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01_PER QUÈ EL PLA ESPECIAL?



• El centre històric de Xàtiva és un BIC ( Bé d’Interés Cultural).

• Necessitat de gestió i protecció dels valors socials, paisatgístics, històrics i patrimonials .

• Actualització i adaptació a les ordenances vigents, amb caràcter integral.

• Necessitat de coordinació entre plans (PMUS, EDUSI, PE), regidories, actuacions, gestió 

de l’Administració i processos de participació.

Actualment, l’ordenació urbanística de l’àrea del Conjunt Històric de Xàtiva està continguda en el Pla 

General, aprovat en 2000. El Pla General vigent manca realment d’una estratègia efectiva de protecció 

del Conjunt Històric. És necessària l’adaptació a una sèrie de noves circumstàncies degudes als canvis 

en la informació disponible, que ha permès descobrir o reinterpretar diversos elements patrimonials, 

especialment en el camp dels estudis històrics i arqueològics, així com als nous criteris d’intervenció a les 

centres històrics, als importants canvis culturals, socials i econòmics referits tant a l’estructura interna del 

Conjunt Històric com en el nostre entorn nacional i europeu.

Per què el 
Pla Especial de 
Protecció del 
Centre Històric?



La situació actual de Xàtiva

Disminució de la població, especialment dels grups de major capacitat econòmica, amb un risc de 

marginalització en algunes zones. Pèrdua greu del valor residencial del Districte Ciutat. Envelliment de la 

població. Insuficiència del sistema d’ajudes públiques, especialment dirigides a la rehabilitació: Àrea de 

rehabilitació, ARRU, exempcions de taxes de llicències, etc. Inexistència de programes públics de promoció 

de la rehabilitació o renovació urbanes.

Pèrdua de la inversió en manteniment d’edificis i instal·lacions, degradació i envelliment dels edificis. 

Necessitat d’una regulació clara de les obres de rehabilitació i de les condicions de substitució dels edificis 

de manera que es millorin els valors d’ús i paisatgístics del barri.

 

Aquestes són solament algunes de les raons que evidencien la necessitat de compatibilitzar la protecció 

patrimonial amb les necessitats d’adaptació dels teixits urbans, en una actitud que sense deixar 

de ser rigorosa amb el respecte als valors culturals dels teixits urbans aconsegueixi trobar respostes 

contemporànies a la delicada situació d’un centre històric en continu procés d’envelliment i pèrdua de 

funcionalitat.



PLÀNOL D’ALTURES I SOLARS
Àmbit del PEP

Solar

Altura I

Altura II

Altura III

Altura IV

Altura V

Altura VI

Altura VII

Altura VIII



Especificitat i caràcter diferencial del Conjunt Històric.

- Necessitat d’un coneixement detallat d’una estructura complexa amb barris i teixits molt diferenciats, 

que exigeixen tractaments específics. Vinculació a la muntanya del Castell, com a parc cultural i patrimoni 

ambiental i paisatgístic.

- Diferències i coincidències amb altres ciutats històriques intermèdies. Desproporció entre la grandària 

reduïda de la ciutat i la importància del patrimoni històric conservat, com un problema bàsic per interpretar 

la situació actual i proposar alternatives de futur.

- La cerca d’una actuació equilibrada, adaptada concretament a l’específic del Conjunt exigeix una anàlisi 

detallada i rigorosa del patrimoni construït i de l’estat actual dels barris històrics. 

De la protecció individual a la protecció de conjunts o eixos urbans.

El Pla General identifica edificis individuals com a objecte de protecció. No obstant això com s’ha indicat 

en el cas dels barris històrics apareixen nombroses agrupacions d’elements caracteritzats per la seva 

uniformitat tipològica i morfològica així com per la configuració d’una escena urbana de gran homogeneïtat 

i coherència. Aquestes característiques aconsellen l’extensió de la protecció a aquests conjunts tenint en 

compte que és precisament la repetició de les seves característiques la que li atorga un alt valor a la seva 

conservació. Sovint aquestes agrupacions constitueixen eixos urbans que han adquirit històricament una 

funció específica com són els casos del carrer de Montcada en la qual se situen bona part dels millors 

edificis senyorials, o els carrers de Sant Pere i la Argentería formades majoritàriament per cases de Poble 

que conserven l’autenticitat del conjunt històric.



PLÀNOL D’EDIFICIS PROTEGITS

Àmbit del PEP

Protecció arqueològica

Protecció d’espais urbans

Protecció integral

Protecció general

Protecció parcial



Espai públic i mobilitat

El teixit del centre històric de Xàtiva es caracteritza per la seva claredat del traçat i l’estructura viària.

Sobre aquest ric teixit viari es desenvolupen les funcions del tràfic quotidià. Però la topografia dels fangs 

històrics dificulta la progressió de l’ús de la bicicleta i els estrets carrers del teixit històric han continuat 

servint per a la circulació no solament de residents sinó del tràfic de pas.

Mobilitat sostenible i aparcament.

Es van iniciar recentment una sèrie d’iniciatives de pacificació de tràfic i d’augment de la superfície 

peatonalizada a l’àrea històrica. No obstant això aquestes primeres actuacions han trobat el rebuig de 

certs ciutadans. Cal destacar d’altra banda que les actuacions dirigides a la reducció del tràfic i a la 

recuperació ambiental de l’Espai Públic, participen d’una tendència creixent a nivell internacional orientada 

a la sostenibilitat i qualitat d’ús dels espais públics de la ciutat.

Aquest tipus de canvis en el model de mobilitat requereixen d’un estudi acurat de la situació existent i 

de les seves conseqüències sobre els comportaments dels ciutadans, per la qual cosa les propostes que 

des del Pla puguin fer-se han d’incardinar-se en la política sectorial municipal de mobilitat en funció dels 

estudis i propostes que s’estan fent des del propi Ajuntament.

Sembla no obstant això indispensable que el Casc Històric de Xàtiva ha de tendir cap a una progressiva 

peatonalització i reapropiació de l’Espai Públic pels ciutadans, en un camí en el qual la pedagogia i la 

sensibilització es fan indispensables fins que els evidents efectes positius d’aquestes iniciatives facin 

assumibles aquestes iniciatives pels ciutadans.



SISTEMA D’ESPAIS PÚBLICS

Àmbit del PEP

Parcs i jardins

Places del teixit

Carrers del teixit



Estructura econòmica

La funció comercial del nucli històric ha perdut pes respecte a les noves zones comercials de l’Eixample i 

els centres comercials de la perifèria. El comerç tradicional continua un lent procés de declivi que planteja 

una difícil sortida a la conservació del carrer Botigues i la Plaça del Mercat. 

La necessària dinamització comercial que requereix el centre històric de Xàtiva passa per l’establiment 

d’uns criteris de recuperació d’aquest teixit tradicional així com la diversificació i el foment de l’engegada 

de nous establiments comercials i de serveis en els nombrosos baixos existents. Malgrat les dificultats que 

planteja la competència amb les noves àrees comercials de la perifèria. En aquest sentit resulta ineludible 

desenvolupar programes complementaris d’atenció i ajuda al comerç, a les activitats terciàries i al foment 

de l’acció cultural i turística.

Pèrdua d’algunes de les funcions històricament exercides pel Centre. Dificultats del teixit per adaptar-se 

als canvis actuals. Grans dificultats per oferir alternatives a l’aparcament de vehicles privats. Mantenir els 

usos dotacionales existents i potenciar la instal·lació d’uns altres, especialment els culturals. Necessitat 

d’augmentar la multifuncionalitat enfront de la zonificació, i d’establir mesures de suport al comerç, la 

instal·lació de noves activitats, les reformes de locals, etc… Insuficiència de l’activitat turística com a motor 

econòmic de la ciutat. Dificultats per atreure altres elements dotacionals, com els educatius i culturals, 

enfront de la competència d’altres ciutats properes.



ZONES D’ORDENACIÓ DEL 
PLA GENERAL

Àmbit del PEP

Equipaments

Parcs i jardins públic

Casc antic I

Casc antic II

Casc antic III

Àrees de remodelació

Eixample

Residencial unifamiliar



• A

• E

• P

• M

• F

• P

• F

• A

• N

• F

Abandonament d’edificis / Pèrdua de residents.

Envelliment de la població / Falta de relleu generacional.

Problemes d’accessibilitat a les zones altes.

Mal funcionament de la mobilitat.

Falta de serveis que garantisquen un model de benestar social sostenible.

Pèrdua del teixit comercial tradicional.

Falta de coordinació del model turístic.

Aparació de conflictes (saturació llocs de restauració, perill de gentrificació...).

Necessitat d’una millor gestió del patrimoni (material i immaterial).

Falta de qualitat mediambiental i espais d’encontre.

Quines son 
les principals 
problemàtiques?



Què es va a tractar?



02_QUÈ ÉS EL PLA ESPECIAL?



El PEP de Xàtiva  és el document de protecció i dinamització del Centre històric de Xàtiva. L’objectiu 

d’aquest document es protegir el patrimoni natural i arquitectònic i revitalitzar a nivell urbà, social i 

cultural el Centre Històric i respondre a les demandes de diferents associacions veïnals dels barris del 

Centre Històric. El PEP de Xàtiva  deurà recollir l’esperit de moltes reivindicacions, estudis i anàlisis per 

establir un anàlisi previ de la situació del Centre Històric. 

El document pretén ser una fulla de ruta i establir una estratègia coordinada d’actuacions que servirà 

per a desenvolupar una sèrie de programes de millora i reactivació urbana, social i cultural del conjunt 

del Centre Històric i el seu entorn de protecció ambiental.

El PEP de Xàtiva deurà abordar-se des d’una perspectiva integrada i multidisciplinar, comptant amb 

participació ciutadana i basant-se en els objectius temàtics descrits a las directrius europees per al 

desenvolupament urbà sostenible integrat 2014-2020, que podrien ajudar al cofinançament de les 

actuacions previstes. A més a més, es troba en línia amb les directrius acordades pel govern municipal 

que té com a objectiu aconseguir una ciutat participativa, i que s’observa especialment al Pacte del Casc 

Antic 2016 on indica la necessitat de fer partícip a la ciutadania del procés de disseny i decisió.

Què és el 
Pla Especial 
de Protecció?



L’àmbit del Pla Especial fa referència a la delimitació del Conjunt Històric-Artístic de 1982. A més, s’inclouran 

les àrees de vora i de transició cap a les zones adjacents, permetent definir millor els entorns de protecció, 

com a conseqüència d’un millor coneixement del patrimoni conservat, de l’anàlisi més precisa de la situació 

actual i del contingut de la proposta d’ordenació.

A l’interior del recinte delimitat com a Conjunt Històric es poden diferenciar quatre subàmbits:

• L’antic recinte emmurallat, que correspon a la definició del districte històric Ciutat i els barris de Sant 

Pere, Sant Josep i els Santes.

• Els ravals de l’oest, formats pels barris tradicionals de la Mercé o Barreres, Sant Joan i Alt del Raval.

• Part de la zona del Horts del Raval, formada per edificacions de la segona meitat del segle XX 

construïdes sobre nous eixos viaris oberts sobre els antics horts.

• La muntanya del Castell i la vessant oest de la serra del Calvari, en la qual es troben diversos edificis 

i construccions monumentals, àrees arqueològiques com el solar primigeni de la ciutat i diversos 

elements geogràfics, paisatgístics i vegetals que conformen un magnífic parc natural i cultural.

Aquesta és una de les característiques que atorguen major riquesa i complexitat a l’estructura material 

del Conjunt Històric, la complementarietat entre una estructura urbana ben conservada i de gran valor 

patrimonial i un espai natural de gran bellesa, en el qual es conserven diversos elements que posen de 

manifest la superposició de les capes que constitueixen la història de la ciutat i del seu territori immediat.

Quin és 
l’àmbit?



Àmbit del PEP

Delimitació barris



Quins temes es 
poden tractar?









03_PLAXÀTIVA!



• PlaXàtiva! Generació d’identidad participativa.

• Recollir les percepcions, aportacions i propostes dels veïns.

• Fomentar el debat, la participació i la implicació de tots per a un Pla millor.

• Generació de mecanismes per garantir la participació ciutadana.

• Adaptar les ferramentes als distints perfils socials.

La situació al Centre Històric de Xàtiva és una realitat complexa, composta per diversos fenòmens, 

com són l’abandó del conjunt edificat residencial i comercial, el progressiu èxode de població cap a 

la perifèria, envelliment de la població, etc. Totes aquestes qüestions són molt específiques en cada 

enclavament o context en què es donen, la qual cosa fa impossible generar una resposta estàndard a 

elles. És per això que el procés de Participació Pública es mostra necessari i imprescindible a l’hora de 

redactar el Pla Especial, ja que es precisa de contacte directe i informació de primera mà per entendre 

i treballar amb la situació real del Centre Històric-Artístic de Xàtiva. A més, la participació és un dret 

fonamental de la ciutadania, a més d’obligat compliment.

Participació 
ciutadana 
per què?





El PlaXàtiva! vol arribar a tots i totes les persones que tinguen interés per participar del futur del centre 

històric de Xàtiva, en especial vol arribar a les persones veïnes dels diferents barris del centre i entorn, 

les associacions de diversos tipus que desenvolupen les seues activitats en l`àmbit del centre històric, 

comerciants i persones amb activitats econòmiques en la zona, tècnics locals i de l’administració municipal, 

representants dels consells municipals i representants dels diferents partits polítics de Xàtiva. 

Aquest Pla planteja un procés de socialització que servirà per visibilitzar a la ciutadania els objectius 

del Pla; adequar un espai de participació amb un punt d’informació del Pla Especial del Centre Històric; 

realitzar accions de dinamització urbana i social en resposta a problemes concrets; redactar estudis 

tècnics i propostes sobre el terreny que ajuden a avaluar i prioritzar les actuacions i obres a desenvolupar; 

definir estratègies de finançament complementari; aconseguir una estructura de gestió per posar en 

funcionament programes i projectes de millora del barri. 

A qui 
va dirigit?



El Pla de Participació i Gestió es dividirà en 3 fases, per a una posada en funcionament més progressiva i per facilitar la coordinació 

del procés per part de l’Ajuntament. Aquestes fases son:

Fase 0 –  ANÀLISI, ORGANITZACIÓ  I COMUNICACIÓ.  Comunicació, Punt d’informació, Participació i Anàlisi.

-Comunicació de l’inici del procés i difusió dels objectius del PEP de Xàtiva a la ciutadania. 

-Involucrar al teixit social i l’administració en l’anàlisi de la situació real del Centre Històric.

-Coordinar una bateria d’actuacions a curt termini per fomentar la participació.

-Establir un avanç d’Oficina/Punt d’Informació del Pla Especial del Centre Històric i Gestió del PEP de Xàtiva.

Fase I – PLA DE PARTICIPACIÓ: DIAGNOSI  I PROPOSTES  Taules  sectorials i Diagnosi participada.

-Desenvolupar una sèrie de taules  sectorials, ciutadanes i tècniques, sobre les principals problemàtiques i oportunitats al barri, 

comptant amb els agents locals i personal especialitzat.

-Desenvolupar una diagnosi per definir una relació de propostes d’actuacions.

-Continuar els treballs de difusió del procés, fomentant la participació i promovent la divulgació dels continguts del PEP de Xàtiva.

-Continuar realitzant accions de dinamització en relació als estudis sectorials.

Fase II –REDACCIÓ INFORME FINAL I PRESENTACIÓ DE RESULTATS  

-Redacció de l’Informe Final de Conclusions

-Comunicació dels resultats del procés i Propostes d’actuació del PEP de Xàtiva a la ciutadania. 

Com 
s’organitza?







El procés de Participació Pública no es tracta únicament d’un període d’informació pública que permeti 

a la ciutadania aportar les seves observacions i / o al·legacions, sinó d’una eina de treball paral·lela a la 

recerca i redacció del propi Pla Especial que ho nodreixi i complementi, i a més generi i mantingui l’interès 

dels veïns del Centre Històric. Aquest procés parteix d’una visió dinàmica i diacrònica del territori, que 

contempli els fluxos de població que travessen el Centre històric-artístic de Xàtiva, la participació a tots 

els perfils socials i edats per implicar al màxim nombre de ciutadans i ciutadanes.

Es realitzaran diversos models de participació:

• Jornades de Diagnòstic

 Realització de diagnòstics col.laboratius del Centre Històric des d’una perspectiva integral, treballant al 

voltant de taules sectorials rotatives on es debatran els diferents temes proposats. Hi haurà dos nivells; 

un des d’una perspectiva general del centre històric, i un segon nivell on es treballarà més detalladament 

sobre els diferents barris que conformen en casc antic de Xàtiva.

• Tallers de participació

Activitats dedicades i destinades a arribar als diferents sectors socials que conformen Xàtiva, ajudant-los 

a comprendre, aprendre i analitzar les diferents realitats del seu centre històric; així com desenvolupar una 

visió crítica i propositiva.

Com pots 
participar?





Taules Sectorials del Centre Històric. Experiència: Taula Sectorial sobre reactivació socioeconòmica Centre Històric d’Onda.





Diagnosi Participada DAFO del Centre Històric. Experiència: Mesa de Benestar Social del Veïnat del Centre Històric de Villena.





Diagnosi Participada DAFO del Centre Històric. Experiència: Diagnosi Integral Multiescala 
Centre Històric de Villena.

Tallers de mapatge d’oportunitats. Experiència: Mesa de mapatge de opotunidades urbanes del 
Estudi de Paisatge de Villena.





Jornades de Socialització del Patrimoni. Experiència: Jornada per a la Gestió i Pla d’usos del conjunt del 
Palau de Betxí.

Jornades de Socialització del Centre Històric d’Onda. Memòries de fotos històriques.

Taller de transformació i acostament dels joves als centres de joventut, Espai Transforma, València. Jornades de Socialització del Paisatge. Experiència: Jornada didàctic infantil del patrimoni del paisatge de 
l’Horta de Villena.





Àfrica, què penses?

Andrés, què penses?Carme, què penses?

Araceli, què penses?





Jornades de Socialització del Paisatge. Experiència: Rutes de valoració pel Paisatge Urbà del Centre 
Històric de Villena

Jornades de Socialització del Paisatge. Experiència: Rutes de valoració pel Paisatge Urbà del Centre 
Històric de Villena





Ruta pel centre històric de Villena amb perspectiva de gènere, elCasc. Experiència: Jornada didàctic infantil de transformació i testeig de l’espai públic, elCasc.





Jornades de Socialització del Patrimoni. Experiència: Conferències d’experts sobre paisatges de Villena. 
Estudi de Paisatge

Jornades de Socialització del Patrimoni. Experiència: Conferències d’experts sobre paisatges de Villena. 
Estudi de Paisatge





Taller d’emblanquinat tradicinal al Centre Històric de Villena, elCasc.Projecció d’audiovisuals d’experiències de regeneració urbana de centres històrics, elCasc. 





Registre audiovisual de memòries sobre l’edifici (Video documental). La Campaneta. Registre audiovisual de memòries sobre l’edifici (Video documental). La Campaneta.





Jornades de Socialització del Paisatge. Experiència: Jornada didàctic infantil del patrimoni del paisatge de 
La Laguna de Villena.

Jornades de Socialització del Paisatge. Experiència: Jornada didàctic infantil del patrimoni del paisatge de 
La Laguna de Villena.





Intervenció urbana amb els veïns d’un barri històric de Wroclaw, Polònia. Intervenció urbana amb els veïns d’un barri històric de Wroclaw, Polònia.



A més de la realització dels tallers i activitats, durant tot el 

procés del Pla Xàtiva! s’engegaran diferents espais i instruments 

de participació transversals a tot el procés per als actors socials. 

• Creació d’una pàgina web on es posarà a la disposició de 

la ciutadania tota la informació rellevant sobre Pla Xàtiva!, 

així com tot el calendari d’activitats i un Blog on s’aniran 

actualitzant el procés de les diferents sessions que es vagin 

realitzant.

• Campanyes de difusió a través de xarxes socials i a peu 

de carrer, per fer possible l’arribada d’informació als majors 

sectors possibles.

• Realització de trobades i bústia de suggeriments, obertes 

a tot aquell que vulgui realitzar la seva aportació o consulta.

plaxativa.particip.es

facebook: @plaxativa

plaxativa@particip.es

On puc trobar 
la informació?



ADMINISTRACIÓ

Ajuntament de Xàtiva

EQUIP REDACTOR PLA ESPECIAL

Vetges Tu i Mediterrania sLP

EQUIP COORDINADOR PLA PARTICIPACIÓ

El fabricante de espheras

Qui ho 
promou?




