa amb el qüestionat corredor o distribuidor comarcal
(que, rebatejat ‘via parc’, faria un bucle precisament des dels túnel de Sant Miquel-Germans Machado que
procedint de l’A-7, s’anomena ara V-30 Nord, per tal de rodar l'arc Burjassot / Godella / Rocafort /
Massarojos / Montcada / Alfara del Patriarca / ...), via Vinalesa, seguint la vora dreta del mateix Carraixet!.
Però, de ser certa aquesta proscripció, la ‘ronda sud’ de Tavernes encara perd més raó de ser, ja que no
‘rondarà res’ i el trànsit nord-sud -i viceversa seguirà- solcant l’eix central de la població i abocant-se a les
portes de Sant Miquel, ara, a més a més, incrementat en superfície, ja que s’incentiva aquesta via de
penetració a València des de l’A-3.
15 Mire’s si es vol la resposta en l'Informe 4.- Dotaciones Públicas, apartat 2.- Parques Públicos, al·legació
9); i la del Informe 6.- Unidades de Actuación, apartat 11.- UE8 "San Miguel de los Reyes”, entre d'altres.
Una argumentació directament traslladada de l’inefable text del punt 6.9.3. Red Primaria de Parques y
Jardines, pàgs.112 i 113 de la Memòria Justificativa.
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infrastructures viàries, hidràuliques i de transport,  amb taques i extensions
urbanitzadores (i per si encara no n'hi havia prou, amb els propis PQLs),
mentre esdevé alhora, un instrument enganyòs de com justificar numèricament
un increment de l’estàndard 'verd' de la ciutat.

El cinisme és majúscul quan en 'nom de l'horta' i el seu gaudi/coneixement
ciutadà-urbanita, fent apel·lació a la cobertura (legalment inexistent) del PATH,
es ve a destruir la base econòmica i social que ara per ara conserva vives i
productives eixes partides agrícoles, ja que, fins i tot es rebutja expressament
en diverses respostes d'al·legacions, comprometre's a mantenir els conreus en
les mans dels actuals llauradors. En conseqüència, aquesta 'ombra' d'un futur
'hortourbanitzable' temporalment indefinit, no pot més que estimular
l'acceleració en l'abandonament de les terres, com passa amb l'ombra
urbanitzadora de qualsevol PAI que agosta les terres sobre les que es dibuixa.
Un efecte sobre el territori agrícola similar a l'efecte destructor sobre el caseriu
tradicional quan es projecta una unitat d'actuació o una avinguda travessant el
parcel·lari històric, com va passar en el barri del Carme per culpa del projecte
esmorteït de l'Av. de l'Oest i com passa avui al Cabanyal per l'ombra de la
‘carretera’ al mar que les actuals autoritats, també de la mà de la present
Revisió, volen gravar a sang i foc sobre eixa població.
.............

Bé, fet el repàs als plànols, hem acompletat l’anàlisi de la part escrita de la
Revisió, els anomentas “Llibres”, i sobre el tema Botànic-Jesuïtes no hem
trobat ni menció . Tampoc dels convenis que han mogut a modificacions en
l’ordenació urbanística de l’àrea, ni del que recentment –juny de 2013–, es va
signar per a eradicar definitivament qualsevol amenaça edificadora sobre els
lloc i adscriure els terrenys rescatats a l’equipament verd de la ciutat. Ni tampoc
en el Llibre III on s’arrepleguen una sèrie de Modificacions de l’Ordenació
derivades de Convenis Urbanístics, molts d’ells de menor significació i
importància que el ací ressenyat, així com altres modificacions derivades del
Catàleg i un tercer grup d’inclassificables.

Ni el Conveni, ni Expogrupo, ni la paraula ‘Jesuitas’ (ni ‘Colegio de San José’,
ni ‘Hespérides’), ni l’acrònim ATE, ni la paraula ‘Dinamiza’,... troben expressió
en el document i la paraula ’Botánico’ sols en l’enumeració de la Xarxa Primària
de Parcs i Jardins, com a PQL, sempre descontextualitzada del seu entorn i
circumstàncies patrimonials de caràcter estructural16.

En resum, com al·legació principal del tema Botànic-Jesuïtes, ens remetem a
la denúncia de la manca d’instrumentació urbanística dins de la RSPGOU
                                                
16 Per ser justos, sí que hi ha altra menció, únicament denominativa, en la llegenda del plànol de la pàg.
103 de la Memòria Justificativa on es grafien els Plans Especials d’Entorns de BIC que l’Ajuntament té
encomanats, des de fa més de set anys. La paraula ‘Botánico’, apareix, concretament formant part de la
denominació del PEP-EBIC 03 juntament amb els Monuments de l’Església de Sant Miquel i Sant
Sebastià i de la Porta Torre de Quart. Un Pla Especial els continguts del qual ens són desconeguts, ja que
segueix sense començar-se el seu tràmit públic.
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del Conveni signat entre els representants d’Expogrupo i l’Alcaldessa de
València, en Juny de 2013 , cosa que, irresponsablement, entra en greu
contradicció amb  l’assoliment de la finalitat del Conveni que no és altra que
traslladar l’edificabilitat privada –i, amb això la futurible materialització de
l’hotel–, a terrenys municipals de la zona de Mestalla que li serien permutats i,
assignar els terrenys alliberats a ampliació de la dotació verda de la ciutat amb
conjunció amb el Jardí de els Hespèrides i el Jardí Botànic, del qual passarien
a ser-ne ampliació. Un assoliment que té un termini taxat que s’esgota el proper
mes de juny.

I col·lateralment, com a al·legacions sorgides en paral·lel a la nostra anàlisi, les
referides a:
• La provisió i en el seu cas, revisió adaptativoconvalidadora del planejament

patrimonial de la ciutat, conforme les exigències determinatives i de tramitació
establertes per la Modificació de 2007 de la LLPCV.

• Les referides a l’exigència de reconeixement urbanístico-patrimonial del Nucli
Històric Tradicional del Cabanyal-Canyamelar i de renúncia a qualsevol
plantejament prolongador viari de l’Av. de Blasco Ibàñez pel cor del Cabanyal així
com les remodelacions de reforma interior que s’hi preten associar, com seria el
cas, de la generació destructora de l’anomenat Bulevar de Sant Pere. Igualment,
satisfacció de les exigències adaptatives i de tramitació que el PEPRI del
Cabanyal-Canyamelar, en el seu conjunt, precisa per a satisfer el marc legal
esmentat en el punt anterior, així com la veritable adequació, també de conjunt, a
les determinacions tutelars de l’Ordre Ministerial de desembre de 2009.  També, en
relació al futur del barri i per a evitar-ne dificultats en la redotació que precisa i en
assolir la integració de conjunt amb la ‘seua’ façana marítima, hem d’afegir el
qüestionament de la multiquilomètrica penetració soterrània, econòmicament
inviable i funcionalment innecessària, de l’anomenat ‘Accés Nord al Port de
València, que demanem es retire de la RSPGOU.

• L’atorgament de similar reconeixement NHT i protecció als dos nuclis de Sant
Isidre i no sols del que compta amb l’església,

• També l’atorgament de similar reconeixement NHT al caseriu tradicional del poblat
de la Torre on, una vegada alliberat del gros del trànsit l’antic eix del Camí Reial,
cal rehumanitzar-lo i protegir les edificacions de primeries del segle passat que tan
positivament el caracteritzen.

• Les argumentacions desgranades en favor de la veritable protecció de l’horta
prenent per base de la planificació com a prioritat primera la seua màxima
preservació física, funcional, paisatgística i mediambiental, en superfície de conreu
i en qualitat ambiental. Sense  més reclassificacions per a edificar-urbanitzar (ans
al contrari, estudiant la possible reversió i renaturalització hortolana d’espais ja
reclassificats, abandonats o maldestrament transformats des de la planificació
actualment vigent). Sense pseudoparcs perifèrics on el protagonisme de l’horta
esdevé un cínic pretext (o una errònia referència) per a fagocitar-la. Sense la
introducció de nous eixos viaris (ni amb l’excusa tramviària, cas de sant Miquel
dels Reis, entre València i Tavernes) ni rondes ni túnels que la destrossen,
fragmenten i ‘desambienten’, per molt que s’inventen noms per a posar vaselina en
el seu impacte emocional (cas de les anomenades ‘vies-parc’ o ‘distribuidors’ que
redenominen els corredors o cinturons comarcals i les ‘rondes locals’ que
redenominen les circumval·lacions del passat). Sense la introducció ‘com elefant
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en terrisseria’ d’altres infrastructures d’aparença innòcua, cas de la Xarxa Primària
de Sanejament, que es planteja amb tota insensibilitat pel bell mig dels camps de
conreus, fragmentant més encara els bocins d'horta que les infrastructures viàries
ja prèviament han trossejat o tenen previst trossejar, tot per a resoldre les servituds
d'evacuació de pluvials generades o magnificades per les superfícies urbanitzades,
fent-les bascular sobre els terrenys d’horta per comptes d’interioritzar-les en la part
urbana.

• Les argumentacions referides a la correcta denominació, qualificació i
normativització dels àmbits i tipus de sòl, quan siga el cas, segons les exigències
de la legislació patrimonial.

• Les argumentacions referides a les insuficiències i errades d’identificació i
representació dotacional; les denotacions i objeccions referides a la planificació del
transport públic i d’altres, que s’han desgranat al llarg del present apartat.

• Per últim, insistir, com ja vam denunciar en 2008  i creiem que no s’ha reparat, per
molt que s’adduïsca el compliment formal de la legislació en la matèria, en el
caràcter de paròdia participativa  que ha adquirit l’elaboració d’aquesta Revisió al
llarg dels llargs 11 anys de recorregut en la seua redacció/tramitació. Si vostés no
volen entendre el per què (massa ho saben!), no cal perdre més temps en intentar
explicar-los-hi el motiu d’aquesta merescuda adjectivació.

En conseqüència, per la present,

Resten manifestades les presents al·legacions i suggeriments al document
exposat al públic esperant que siguen ateses o, en el seu defecte, se
suspenga la tramitació de la RSPGOU  fins que s’òbriga, sense cap
predeterminació condicional, un procediment revisori ‘ex novo’ autènticament
participatiu, com ha fet recentment l’Ajuntament d’Alacant, amb unes mires de
major alçada, sensibilitat patrimonial i territorial, en sintonia amb els temps que
corren i les exigències socioculturals que contemporàniament en el nostre
context europeu, ens son pròpies.

València 24 de febrer del 2015

Signat:

NOTES FINALS:

1) S’annexa al present escrit, còpia de l’al·legació esmentada en el text i en la Nota 7, de data 26 de maig amb motiu de
l’audiència addicional , disposada en relació amb la Versió preliminar de la revisió simplificada del Pla General de
València .
2) Contacte als exclusius efectes de consultes o concertació d’entrevistes , web: www.salvemelbotanic.org
A efectes de Comunicacions i Notificacions : Centre Excursionista de València, Pl. Tavernes de Valldigna 4, 46003-
VALÈNCIA, Tel. 963 911 643 • Fax 963 911 853;  Email: infocev@centroexcursionista.org
(Horari administració: matins laborables de 12 a 14; vesprades dilluns a dijous, de 17h a 21h.)

EXMA. SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

1995-2015, dues dècades lluitant en favor d’un paisatge

BOTÀNIC-JESUÏTES: formalitzar el rescat, rehabilitar el lloc
     1995-2015


