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A - INTRODUCCIÓ

B - OBJECTIUS

C - ÀREES TEMÀTIQUES

L’Ajuntament de Xàtiva,  tenint  en  compte  la  

transcendència  de  la conservació i millora del  

patrimoni cultural  i  arquitectònic del  nucli  Antic 

de  la  ciutat va contractar en 2016 la redacció del 

Pla Especial del Casc Històric Artístic de Xàtiva. 

El pla en aquestos moments es troba en fase 

d’exposició pública i és per això que s’ha realitzat el 

present document de síntesi on s’extrauen les idees 

i missatges clau del pla amb els següents objectius:

• Fer accessible a la ciutadania general un 

document purament tècnic com és el Pla 

Especial del Centre Històric de Xàtiva

• Donar màxima transparència al procés de 

redacció, tramitació i aprovació de l’instrument 

urbanístic del pla especial

• Transmetre els valors del Centre Històric i fer 

comprensibles les idees clau del pla especial

• Propiciar el debat i la generació d’opinió 

pública, amb diversitat de veus, al voltant de 

les propostes del pla especial

Et convidem a consultar l’espai web plaxativa.

particip.es on podràs trobar informació sobre com 

continuar participant en la redacció del pla.
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A Introducció

A1. Què és el PEP, el Pla de Especial 
Protecció?

A2. Per què el Centre Históric de Xàtiva 
necessita un PEP?

A3. Procés de redacció del pla

A4. Àmbit del PEP

A5. Documents que formen el pla

A6. Contextualització i evolució 
històrica
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El PEP de Xàtiva  és el document de protecció 

i dinamització del Centre històric de Xàtiva. 

L’objectiu d’aquest document és protegir el 

patrimoni natural i arquitectònic, revitalitzar en 

l’àmbit urbà, social i cultural el Centre Històric 

i respondre a les demandes de diferents 

associacions veïnals dels barris del Centre 

Històric.  

El document pretén ser un full 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 els seus entorn de protecció.

S’aborda des d’una perspectiva integrada i 

multidisciplinària, comptant amb participació 

ciutadana i basant-se en els objectius temàtics 

descrits a les directrius europees per al 

desenvolupament urbà sostenible integrat 

2014-2020. 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.

A1. Què és el PEP, el Pla 
Especial de Protecció?
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A2. Per què el 
Conjunt Históric de 
Xàtiva necessita un 
PEP?

El Pla General vigent aprovat en 2000, manca 

realment d’una estratègia efectiva de protecció 

del Conjunt Històric. És per això que el Pla 

Especial que es proposa es converteix en 

un document bàsic per transformar i posar 

en pràctica una nova manera d’actuar sobre 

les àrees històriques. Es fa a més necessària 

l’adaptació a una sèrie de noves circumstàncies 

degudes als canvis en la informació disponible, 

que ha permés descobrir o reinterpretar diversos 

elements patrimonials, especialment en el camp 

dels estudis històrics i arqueològics, així com als 

nous criteris d’intervenció als centres històrics, 

a l’anàlisi de les conseqüències del planejament 

anterior i als importants canvis culturals, socials 

i econòmics referits tant a l’estructura interna 

del Conjunt Històric com en el nostre entorn 

nacional i europeu.
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A3. Procés de 
redacció del pla

Anàlisi

Diagnosi

Esborrany del 
pla i avaluació 
ambiental

Redacció 
de la Versió 
Preliminar del 
pla

Informació 
i exposició 
pública Suggeriments 

i al·legacions

Anàlisi del planejament 
vigent
Anàlisi de la bibliografia 
existent
Elaboració estudis 
sectorials
Anàlisi de la 
problemàtica actual

Integració conclusions 
diversos anàlisi i estudis 
realitzats
Visió general de l’àmbit 
d’actuació
Exposició de la visió 
general a la ciutadania
Definició de prioritats a 
resoldre

Definició del Document 
Inicial Estratègic
Elaboració d’un catàleg 
provisional
Esborrany i primeres 
propostes del pla
Avaluació d’alternatives
Avaluació Ambiental 
Estratègica (conselleria) Primera versió completa 

del pla especial Redacció 
versió final del 
Pla Especial 

Pla de Participació Pública

1. Anàlisi i diagnosi

2. Document d’avanç

3. Redacció del Pla Especial

4.Fi 

25

Fase 1: diagnosi + propostes Fase 2: exposició pública i 
divulgació del pla

Aprovació 
definitiva i 
publicació

45 dies hàbils

Ens 
trobem 

ací

2018-20192017-2018 !!2021
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A4. Àmbit del PEP

L’àmbit del Pla Especial fa referència a la 

delimitació del Conjunt Històric-Artístic de 

1982. A més, s’inclouen 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 Ciutat i els barris de 

Sant Pere, Sant Josep i les 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.

Àmbit del PEP

Delimitació barris
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Informació d’anàlisi del conjunt històric Informació de propostes del pla
A5. Documents 
que formen el pla Pla Especial de Protecció del Casc Històric

de Xàtiva

MEMORIA INFORMATIVA

AJUNTAMENT DE XÀTIVA

2020

Pla Especial de Protecció del Casc Històric
de Xàtiva

MEMORIA JUSTIFICATIVA

AJUNTAMENT DE XÀTIVA

2020

Pla Especial de Protecció del Casc Històric
de Xàtiva

NORMAS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

AJUNTAMENT DE XÀTIVA

2020

Pla Especial de Protecció del Casc Històric
de Xàtiva

ORDENANZAS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

AJUNTAMENT DE XÀTIVA

2020

CATÀLEG DE PROTECCIONS

AJUNTAMENT DE XÀTIVA

Pla Especial de Protecció del Casc Històric
de Xàtiva

CATÀLEG DE PROTECCIONS

AJUNTAMENT DE XÀTIVA

Pla Especial de Protecció del Casc Històric
de Xàtiva

Informació de propostes del catàleg

Memòria informativa: és 
el document escrit on 
s’analitza i es descriu l’estat 
actual del conjunt històric.

Plànols d’informació: 
reflecteixen l’estat actual 
del conjunt històric en 
cadascun dels temes 
tractats pel pla.

El pla especial el conformen tota una sèrie de 
documents que pots trobar en l’espai web de 
l’ajuntament, el web del procés (plaxativa.
particip.es) i físicament pots consultar-los en la  
Casa de l’Ensenyança.

Per facilitar la lectura del document de síntesi 
s’ha acompanyat de la següent simbologia i 
abreviatures:

PEP: Pla Especial de Proteccions

Aspectes positius i negatius 
d’una àrea temàtica concreta

Per ampliar la informació sobre 
el tema exposat pots consultar 
la informació en els documents 
del pla ací indicats

Per saber més sobre les normes 
que proposa el pla pots consultar 
els documents d’ordenació del 
pla ací indicats

Memòria justificativa: és 
el document escrit on 
s’expressen les propostes 
del pla i com s’emmarquen 
en el context de la 
normativa urbanística.

Plànols d’ordenació: 
mostren de manera 
gràfica les propostes del 
pla (ordenació).

Normes proposades pel pla

Normes d’ordenació 
estructural: és el 
document escrit on es 
recullen les normes que 
s’apliquen de manera 
general a l’àmbit del 
C.H.

Ordenances 
d’ordenació 
pormenoritzada: és el 
document escrit on es 
dicten les condicions 
detallades que 
hauran de seguir les 
edificacions.

Fitxes 
individualitzades: recull 
de les condicions de 
protecció de cadascun 
dels elements que 
formen el catàleg.

Memòria: és el 
document escrit 
on s’expressen els 
criteris de catalogació 
i els llistats de les 
proteccions de les 
edificacions del catàleg.
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A6. Contextualització 
i evolució històrica

La descripció del desenvolupament històric de 
la ciutat permet comprendre les característiques 
bàsiques del seu origen, la transformació dels 
seus barris històrics, la seua identitat, i la seua 
rellevància cultural dins del territori valencià.

1. Època romana i 
visigòtica. 
Fundació en la vesant 
nord de la muntanya 
on se situa el Castell 
Menor. Punt de pas 
estratègic de la Via 
Augusta. El recinte 
murat es consolida a 
l’època romana.

2. Època musulmana. 
Consolidació del 
recinte històric. Intensa 
activitat productiva i 
creixement demogràfic. 
La canalització del canal 
de Bellús va permetre el 
desplaçament cap al pla.

3. Ciutat cristiana. 
Segles XIII - XV.
Es manté el perímetre 
murat musulmà i la 
canalització de Bellús. 
El Raval de Sant Joan 
es converteix en 
Moreria. L’estructura 
urbana perviu tot i que 
se substitueixen les 
antigues edificacions.

4. Ciutat conventual. 
Segles XVI - XVII.
Crisi política, econòmica i 
demogràfica amb l’expulsió 
dels moriscos i agreujada 
per la pesta. Predomini i 
creixement de les institucions 
eclesiàstiques al període barroc. 

5. San Felipe. La ciutat 
després de la destrucció. 
Segle XVIII. 
Incendi, destrucció i canvi 
de nom de la ciutat en 1707. 
Posteriorment es milloren les 
infraestructures de camins 
i séquies, i les edificacions 
són reconstruïdes sobre les 
restes. El nou traçat del Camí 
Reial de Madrid, deixa de 
passar per Xàtiva.

6. La desamortització.
1800 - 1840.
Recuperació del nom original.
La ciutat es manté dins dels 
límits del perímetre medieval. 
S’acaben de tancar els barris 
de Barreres i el Raval de 
Sant Joan. La supressió dels 
convents provoca la demolició 
o la transformació d’alguns per 
a usos públics o privats.

7. El ferrocarril i la demolició 
de les muralles. 1840 - 1900.
Període de crisi demogràfica. 
L’enderrocament de la muralla 
per parts permet començar 
amb la urbanització del 
passeig de l’Albereda, espina 
dorsal condicionadora dels 
futurs eixamples de la ciutat.
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8. Els plans d’eixample. 1900 - 1939.
Recuperació demogràfica. La ciutat comença 
a créixer ja cap al nord de l’Albereda als eixos 
de les baixades del Carme i de l’Estació amb 
la construcció de cases barates. L’efecte 
urbanístic més gran de la guerra és la demolició 
del claustre del convent de Santa Clara amb 
intenció de fer-hi un mercat.

9. La recessió a l’inici de l’expansió. 1939 - 1960.
Retrocés demogràfic i paralització urbanística de 
la ciutat als anys quaranta. A la dècada següent 
s’entra en un procés de recuperació que dona 
una nova empenta a l’edificació a l’eixample.

10. L’expansió desordenada de la ciutat. 
1960 - 1980.
Fort increment de les activitats urbanes i de 
l’edificació. L’edificació residencial ocupa la zona 
interior al ferrocarril i els antics horts del Raval. El 
patrimoni arquitectònic es degrada i augmenta el 
dèficit d’equipaments. Les instal·lacions comercials 
i industrials s’allunyen al nord del ferrocarril. Es 
generalitza la construcció de cases de segona 
residència a Bixquert. Política urbanística 
expansionista i permissiva, Pla General de 1964. 

11. La ciutat actual. 1980 - 2015.
Recuperació del patrimoni històric i adquisició 
i rehabilitació com equipaments dels principals 
monuments amb el Pla General de 1984. L’any 2000 
s’aprova el Pla General vigent reduint la protecció 
del patrimoni i promovent l’expansió de la perifèria 
urbana. En el centre històric es van reurbanitzar 
els eixos centrals, mentre avança el procés 
de despoblació i pèrdua d’activitat comercial. 
Creixement del turisme i transformació de la plaça 
del Mercat en una zona d’oci. Procés expansiu dels 
barris residencials i desenvolupament industrial i 
terciari al nord del ferrocarril.

1.4 Evolució històrica. 
Memòria Informativa 
Pág 5 - 17.



B Objectius generals del Pla Especial

B1. Consolidar la protecció dels edificis i 
espais històrics, redefinint el contingut del 
catàleg

B2. Recuperar el valor residencial dels 
conjunts històrics

B3. Facilitar la recuperació de les activitats 
econòmiques

B4. Renaturalitzar la ciutat i potenciar la 
infraestructura verda

B5. Millorar el tractament de la muntanya i 
el castell

B6. Dinamitzar el turisme cultural i natural

B7. Revaloritzar l’espai públic i els 
equipaments

B8. Incrementar la iniciativa i la capacitat 
de gestió pública

B9. Consolidar la imatge d’una ciutat 
amb qualitat de vida, culta, dinàmica i 
cohesionada

B10. Impulsar la definició d’un nou model 
global per a la ciutat

B11. Definir els criteris d’intervenció i gestió

1.10.2 Objectius generals de la proposta del Pla 
Especial.Memòria Justificativa. Pàg 16 - 22.
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B1. Consolidar la protecció 
dels edificis i espais històrics, 
redefinint el contingut del 
catàleg

El PEP té com a objectiu bàsic assegurar la 

permanència, conservació i ús dels edificis i 

espais que conformen el conjunt històric de 

Xàtiva. En aquest sentit el pla defineix un inventari 

mínim d’immobles que no poden ser substituïts 

especificant les condicions d’intervenció en tots 

ells.

En aquest sentit, l’increment substancial del 

nombre d’edificis protegits constitueix un criteri 

bàsic per a preservar no sols els edificis més 

reconeguts sinó també els millors exemples de 

l’arquitectura popular, la integritat i continuïtat 

dels espais públics més significatius i els llindars 

mínims de permanència dels edificis tradicionals 

en el conjunt dels barris històrics. Al seu torn, 

s’estableixen també els entorns de protecció 

dels Béns d’Interés Cultural (BIC) i la proposta 

de declaració de nous Béns de Rellevància Local 

(BRL).

El mateix objectiu d’assegurar la conservació 

dels valors patrimonials afecta la regulació de 

les condicions d’edificació en les substitucions o 

transformacions dels edificis actuals, de manera 

que es proposa el manteniment generalitzat 

de les alineacions i de les condicions de 

parcel·lació, altura, edificabilitat, volumetria i 

morfologia basades en la tipologia tradicional. 

S’exceptua un nombre molt reduït de casos en 

els quals els buits provocats per la demolició 

d’edificacions anteriors permeten plantejar 

xicotetes ampliacions de l’espai públic amb una 

apreciable millora ambiental.

El tractament de les parcel·les afectades pel 

traçat urbà de les muralles exigeix una atenció 

especial, establint les condicions d’accessibilitat, 

visibilitat, conservació i intervenció sobre els 

fragments existents, així com la investigació 

arqueològica de les restes.
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B3. Facilitar la 
recuperació de les 
activitats econòmiques 

El PEP pretén incentivar la recuperació 

econòmica dels barris, recuperant el valor 

comercial, fomentant la creació d’activitats 

econòmiques i creant ocupació.

D’aquesta manera la regulació dels usos 

permesos en les diferents zones, i de les 

condicions d’intervenció en els edificis, ha de 

facilitar la instal·lació dels diversos tipus de locals 

d’activitat, intentant trobar un equilibri entre les 

necessitats de la residència i els diferents usos 

d’una manera adequada a la conservació dels 

valors patrimonials.

B4. Renaturalizar la 
ciutat i potenciar la 
infraestructura verda 

Les condicions climàtiques de la ciutat, molt 

calorosa en els mesos estiuencs, fa evident la 

necessitat de dotar d’arbrat i vegetació a l’espai 

urbà. No obstant això, en el recinte intramurs o 

en els ravals de l’oest l’absència de vegetació és 

generalitzada.

El PEP proposa per tant la creació d’una xarxa 

d’espais vegetals que contribuïsca a millorar 

les condicions climàtiques, i a generar llocs de 

descans, trobada i joc, millorant les condicions 

d’habitabilitat dels barris històrics. En alguns 

llocs, com en els accessos i vores de la muntanya 

el seu paper és fonamental en facilitar el trànsit i 

la connexió amb la muntanya del Castell.

D’aquest sistema poden passar a formar part 

els patis interiors amb vegetació d’algunes illes 

i edificis patrimonials, així com la infraestructura 

de l’aigua, o infraestructura blava, d’una gran 

rellevància històrica a Xàtiva. En aquest sentit, 

el PEP posarà en valor les fonts, safaretjos, 

escorrenties històriques i la resta d’elements de 

la xarxa hídrica.

B2. Recuperar el valor 
residencial dels conjunts 
històrics 

Per a detindre el procés de degradació física, 

pèrdua d’habitants, marginalització de la 

població i declivi del valor funcional i econòmic 

dels barris, és necessari millorar les condicions 

d’habitabilitat i generar atractiu per a conservar 

i atraure població. L’ocupació, el manteniment i 

l’ús adequat dels edificis és l’única garantia real 

de la seua conservació a mitjà i llarg termini.

En aquest sentit, el PEP proposa criteris per a 

la rehabilitació i renovació d’habitatges, amb 

la regulació d’altures, profunditats edificables, 

composició i materialitat de les façanes, etc. 

per a intentar combinar la protecció de la 

tipologia, la morfologia i el paisatge històric 

amb l’adaptació a les activitats i hàbits de vida 

de la societat actual.

La ubicació de les dotacions públiques, la 

millora dels equipaments i de la qualitat del 

disseny, accessibilitat i utilització de l’espai 

públic, afrontant els problemes derivats de la 

forta presència del trànsit privat i l’aparcament, 

és un altre dels objectius dirigits a la recuperació 

residencial dels barris històrics.
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B5. Millorar el tractament 
de la muntanya i el castell

Un dels objectius principals del PEP és la 

protecció dels valors culturals, mediambientals 

i paisatgístics de la muntanya del Castell, 

mitjançant l’establiment de mesures de protecció 

derivades de la legislació en aquestes matèries. 

D’aquesta manera, una part important del 

territori de la muntanya ha de ser entés com un 

parc cultural, en el qual cultura, història, paisatge 

i naturalesa són components complementaris, 

l’ús dels quals ha d’equilibrar-se i potenciar-se 

mútuament.

El Pla també incideix en la idea que el sistema 

urbà i el territori de la muntanya formen un espai 

integrat i conjunt, de manera que, el tractament 

del límit de la muntanya, recorreguts, accessos 

i punts de trobada entre la ciutat i la muntanya 

requereix una especial atenció. La introducció 

de vegetació, en aquest sentit, servirà per a 

prolongar el sistema natural de la muntanya cap 

la ciutat, també en el vessant sud.

B6. Dinamitzar el turisme 
cultural i natural

Gràcies a la riquesa patrimonial de Xàtiva, el 

turisme té la capacitat de produir un important 

efecte en la recuperació del seu centre històric. 

L’objectiu passa així per prevaldre l’arribada d’un 

turisme interessat en la cultura i la naturalesa, 

que puga estendre les seues visites al llarg de 

l’any.

El PEP duu a terme una regulació dels usos 

relacionats amb el turisme en el conjunt històric: 

allotjaments turístics, hostaleria i comerç. De tal 

forma que es facilite la seua instal·lació en els 

edificis monumentals amb un règim flexible.

En el cas de la muntanya del Castell ha de facilitar-

se l’accessibilitat als diferents llocs d’interés, la 

continuïtat i connexió amb els itineraris urbans 

i l’adequat tractament paisatgístic del conjunt.

B7. Revaloritzar l’espaio públic i 
els equipaments

En els últims anys, s’han emprat solucions molt 

diferents per a la reurbanització dels carrers i 

les places del conjunt històric. El PEP proposa 

una sèrie de recomanacions per a aconseguir 

una imatge més unitària i coherent en el disseny 

d’aquests espais, establint criteris per a la seua 

pavimentació, proporció, materialitat, mobiliari, 

tipus de carrer i plantació d’arbrat. 

Es pretén, així, que l’espai urbà tinga unes 

condicions de qualitat i s’adapte a l’ambient 

històric de Xàtiva. En aquest sentit, també es 

defineixen una sèrie d’itineraris principals per 

a unir punts d’interés, amb un tractament de 

qualitat i una imatge identificable al voltant 

de temes seleccionats (fonts, places, accessos, 

camins escolars, etc…). També es té en compte 

la incorporació de criteris de perspectiva de 

gènere, accessibilitat i mobilitat sostenible, per a 

donar prioritat al vianant i a l’ús social de l’espai. 

El Pla proposa també un número molt reduït 

d’actuacions per a la creació d’eixamplaments 

aprofitant la demolició o ruïna d’alguns edificis 

per a formar xicotetes places a l’interior dels 

barris o miradors en les vores de la muntanya.
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B8. Incrementar la iniciativa i la 
capacitat de gestió pública

El PEP no és un instrument aïllat sinó que 

requereix una visió global i vincular-se a 

tota una sèrie de mesures de regeneració 

externes al planejament, com l’atenció social, la 

dinamització econòmica o la sensibilitat cap als 

diversos grups de població.

El Pla conté una sèrie de propostes d’actuació 

dirigides a plantejar diversos projectes que 

l’Ajuntament pot dur a terme directament 

o a través de la seua inclusió en programes 

concertats amb altres administracions, i que 

tinguen un valor estratègic per al conjunt 

històric. Es pretén també, d’aquesta manera, 

que aquestes intervencions tinguen un efecte 

d’activació de la inversió pública i privada. Entre 

les propostes que el Pla pot impulsar s’inclou la 

creació de programes d’ajudes a les obres de 

rehabilitació o a la instal·lació d’activitats en els 

barris històrics, subvencions municipals directes 

o complementàries a les obres, exempcions 

fiscals per a les obres o obertures d’establiments, 

ajudes al lloguer d’habitatges o locals, etc.

B9. Consolidar la imatge d’una 
ciutat amb qualitat de vida, 
culta, dinàmica i cohesionada

B10. Impulsar la definició d’un 
nou model global per a la ciutat

Els processos de transformació del conjunt 

històric no poden abordar-se únicament des del 

PEP. El mateix Pla ha d’impulsar la reflexió sobre 

les propostes per a la modificació del model 

urbà reflectit en el Pla General vigent.

En qualsevol cas, la reorientació del model 

general de creixement i del projecte de ciutat 

ha d’anar dirigit al reequilibri dels barris i les 

diferents parts de la ciutat, al reforçament del 

paper de l’àrea històrica i a la millora de la 

qualitat urbana del conjunt del municipi. 

La redacció del PEP constitueix una oportunitat 

per a considerar la conservació i posada en 

valor del patrimoni com un valuós recurs de 

desenvolupament global del conjunt de la ciutat. 

En aquest sentit, la ciutat ha de servir com a 

model i referència de bones pràctiques, a partir 

de la qualitat de les actuacions que es duguen a 

terme, tant en el camp del planejament com a la 

urbanització de l’espai públic i en la construcció 

d’equipaments i habitatges.

El Pla Especial d’aquesta manera ha de ser un 

document que reculla les idees emergents de la 

cultura urbanística contemporània, siga sensible 

a la participació ciutadana i capaç de dotar-se 

dels instruments de gestió que el convertisquen 

en un mitjà efectiu de millora de la ciutat.
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B11. Definir els criteris 
d’intervenció i gestió

Com a desenvolupament dels objectius anteriors 

i amb la finalitat d’oferir un document que, més 

enllà del marc normatiu del planejament, servisca 

com a instrument de reflexió, ideació, proposició i 

suggeriment sobre les possibilitats d’actuació en 

el conjunt històric a llarg termini, el PEP planteja 

una sèrie de criteris d’intervenció i de gestió 

organitzats en els camps: ambiental, econòmic 

i social. Aquest es troben desenvolupats en 

l’annex II de la memòria justificativa del pla.



C Àrees temàtiques

C1. Infraestructura verda i blava

C2. Patrimoni cultural, natural i paisatgístic

C3. Habitatge

C4. Espai públic i mobilitat urbana

C5. Activitat, serveis i societat
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C Àrees temàtiques: C1. Infraestructura verda i blava

La infraestructura verda és el conjunt integrat i 
continu d’espais lliures (espais sense edificació), 
d’interés cultural, natural, visual, recreatiu, i 
les connexions ecològiques i funcionals que 
els relacionen entre si. La infraestructura 
verda constitueix el marc de referència per al 
desenvolupament futur de Xátiva.

Pel que fa al sòl rural  (sòl no urbanitzable inclòs 
en l’àmbit del Pla) formen part d’aquest sistema 
les muntanyes del Castell i del Calvari que 
contenen els espais naturals de major interés: 
Microreserva de la Serra del Castell, sòl forestal 
estratègic, i la Via pecuària de l’assagador de la 
Solana.

Des del punt de vista urbà, s’inclouen: els eixos 
verds urbans, jardins, places i zones de transició 
i accessos a la Muntanya del Castell, els jardins 
dels patis privats, i els punts i principals viaris de 
connexió entre tots ells. En aquest sentit, el Pla 
també atorga un gran valor a les fonts, séquies 
i escorrenties històriques i tots els elements 
del patrimoni hidràulic que conformen la xarxa 
d’infraestructura blava de Xàtiva.

Les propostes del Pla van dirigides potenciar la 
qualitat i les connexions entre aquests elements 
amb la intenció de renaturalitzar i dotar de 
major qualitat urbana a l’espai públic així com 
aconseguir una major integració de la muntanya 
a la ciutat.

Memòria justificativa. 
2.1.3 Infraestructura verda. Pàg. 28.
2.3.9 Propostes d’actuació. Pàg. 41.

• El Castell i la muntanya.
• Espais verds urbans destacats: plaça de la Bassa 

i Espanyoleto - Albereda - Jardí del Bes.
• Oportunitat de desenvolupar un perímetre verd 

pel traçat de l’antiga muralla que connecte 
muntanya i ciutat.

• Potencial d’espais vegetals públics, jardins del 
Palaciet; i privats, jardí de casa Bolinches.

• Àmplia xarxa de places en el teixit urbà.
• Claustres i patis privats amb gran potencial.
• Gran riquesa del patrimoni hídric.
• Espais naturals a la muntanya, microreserva.
• Elements patrimonials a la muntanya que 

evidencien la riquesa cultural de Xàtiva.

• Condicions climàtiques dures, calor excessiva.
• Absència de vegetació generalitzada en els 

ravals i recinte intramurs.
• Relació de la ciutat amb la muntanya i el Castell 

molt millorable. Accessos a la muntanya en 
general descurats i sense tractar.

• Ha d’incrementar-se i aclarir-se el sistema 
d’itineraris per als vianants i camins d’enllaç 
entre els diferents edificis i punts d’interés en la 
muntanya i la ciutat.

• Treballs arqueològics i projectes de millora del 
paisatge pendents de realitzar.

• Absència de gestió d’aigua de pluges torrencials.
• Pèrdua de la presència d’aigua i desvirtuació del 

sistema de fonts a la ciutat.

+ -

Normes d’ordenació estructural 
Cpt.2 Infraestructura verda. Pàg. 7.
Plànols d’Ordenació 
Infraestructura verda 2.4.1, 2.4.2, 2.43.
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C1. Infraestructura verda i blava

C1.1 Integració muntanya i ciutat: 
prolongació Albereda Verda

L’emplaçament del nucli històric contigu ax la 
muntanya del Castell, és un dels seus principals 
valors. Per a potenciar aquesta relació i facilitar 
l’accés a la muntanya des de la ciutat, es desenvolupa 
el concepte de “Muralla Verda” que suposa la 
prolongació del principal eix verd de la ciutat, 
l’Albereda, cap a la muntanya del Castell, a manera 
de senyal vegetal per l’antic recinte emmurallat, 
establint una connexió arbrada a banda i banda de 
la ciutat amb la muntanya. Per a això, el Pla proposa 
diverses actuacions que vegem al plànol.

L’eix urbà verd de 
l’Albereda, actualment 
va des de la Plaça de 
l’Espanyoleto fins a la 
Porta de la Cocentaina, 
i els seus jardins 
associats són: Plaça 
de la Bassa, Glorieta, 
Jardins de Selgas i 
Jardí del Bes.

Es proposa la 
prolongació oest 
de l’Albereda amb 
l’eixamplament del 
carrer Portal de Sant 
Jordi, una vegada 
es renove el centre 
d’especialitats, i 
millorar la connexió 
amb les places de 
Sant Jordi i Trinquet. 
Assimilar la vegetació 
a l’arbratge de 
l’Albereda.

Es proposa la 
prolongació de la 
muralla verda amb 
la reurbanització 
i revegetació de 
l’entorn de la Plaça 
dels 25 Xorros 
i el carrer Sant 
Pasqual, calmant 
el trànsit i facilitant 
l’accessibilitat per als 
vianants del Portal de 
Cocentaina.  

Memòria justificativa. ANNEX II
1. Unió ciutat - muntanya. Pàg. 60.
2. Prolongació de l’Arbereda cap 
a la muntanya, noció de la muralla 
verd. Pàg. 61.

Les pujades a la muntanya per 
l’est (carrer Sant Pasqual) i per 
l’oest (Trinquet - Vora del Mur-
Gaietà) tindran un tractament urbà 
i presència vegetal acord amb 
la seua significació i rellevància 
històrica.
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Memòria justificativa. ANNEX II
3. Renaturalització de la vora entre ciutat i 
muntanya, vegetació de les pujades de Sant 
Josep i Collaret de la Coloma. Pàg. 62.

C1.2 Integració muntanya i  
ciutat: renaturalització de 
límit ciutat-muntanya, i de 
les pujades a la muntaya 

Per a aconseguir una comprensió unitària ciutat 
- muntanya, es proposa dur a terme “incursions 
vegetals” en diversos punts del seu límit 
prolongant la natural cap a la ciutat.  En aquest 
sentit, els accessos i connexions històriques 
amb la muntanya són considerats de gran interés 
estratègic. El PEP estableix el seu tractament 
específic com a àrea de transició entre ambients, 

8. carrer
Carneros

9. pujada 
al Calvari 
Alt

7. carrer 
Sant Pasqual 
- Hort de 
Sant Onofre

6. carrer 
Enriquez

5. Collar de 
la Coloma

4. carrer 
Menor Costa

3. carrer 
Vora del Mur

1. carrer 
de Bernisa 
- Forn del 
Vidre

2. carrer 
Rafael 
Lluch - 
Forn del 
Vidre

PR CV-78

dignificant l’espai urbà mitjançant la seua 
senyalització, millora de l’accessibilitat, qualitat 
urbana, i fent de la vegetació l’element clau 
de connexió. Aquest model s’estendrà a altres 
places i espais urbans del centre encara que 
no siguen limítrofs, i també al vessant sud de la 
muntanya, en la seua relació amb la zona urbana 
de Bixquert.
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7. 8. 

3. 

4. 5. 6. 

2. 1. 

9. 

C1.3 Eixos 
vertebradors de la 
ciutat i la muntanya

C1. Infraestructura verda i blava

Una altra proposta per al desenvolupament de la Infraestructura Verda es dirigeix 
a la creació d’un sistema integrat de recorreguts que reunisca i connecte els 
itineraris principals de l’interior de la ciutat amb els de la muntanya del Castell. 
Aquesta xarxa servirà de suport per a la recuperació ambiental i paisatgística 
del territori de la muntanya, a més de servir d’element de connexió de les places 
i jardins urbans, edificis històrics i altres elements d’interés cultural, ambiental i 
visual dels barris de Xàtiva.

Memòria justificativa. 2.3.9 Propostes 
d’actuació. Pàg. 42.
Memòria justificativa. ANNEX II.
4. Millora del camí del Castell, el 
Bellveret i el passeig de dalt. Pàg. 63.

En el medi urbà es distingeix un sistema de 3 eixos principals 
que connecten les antigues portes de la ciutat:
1. Argenteria - Hostals - Sant Francesc - Montcada - Àngel - Sant 
Pere
2. Taquígraf Martí - Botigues - Corretgeria - Abat Pla - Sant 
Vicent - Bruns - Segurana
3. Font de Sant Joan - Santa Teresa - Camí La Bola - Blanc - 
Sant Agustí - Sant Doménec - Ardiaca - Sant Cristòfol

A la muntanya del Castell, el PEP proposa el 
desenvolupament del camí de les muralles i el 
Bellveret per a millorar la seua adaptació al medi 
natural i ressaltar la seua importància estratègica, 
sobre la base de criteris uniformes que poden 
estendre’s a la resta de recorreguts. Es proposa 
per exemple: la introducció de mobiliari, millora 
de l’accessibilitat, senyalística en els miradors, 
increment de vegetació, paviment de millor qualitat i 
homogeni, o adequar el drenatge de les escorrenties.

3

2

1
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C1.4 Apertura 
de patis verds

Els nombrosos patis i claustres d’edificis públics 
i privats en el conjunt històric de Xàtiva, són una 
oportunitat per a la revegetació i restauració 
ecològica de la ciutat i la posada en valor i 
visibilització d’aquests espais patrimonials. 
D’aquesta manera, es protegeix l’arbratge 
de port, s’incentiva la plantació de vegetació 
autòctona, i es proposa la realització de visites 
guiades i esdeveniments culturals en aquests 
patis, per a configurar una xarxa d’espais de valor 
ambiental i cultural, millorant les condicions de 
vida de l’entorn. També, en ubicacions concretes 
com el carrer Sant Josep, el Collaret de la Coloma 
i Menor Cuesta, confrontants amb la muntanya, 
el PEP proposa mantindre el caràcter arbrat 
dels patis posteriors, evitar la seua ocupació i 
pavimentació.

Plànol d’informació 1.7.5 
Arbrat y vegetació.
Memòria justificativa. 
ANNEX II.
11. Apertura dels patis. 
Pàg. 69
19. Patis verds. Pàg. 73

1. Carrer Montcada

2. Carrer Taquígraf Martí

3. Carrer Blanc
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C1. Infraestructura verda i blava

El PEP protegeix a través del catàleg el conjunt 
de fonts de l’àmbit del conjunt històric. Aquesta 
consideració pot també ser extrapolada 
als canals hidràulics. Els canals hidràulics, 
quasi tots enterrats, poden visibilitzar-se en 
superfície mitjançant senyalística, projectes 
de pavimentacions i a vegades mitjançant 
l’obertura d’espais hidràulics que afloren la 
memòria hidràulica de Xàtiva.

Sistema hidràulic històric

Font dels 25 Xorros

C1.5 
Aigua

L’aigua és un dels principals elements que 
formen part de l’estructura urbana de Xàtiva. 
Les escorrenties naturals dels barrancs de Bellús 
provinent del sud-est, de les Santes, del nord-
oest, i la séquia de la Vila, que travessa d’est 
a oest la ciutat, han determinat la forma de la 
trama històrica. L’abundància d’aigua ha fet 
que Xàtiva compte en l’actualitat amb una gran 
xarxa de fonts públiques que formen part el seu 
patrimoni, entre les quals destaquen: la Font 
dels 25 Xorros, la Trinitat, el Lleó, Sant Jaume 
i Sant Francesc; que integren la ruta de les 
fonts. Xàtiva també compta amb dos safaretjos 
públics en la Plaça de la Bassa i en el Jardí del 
Bes. Tot això conforma la infraestructura blava 
que ha de ser entesa en compenetració amb la 
infraestructura verda.

Memòria justificativa. 1.4 
Caracterització del conjunt 
històric. La relació amb 
l’aigua. Pàg. 8.

Llavador del Jardí del Bes
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Memòria informativa 
1.11 Infraestructures. Pàg. 73.
Plànol d’Informació 
1.8.1. Sistema hidràulic històric
Memòria justificativa ANNEX II 
A4. Gestió de l’aigua 24 - 29. Pàg. 76 - 79.

La gestió de l’aigua

A causa de problemes de filtracions i l’inadequat 
material de canalització, el PEP recomana 
l’establiment d’una xarxa separativa que integre 
tant l’aigua d’escorrenties superficial com 
l’aigua pluvial domèstica i la tracte de manera 
separada de les aigües brutes. L’objectiu seria 
el desenvolupament d’una xarxa que puga 
autoabastir el reg de la vegetació arribant a 
garantir el reg en època de pluges escasses. 
El sobrant d’aquesta xarxa separativa de 
pluvials abocaria, sense la presència d’aigua 
contaminada, al riu Albaida contribuint a 
incrementar el seu cabal. 

C1.6 
Renaturalització 
de la ciutat

Memòria informativa. 
1.10.5 Arbratge i vegetació. Pàg. 64 - 70.
Plànol d’informació 1.7.5 Arbrat i vegetació.
Memòria justificativa ANNEX II
A1. 5. Criteris d’arbratge i vegetalització. Pàg. 64
A3. Pla verd: criteris de revegetalització i 
tractament de l’espai verd. 17, 18, 20, 21, 22, 23. 
Pàg. 72 - 75.
Plànol d’ordenació 2.4.2 Vegetació.

Arbrat i vegetació en la muntanya del 
Castell

La muntanya del Castell compta amb un sistema 
vegetal composat en la seua majoria de matoll, 
romeral i pi blanc, de diferent frondositat en el 
vessant sud o nord per l’assolellament. Als peus 
del castell es troba la microreserva de la Serra 
del Castell, declarada com a tal en 1999 i inclosa 
en la Xarxa Natura 2000 per a la protecció 
d’espècies específiques. En la seua àrea es troben 
diversos elements patrimonials com la Cova dels 
Lleons, la Nevera de la Mare de Déu i les Muralles 
d’Orient. El PEP preveu el reforçament de la 
població de les espècies vegetals protegides i la 
retolació de xicotetes parcel·les experimentals 
per al seu estudi. També estableix limitacions 
d’ús de la zona, per a evitar el deteriorament del 
sòl i les plantes de la microreserva, que puga ser 
conseqüència d’un elevat nombre de visitants, 
pràctiques esportives, etc. Es prioritzaran, en 
aquest sentit, les visites amb caràcter científic, 
cultural o educatiu.

Altres propostes 
relacionades amb la 
gestió de l’aigua, són 
la introducció de jocs 
d’aigua en els espais 
públics per a atenuar la 
sensació tèrmica, i un 
sistema de paviments 
que drenants (permeten 
passar l’aigua al subsol) 
als carrers en pendent, 
per a la captació o 
infiltració de l’aigua de 
les escorrenties.

Silene Diclinis (ull de perdiu)
Espècie protegida de la microreserva
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Arbrat i vegetació en la ciutat

El PEP pretén incentivar la relació entre la 
ciutat i la muntanya de manera que existisca 
una continuïtat ecològica. Per això s’estableix 
un criteri de plantació d’espècies vegetals 
autòctones en la ciutat que pertanguen 
a l’ecosistema propi de Serra del Castell, 
contribuint així a la seua restauració.
 
La plantació d’arbratge també és essencial 
a Xàtiva per a la generació d’ombra i rebaixar 
l’elevada temperatura en els mesos més 
calorosos. En aquest sentit, es prioritza l’elecció 
d’espècies de fulla caduca que aporten ombra a 
l’estiu i permeten l’entrada de llum a l’hivern.

Per tal d’assegurar el bon creixement de 
la vegetació s’augmentaran les superfícies 
destinades a la plantació. La revegetació 
d’aquestes àrees pot contribuir a la seua major 
dinamització amb la inclusió de zones de joc i 
trobada protegides del sol, connectades en la 
xarxa de places i jardins de la infraestructura 
verda.

Altres actuacions alternatives a la plantació en 
sòl urbà són; la col·locació de plantes trepadores 
per a crear elements d’ombra, com en la xicoteta 
plaça del carrer Mossèn Uriós; la introducció de 
jardins verticals en les mitgeres per a mitigar 
també el seu impacte negatiu en el paisatge; 
projectes d’horts urbans i jardins comunitaris 
en solars degradats; o la posada en marxa 
d’iniciatives d’enjardinament col·lectiu, amb la 
col·locació de tests en carrers i places.

C1. Infraestructura verda i blava
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C1.7 
Zonificació 
del Sòl Rural

En la muntanya del Castell la presència de 
les restes històriques, la no ocupació per 
l’edificació urbana i la conservació de les seues 
condicions mediambientals i paisatgístiques 
constitueixen un vertader privilegi no sols per a 
la ciutat sinó per al conjunt del territori valencià. 
Per aquesta raó l’objectiu és la preservació 
d’aquests valors, mitjançant l’establiment de les 
mesures de protecció derivades de la legislació 
mediambiental i cultural.

Així el pla proposa que el sòl del parc públic en 
la falda de la muntanya del Castell es classifique 
com a Sòl No Urbanitzable, i la resta del sòl 
entre la muntanya del Castell i el Calvari passe a 
integrar-se en el Sòl Rural de Protecció Especial 
augmentant així el seu grau de protecció. Per 
a ajustar-se millor als límits topogràfics, el PEP 
també proposa la inclusió en l’àmbit del conjunt 
històric de part del vessant sud de la muntanya 
fins al barranc de la Solana.

El PEP, en les seues ordenances, estableix una 
sèrie de regulacions que tenen a veure amb la 
protecció de camins, séquies, coves, barrancs 
i altres elements que defineixen la topografia 
i el relleu en el Sòl No Urbanitzable. També 
s’estableix la subdivisió de zones del Sòl Rural 
Protegit i els usos i actuacions permeses segons 
les condicions de la legislació mediambiental i 
patrimonial.

Subzona ZRP-NA-PC1
Zona rural protegida per afeccions 
del patrimoni cultural. Terrenys 
inclosos com a sòl forestal 
estratègic. Formada per la 
muntanya del Calvari, el vessant 
nord i la zona alta del vessant 
sud de la muntanya del Castell. 
Destaca la presència d’edificis 
patrimonials com la Nevera o el 
Castell.

Subzona ZRP-NA-PC2
Zona rural protegida per afeccions 
del patrimoni cultural. Zona baixa del 
vessant sud de la muntanya del Castell, 
fins al límit del barranc de la Solana, amb 
presència de restes d’antics cultius de 
secà.

Subzona ZRP-NA-PC3
Zona rural protegida per 
afeccions del patrimoni 
cultural. Permet l’ús 
d’aparcament.

Zona ZRP-NA-LG
Zona rural protegida de legislació mediambiental. 
Correspon a l’àmbit de la microreserva i LIC 
“Serra del Castell de Xàtiva”. Els seus terrenys 
estan inclosos en el sòl forestal.

Memòria justificativa. 2.1.1 
Classificació i zonificació del 
sòl. 2.1.2 Xarxa primària de 
dotacions. Pàg. 25 -29.

Normes d’ordenació 
estructural. Cpt.8 
Ordenació del sòl no 
urbanitzable articles 1.32, 

1.33, 134. Pàg. 19 - 20.

PVP_Parc públic del Castell
Es manté el parc públic del 
Castell amb els mateixos límits, 
integrat en el sòl no urbanitzable.
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El Pla Especial té com a objectiu bàsic assegurar la permanència, conservació i ús dels edificis i 

espais que conformen el Conjunt Històric. En aquest sentit la definició dels elements que conformen 

el Catàleg de Béns i Espais Protegits, i que per tant no poden ser substuïts, així com les condicions 

d’intervenció en tots ells és una tasca d’importància cabdal en el pla. Tal com marca la nostra 

legislació en materia d’ordenació del territori el catàleg treballat s’estructura en 3 seccions:

• El nombre d’edificis protegits actualment 

solament representa el 4 per cent de les 

parcel·les que configuren el C.H. de Xàtiva

• La major part dels edificis protegits es situen 

bàsicament en el Districte Ciutat, de manera 

que en la resta de barris del C.H. la quantitat 

d’edificis protegits és mínima, o fins i tot 

nul·la en els casos de Sant Josep i Santes.

• Complexitat dels criteris de protecció i 

d’intervenció sobre els edificis. Necessitat 

d’una regulació clara de les obres de 

rehabilitació i de les condicions de 

substitució dels edificis de manera que es 

millore simultàniament la capacitat d’ús i els 

valors paisatgístics del barri.

• Ineficiència del procés d’autorització 

d’obres en el Conjunt Històric. Dificultats 

per a assumir les càrregues derivades de la 

protecció patrimonial.

• Degradació, envelliment i abandó dels 

edificis, arribant en alguns casos a la ruïna 

i demolició.

Catàleg de Proteccions - Memòria
Catàleg de Proteccions - Fitxes
Plànols d’ordenació 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 
2.3.6 i 2.3.7

secció patrimoni paisatgístic

secció patrimoni cultural

secció patrimoni natural

-

C2. Patrimoni cultural, natural i paisagístic
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C2.1 Protecció, 
dinamització i 
accessibilitat al 
patrimoni històric

El pla proposa un augment significatiu de 

les proteccions, passant del 4% al 19% de les 

parcel·les del conjunt, o el que és el mateix de 

121 edificis protegits a 578. Si a més comptem 

les parcel·les que compten amb un grau de 

protecció més general (protecció general 

ambiental) s’estén a un 60 per cent addicional 

de les parcel·les del Conjunt Històric. 
Com a criteri per a la catalogació s’ha priorizat 

l’arquitectura dels següents eixos urbans:

• Porta de Cocentaina/ Plaça y Carrer de Sant 

Pere/ Plaça Benlloch/ Plaça Aleixandre VI/ 

Carrer de l’Àngel/ Plaça de la Trinitat/ Carrer 

Moncada/ Plaça y Carrer de Sant Francesc/ 

Plaça de la Bassa/ Carrer Hostals/ Plaça de 

Sant Jaume/ Carrer Argenteria.

• Porta de Cocentaina/ Carrer Segurana/ 

Carrer Bruns/ Carrer Sant Vicent/ Plaça de 

la Seu/Carrer

• Corretgeria/ Plaça Santa Tecla/ Plaça de la 

Bassa/ Carrer Pouets/ Plaça de Sant Jaume.

• Plaça del Mercat/ Carrer Botigues/ Carrer 

Trobat.

• Plaça de La Seu/ Carrer Sant Domènech/ 

Carrer Sant Agustí.

L’increment substancial d’edificis protegits (dels 

121 actuals a 578 en el PEP) es deu a la intenció 

de preservar no sols els edificis més reconeguts, 

l’arquitectura monumental, sinó també els 

millors exemples de l’arquitectura popular o 

tradicional, assegurant la integritat i continuïtat 

dels espais públics més significatius i una 

quantitat mínima de permanència dels edificis 

tradicionals en el conjunt dels barris històrics, 

de manera que cada barri presentarà un nombre 

mínim de proteccions.

Edificis
578

Escuts
30

Fonts
31

Hornacines
26

Retaules
26

Cada barri tindrà un nombre 
mínim d’edificacions protegides! 
El pla posa una mirada atenta 
en els edificis d’arquitectura 
“menor” que fins ara no havien 
sigut identificats i que formen 
conjunts d’interés sent elements 
identitaris de cada barri. 
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C2.2 Els béns de major 
rellevància: BICs i BRLs

Bé d’Interès Cultural (BIC) és la màxima 
distinció que s’atorga a un bé en l’àmbit 
nacional per al seu reconeixement i protecció 
per la seua màxima importància.

En aquesta categoria trobem:
• La Seu
• Antic Hospital Municipal
• Almodí
• Església de Sant Francesc
• Monestir de Santa Clara
• Solar de l’antiga ciutat de Xàtiva
• Castell de Xàtiva
• Ermita de Sant Feliu
• Muralles del Castell
• Antic convent de Sant Doménech
• Església de Sant Pere
• Llenç de la muralla i barbacana Av. Selgas
• Jutjats de Xàtiva
• 10 fonts - canal de Bellús

Les parcel·les que contenen restes 
de les muralles de la ciutat tindran 
una atenció especial, establint les 
condicions d’accessibilitat, visibilitat, 
conservació i intervenció sobre els 
fragments de muralla que hi resten, 
així com la investigació arqueològica 
de les restes.

Actualment existeixen 
19 béns BIC. El pla 
proposa l’ampliació per 
arribar fins a 53 béns 
incloent els escuts 
heràldics de pedra 
i les fonts de major 
rellevància.

Per millorar les condicions 
de la protecció dels 
Béns d’ Interés Cultural 
es delimiten els espais 
urbans dels seus entorns.

Normes d’ordenació estructural: articles 1.19 
-1.20-1.21. Pàg 14.
Plànol d’ordenació 2.3.1

C2. Patrimoni cultural, natural i paisatgístic
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Actualment 
existeixen 17 béns 
BRL. El pla proposa 
l’ampliació per 
arribar fins a 148 
béns incloent els 
retaules ceràmics i 
les fornícules

Entre els nous BRLs proposats trobem:

Conjunt de 27 
fonts dels barris 
històrics i 2 
safaretjos que 
complementa 
a les fonts 
incloses en el 
BIC del canal 
de Bellús

Conjunt de 
40 edificis 
de la Plaça 
del Mercat, 
i l’espai que 
delimiten

Anàlogament, els Béns de Rellevància Local 
(BRL), són aquells elements de major rellevància 
per al conjunt del territori valencià.

Portada y 
fachada de 
la Trinitat-
Archivo 
Histórico 
Municipal

Casa de 
l’Ensenyança

Casa dels 
Fenollet

Casa Llaudes- 
Guardamino

Restes del Ninfeu 
romà i 
Restes dels Banys 
árabs del Raval

De la protecció individual a la 
protecció conjunta

Les mostres més notables d’arquitectura 
senyorial i palaus es concentren al Districte 
Ciutat, en especial en els carrers Montcada, de 
l’Angel, Botigues, Canonge Cebrià y Corretgeria.

El PEP proposa la catalogació conjunta com a 
BRL de tota una sèrie de palaus urbans, com un 
dels trets distintius de la ciutat de Xàtiva. 

Aquest valuós patrimoni en ocasions apareix 
abandonat o en desús pel que la seua posada en 
valor i els incentius a la rehabilitació a través de 
programes d’ajudes és altre dels objectius del 
Pla.

Conjunt 
de palaus 
del carrer 
Montcada, 
format per 
10 edificis, 
2 façanes 
addicionals 
i l’espai que 
delimiten
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C2.3 Les categories 
de protecció de les 
edificacions

Normes d’ordenació estructural: 
articles 1.22 -1.23-1.24-1.25 -1.26. 
Pàg. 15-17
Plànol d’ordenació 2.3.3

Que una edificació es trobe 
protegida no significa en cap 
cas que “ja no es puga fer 
res”, si no que cal respectar 
unes directrius pautades bé 
a la fitxa corresponent, bé 
a les normes del pla per tal 
d’aconseguir el millor centre 
històric possible basat en les 
edificacions de tipologies 
tradicionals. 

Protecció INTEGRAL: es tracta d’edificis 
singulars o monumentals que han de 
mantindre o recuperar de manera general 
les seues característiques arquitectòniques 
originàries. En aquest nivell s’inclouen també 

els classificats com BIC i BRL.

Protecció PARCIAL: inclou els edificis que 
han de ser conservats, almenys en part, pel 
seu valor històric o artístic, pel seu paper 
en la ciutat o per representar tipologies 
característiques de la zona. Es subdivideix 
en:
• Parcial I: façanes, volumetria i elements 

principals de l’arquitectura (escales, 
estructura, patis...)

• Parcial II: façana principal i volumetria
• Parcial III: façana principal

Protecció AMBIENTAL: edificacions 
tradicionals que tot i que no tenen uns 
especials valors contribueixen a definir el bell 
ambient dels barris històrics de Xàtiva. Se’ls 
apliquen les condicions generals per a les 
edificacions que estableix el PEP.

Per tal de sistematitzar les diverses proteccions 
que s’estableixen en el pla es realitza la següent 
divisió en categories:

C2. Patrimoni cultural, natural i paisatgístic
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Com puc saber si ma casa està 
protegida? Què ocorre si es troba protegida?

Com interprete la informació de la 
fitxa de catàleg?

Tens diverses maneres de trobar les 
edificacions que el pla proposa protegir:
• Text: Catàleg de proteccions - Fitxes 

individualitzades. De la pàgina 3 a la 21 
trobaràs el llistat ordenat alfabèticament 
per carrers i número amb els elements 
amb protecció integral i parcial. S’indica 
ací ell tipus de protecció i el codi de la 
fitxa corresponent que en el mateix 
document trobaràs.

• Catàleg de proteccions - Memòria. 
En l’apartat 1.13 CUADRO RESUMEN 
DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL (pàgina 11 a 31), tens el llistat 
amb els elements amb protecció integral 
i parcial. En aquest llistat s’ordenen 
les edificacions protegides per carrer i 
número, trobaràs el tipus de protecció i 
el codi de la fitxa corresponent.

• Catàleg de proteccions - Memòria. En 
l’apartat ANEXO: RESUMEN DE FICHAS 
DEL CATÁLOGO (pàgina), s’amplia 
la informació anterior amb una foto 
identificativa de cada element protegit.

• Plànol: 2.3.2 OD Planol Guia: en color 
salmó es representen les parcel·les que 
tenen una protecció individualitzada 
(integral o parcial) i en gris les que tenen 
una protecció de conjunt, protecció 
ambiental.

• Plànol: 2.3.3 OD Protecció Cultural: en 
color roig es representen les parcel·les que 
tenen una protecció integral, en marró 
protecció parcial I, en beige protecció 
parcial II, en groc protecció parcial III i 
en gris les que tenen una protecció de 
conjunt, protecció ambiental.

Si el nivell de protecció és integral o parcial l’edificació forma part del Catàleg de béns i espais 
protegits, això significa que té una fitxa que trobaràs en el document Catàleg de proteccions - 
Fitxes individualitzades. En la fitxa s’indiquen les condicions específiques de protecció de ta casa i 
quines són les actuacions a realitzar.

Si el nivell de protecció és ambiental l’edificació no tindrà una fitxa i les condicions de protecció 
seran les que s’apliquen de manera general a les edificacions del Conjunt Històric, que pots consultar 
en l’apartat d’habitatge que trobaràs a continuació.

Ordenances: Capítol 8º Normes de 
protecció del patrimoni. Pàg. 32-36

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE XÀTIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

C416 BC PGP Patrimonio cultural Individualizada Parcial 3Parcelas

LOCALIZACIÓN
BARRIOPARCELANº MANZANA

MERCE, 31544852

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA IDENTIFICATIVA
VISTA PRINCIPAL ORTOFOTO PLANO DE SITUACIÓN

CATALOGACIÓN
CÓDIGO SECCIÓN CLASE TIPO CATALOGACIÓN PROTECCIÓNCLASIFICACIÓN

La edificación está ubicada en el barrio Raval de la Mercé, entre medianeras, recayente a la plaza de la Mercé, y responde 
a la tipología de casa urbana. La parcela es ancha, con un patio interior. 
Consta de cuatro niveles de huecos, correspondiendo el último a una andana, donde se almacenaban productos agrícolas. 
La estructura es de muros de carga y viguería de madera, y la cubierta inclinada a dos aguas de teja árabe.
La composición de fachada responde a la original, manteniendo dos vanos por planta, aunque se ha producido una 
alteración en los huecos. Tiene un revestimiento de enfoscado pintado, con zócalo pintado. La ornamentación se 
encuentra en el recercado de huecos e impostas.
En planta baja se encuentran dos accesos, un portón de madera como acceso a planta baja reservada para uso comercial o 
taller, y un acceso secundario a una escalera que independiza el resto de plantas, además hay un ventanal. Tanto en 
planta primera como segunda se encuentran un balcón y un ventanal con cerrajería metálica y carpintería de madera. La 
andana, convertida en espacio habitable, cuenta con dos huecos de menores dimensiones, con carpintería de madera.
El sistema de oscurecimiento lo conforman persianas alicantinas y contraventanas de madera.

ResidencialResidencial

USOS ACTUALES Y PASADOSUSO ORIGINAL

Casa urbana

ESTADO DE CONSERVACIÓN CRONOLOGÍATITULARIDADTIPOLOGÍA

DENOMINACIÓN

Privada

NATURALEZA

Residencia

DESCRIPCIÓN GLOBAL

DESCRIPCIÓN LITERAL E HISTORIA

BC

DIRECCIÓN

PLAÇA Raval de la Mercé

Buen estado s. XVIII-XIX

BC /4485215

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE XÀTIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

COMPONENTES PRINCIPALES Y ELEMENTOS IMPROPIOS

La cubierta remata el conjunto de la fachada sobre la cornisa.

 VALORACIÓN 
DEL INTERÉS

ESTADO DEL 
ELEMENTO

IMPORTANCIA 
ACTUACIONES

URGENCIAACTUACIONES 
PREVISTAS

CARÁCTER

1 CUBIERTA
De teja cerámica AceptableConservación Alta No-urgenteAcondicionamiento; 

Mantenimiento; 
Rehabilitación

Material

2 ANDANA
Buen estadoConservación Alta No-urgenteAcondicionamiento; 

Mantenimiento
Tipológico

3 HUECOS
Buen estadoConservación Media No-urgenteMantenimiento; 

Rehabilitación
Ambiental

4 CARPINTERÍA
De teja cerámica AceptableConservación Media No-urgenteAcondicionamiento; 

Mantenimiento; 
Renovación; 
Restauración

Material

5 CERRAJERÍA
Buen estadoImpropio Media No-urgenteAcondicionamiento; 

Eliminación; 
Renovación

Material

6 REVESTIMIENTO DE FACHADA
Enfoscado pintado Buen estadoConservación Reducida No-urgenteAcondicionamiento; 

Mantenimiento
Material

7 ORNAMENTACIÓN
Recrecido en cercos 
de huecos e impostas

Buen estadoConservación Reducida UrgenteMantenimiento; 
Rehabilitación

Material

8 ZÓCALO
Enfoscado de pintura Buen estadoIrrelevante Reducida No-urgenteEliminación; 

Mantenimiento
Material

9 POLEA
Metálica en cornisa AceptableConservación Reducida No-urgenteMantenimiento; 

Restauración
Material

10 CANALÓN Y BAJANTE
AceptableIrrelevante Reducida No-urgenteAcondicionamientoMaterial

BC /4485215

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE XÀTIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

C416 BC PGP Patrimonio cultural Individualizada Parcial 3Parcelas

LOCALIZACIÓN
BARRIOPARCELANº MANZANA

MERCE, 31544852

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA IDENTIFICATIVA
VISTA PRINCIPAL ORTOFOTO PLANO DE SITUACIÓN

CATALOGACIÓN
CÓDIGO SECCIÓN CLASE TIPO CATALOGACIÓN PROTECCIÓNCLASIFICACIÓN

La edificación está ubicada en el barrio Raval de la Mercé, entre medianeras, recayente a la plaza de la Mercé, y responde 
a la tipología de casa urbana. La parcela es ancha, con un patio interior. 
Consta de cuatro niveles de huecos, correspondiendo el último a una andana, donde se almacenaban productos agrícolas. 
La estructura es de muros de carga y viguería de madera, y la cubierta inclinada a dos aguas de teja árabe.
La composición de fachada responde a la original, manteniendo dos vanos por planta, aunque se ha producido una 
alteración en los huecos. Tiene un revestimiento de enfoscado pintado, con zócalo pintado. La ornamentación se 
encuentra en el recercado de huecos e impostas.
En planta baja se encuentran dos accesos, un portón de madera como acceso a planta baja reservada para uso comercial o 
taller, y un acceso secundario a una escalera que independiza el resto de plantas, además hay un ventanal. Tanto en 
planta primera como segunda se encuentran un balcón y un ventanal con cerrajería metálica y carpintería de madera. La 
andana, convertida en espacio habitable, cuenta con dos huecos de menores dimensiones, con carpintería de madera.
El sistema de oscurecimiento lo conforman persianas alicantinas y contraventanas de madera.

ResidencialResidencial

USOS ACTUALES Y PASADOSUSO ORIGINAL

Casa urbana

ESTADO DE CONSERVACIÓN CRONOLOGÍATITULARIDADTIPOLOGÍA

DENOMINACIÓN

Privada

NATURALEZA

Residencia

DESCRIPCIÓN GLOBAL

DESCRIPCIÓN LITERAL E HISTORIA

BC

DIRECCIÓN

PLAÇA Raval de la Mercé

Buen estado s. XVIII-XIX

BC /4485215

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE XÀTIVA
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

COMPONENTES PRINCIPALES Y ELEMENTOS IMPROPIOS

La cubierta remata el conjunto de la fachada sobre la cornisa.

 VALORACIÓN 
DEL INTERÉS

ESTADO DEL 
ELEMENTO

IMPORTANCIA 
ACTUACIONES

URGENCIAACTUACIONES 
PREVISTAS

CARÁCTER

1 CUBIERTA
De teja cerámica AceptableConservación Alta No-urgenteAcondicionamiento; 

Mantenimiento; 
Rehabilitación

Material

2 ANDANA
Buen estadoConservación Alta No-urgenteAcondicionamiento; 

Mantenimiento
Tipológico

3 HUECOS
Buen estadoConservación Media No-urgenteMantenimiento; 

Rehabilitación
Ambiental

4 CARPINTERÍA
De teja cerámica AceptableConservación Media No-urgenteAcondicionamiento; 

Mantenimiento; 
Renovación; 
Restauración

Material

5 CERRAJERÍA
Buen estadoImpropio Media No-urgenteAcondicionamiento; 

Eliminación; 
Renovación

Material

6 REVESTIMIENTO DE FACHADA
Enfoscado pintado Buen estadoConservación Reducida No-urgenteAcondicionamiento; 

Mantenimiento
Material

7 ORNAMENTACIÓN
Recrecido en cercos 
de huecos e impostas

Buen estadoConservación Reducida UrgenteMantenimiento; 
Rehabilitación

Material

8 ZÓCALO
Enfoscado de pintura Buen estadoIrrelevante Reducida No-urgenteEliminación; 

Mantenimiento
Material

9 POLEA
Metálica en cornisa AceptableConservación Reducida No-urgenteMantenimiento; 

Restauración
Material

10 CANALÓN Y BAJANTE
AceptableIrrelevante Reducida No-urgenteAcondicionamientoMaterial

BC /4485215

Codi 
de fitxa
Protecció

Descripció

Detall dels
elements 
protegits i 
condicions 
d’actuació
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C2.4 La protecció arqueològica

Ordenances: article 1.60. Pàg. 35.
Plànol d’ordenació 2.3.4

L’àmbit del Conjunt Històric de Xàtiva per la 
seua riquesa en l’evolució històrica és un lloc 
susceptible de realitzar troballes en el seu subsòl 
que ens permeten aprofundir en el coneixement 
de les cultures dels nostres avantpassats. És 
per això que constitueix una àrea de vigilància 
arqueològica, on destaquen especialment els 
següents enclaus:

M’afecta la protecció arqueològica 
com a propietari/a?

En cas que realitzes obres que afecten al subsòl 
aportaràs un estudi o projecte previ subscrit 
per tècnic competent sobre els efectes que 
les obres podrien tindre sobre possibles restes 
arqueològiques. 

Únicament s’haurà de realitzar una excavació 
arqueològica si durant l’execució de les obres, 
amb el seguiment per part d’un/a arqueòleg/a, 
apareixen restes que vertaderament evidencien 
l’existència d’elements de valor arqueològic.

• El solar de l’antiga ciutat de Xàtiva está 
declarat com a zona arqueològica

• Muntanya del Castell: on trobem diversos 
jaciments rellevants descoberts recentment

• Els edificis declarats Bé d’Interès Cultural 
(BIC), els seus entorns de protecció i els 
edificis declarats Bé de Rellevància Local 
(BRL). Ací s’inclouen les parcel·les per on 
passa el traçat de les muralles històriques de 
la ciutat.

C2. Patrimoni cultural, natural i paisatgístic
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C2.5
La protecció dels elements 
naturals i el paisatge

Protecció de les visuals 

El valor del paisatge urbà de Xàtiva té a veure 
amb les visuals i perspectives que es generen 
des del centre històric cap a la muntanya i a 
l’inrevés. Aquestes visuals conformen escenes 
de gran qualitat paisatgística i constitueixen 
un patrimoni ambiental propi, que ha de ser 
protegit. 
 
En relació a les perspectives urbanes que es 
produeixen des del centre històric, el PEP 
estableix la seua protecció mitjançant l’estudi del 
nombre de plantes permeses en les edificacions 
situades en enclavaments amb visuals d’interés; 
així mateix aquestes també poden ser objecte 
de projecte i senyalística amb la finalitat 
d’aprofundir en la connexió muntanya - ciutat.
Pel que fa a la percepció del centre històric des 
de fora de l’àmbit, s’han de cuidar i protegir 
les visuals en els accessos a aquest, evitant la 
interposició d’elements que les distorsionen  
(panells publicitaris, pals, edificacions mal 
emplaçades, etc.).

Els punts d’observació des de la muntanya a la 
ciutat (sendes, parades, miradors...) també són 
elements de gran importància que mereixen un 
tractament específic i homogeni que permeta 
entendre tot l’entorn de manera global. Així es 
portaran a terme intervencions que potencien 
el valor mateix dels enclavaments, amb la 
introducció, també, d’elements de senyalització 
adequats.

Catàleg de proteccions.
1.9. Patrimoni natural i de 
paisatge. Pág 7, 8. 

Memòria justificativa. ANNEX II: A2. Patrimoni: 
Criteris de protecció del paisatge urbà històric 
9-16. Pàg 68, 71.

Catàleg de proteccions: secció natural 
i de paisatge

En la secció de patrimoni natural s’inclouen 
els següents espais, tots ells exteriors al sòl 
urbanitzat:

• Muntanya del Castell.

• Microrreserva de la Serra del Castell. Inclosa 
en la Muntanya del Castell, però amb unes 
condicions de protecció específiques, a 
conseqüència de la seua flora particular i la 
seua inclusió donen la xarxa natura 2000.

• Muntanya  del Calvari.

Pel que fa al patrimoni de paisatge, s’inclouen els 
següents espais en el nivell de protecció integral, 
en els quals la presència i característiques de la 
vegetació són uns dels seus valors rellevants. 
Tots ells formen part de la infraestructura verda 
municipal.

• Muntanya del Castell.

• Muntanya  del Calvari.

• Calvari Baix.

• Plaça del Mercat.

• Eix urbà Albereda de Jaume I/-Avda. Selgas, 
desde la Porta de Cocentaina a la Plaça del 
Espanyoleto, amb els jardins associats: Jardí 
del Bes, Plaça d’Espanya, Jardí de la Pau, 
Jardins de Selgas, Glorieta, Plaça de la Bassa 
i Plaça de l’Espanyoleto. Inclou les places 
separades de Sant Jordi i del Trinquet.

• Jardí del Palasiet.

visuals de i desde la muntanya

Jardí del 
Palasiet

Muntanya del 
Calvari
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C3. Habitatge

• Important grau de deteriorament de les 
construccions i lenta regeneració dels 
habitatges.

• Normativa del PGOU va reduir l’abast de 
la protecció i va incrementar les altures 
permeses en alguna zona com en les 
edificacions que donen a l’Albereda 
amb una deformació considerable en el 
perfil de la ciutat.

• Distorsions pel que fa als criteris 
compositius de façana.

• Presència d’elements no adequats 
(impropis)  en les solucions de façana, 
fent una imatge urbana a vegades 
descurada i no uniforme.

• Profunditats edificables excessives, 
habitatges amb poca llum i ventilació.

• Preservació del parcel·lari històric
• Elevat grau de conservació 

d’habitatges de tipus tradicionals
• Existència de diversos processos 

rehabilitadors

El PEP posa especial atenció en la regulació de 
l’habitatge donat que és l’ús i les edificacions que  
clarament predominen en el Conjunt Històric. 
Però no només això, la millora de les condicions 
d’habitabilitat de les cases comportarà la 
generació d’atractiu per a conservar i atraure 
població que desitge viure als barris històrics.

Així el pla treballa per establir unes regles 
clares i comprensibles per a la rehabilitació i la 
renovació d’habitatges. Els criteris combinen 
la protecció de les tipologies tradicionals 
d’habitatge que conformen els valuosos 
paisatges dels barris amb l’adaptació a les 
activitats i maneres de vida de la societat 
actual. Es regulen entre altres  les condicions 
volumètriques (altura, patis), el tractament de 
les façanes, la disposició dels buits de portes 
i finestres, la possibilitat d’introduir cotxeres, 
els materials i els elements compositius.

L’ús i l’adequat 
manteniment de les 
edificacions són les 
úniques garanties efectives 
per a la conservació del 
Conjunt Històric de Xàtiva 
a mitjà i llarg termini.

Es proposa el 
manteniment 
generalitzat de 
les alineacions i 
de les condicions 
de parcel·lació, 
altura, edificabilitat, 
volumetria i 
morfologia basades en 
la tipologia tradicional.

+

-
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C3.1 Manteniment de les 
tipologies tradicionals
El reconeixement de les tipologies d’habitatges 
tradicional és un treball de summa importància 
per al pla especial: són l’element bàsic del 
Conjunt Històric i la base per a la definició d’una 
ordenança aplicable a les noves edificacions i 
les transformacions de les existents per tal de 
facilitar la integració ambiental de les noves 
construccions al mateix temps que es potencia i 
valora l’edificació històrica preservada.

Les diverses tipologies són un clar reflex de la 
vida al passat de Xàtiva,  la satisfacció de les 
necessitats dels diferents grups socials, segons 
el seu treball i condició econòmica.

Els tipus de casa de jornaler i casa de poble 
se situen en els carrers més alts i inaccessibles 
pròximes a la Costa del Castell, els barris de 
Sant Josep, Les Santes i Alt del Raval concentra 
el major nombre de tipus populars i configuren 
uns conjunts arquitectònics homogenis, que 
adquireixen valor justament pel seu caràcter de 
conjunt, per uniformitat tipològica, la conservació 
de les proporcions d’amples de façana i altura, 
així com per la presència d’elements compositius 
de caràcter funcional recurrents com l’andana.
Al seu torn trobem una concentració d’aquestes 
tipologies més populars en els barris de Sant 
Pere i La Mercé i Sant Joan. 

Els tipus arquitectònics de major valor 
patrimonial, cases-palau, cases urbanes i cases 
de veïns se situen en les zones baixes del Districte 
Ciutat. Destaca l’eix del carrer Montcada com a 
element articulador de l’arquitectura senyorial. 

Casa de poble Casa de jornaler

Habitatge d’origen rural.
• Ample de façana: 5-8 metres.
• Fondària: al voltant de 20 metres 

amb corral.
• Un accés de grans dimensions 

(portó) comunica el pati posterior 
a través d’un corredor per permetre 
el pas del carro i els animals.

• Distribució amb vestíbul d’entrada, 
dormitoris, menjador, sala d’estar i 
dependències auxiliars agrícoles.

• Cambra o Andana, doble i fins i 
tot triple andana  com a element a 
protegir i preservar. Espai dedicat al 
cultiu de la seda i a emmagatzemar 
i assecar els productes del camp.

Habitatge d’origen rural més humil.
• Ample de façana: 3-5 metres.
• Distribució semblant a la casa 

de poble però prescindint dels 
espais per a emmagatzemar els 
productes de les collites o animals 
en planta baixa donada la poca 
superfície de la parcel·la i el menor 
poder adquisitiu dels propietaris.

• Façana encalada, modernament 
apareixen sòcols pintats o amb 
taulells. Finestres menudes 
evolucionen fent-se més grans.

• Pot presentar Andana.
• Barri de Sant Josep, Les Santes i 

Alt del Raval.

Memòria informativa - 1.13 Tipus edificatoris. 
Pàg 78-89.
Plànol d’informació 1.6.3
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Casa de veïns Casa urbana Casa obrador

Evolució burgesa de les cases de 
poble i cases de veïns entre el s.XIX- 
principis del XX.
• Ornamentació, distinció per 

planta. Motlures, acabats ceràmics, 
serralleries en balcons, reixes, 
fusteries.

• Espais de majors dimensions.
• Accés a través d’un vestíbul, a 

vegades de doble altura.
• Plurifamiliar. i també algunes 

unifamiliars
• Districte Ciutat: plaça de la Seu, 

carrer Botigues, Sant Francesc. 
La Mercè: c. hostals i plaça Sant 
Jaume. 

Habitatge unifamiliar amb usos 
comercials o de taller artesanal en 
planta baixa.
• Origen en el s.XVIII
• Parcel·les molt estretes i 

profundes: 3-4 metres d’ample.
• 2 pisos d’habitatge i andana. En el 

mercat arriba fins les 6 altures.
• Coberta de fusta que vola amb 

un pronunciat ràfec de fusta en el 
s.XVIII o amb cornisa entrat el s.XIX.

• Prèvia a l’aparició de cases de 
pisos de caràcter especulatiu.

• Carrers comercials: corretgeria, 
Mercat, Botigues, Roca

Habitatge plurifamiliar  sorgit a 
principis s.XVIII.
• Un o més habitatges per planta.
• Introdueix el lloguer de casa per a 

altres famílies.
• 3-4 plantes,  l’última pot ser una 

cambra per a les collites.
• Ample de façana generalment 

major al de les cases unifamiliars.
• Xicoteta escala lateral independent 

de volta paredada comunica els 
habitatges de cada planta.

• Planta baixa independent per a 
usos comercials o de taller.

• Molt habitual al Conjunt Històric de 
Xàtiva

C3. Habitatge
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Casa-palau

Habitatge de l’aristocràcia i l’alta 
burgesia.
• Gran superfície, horta, jardí.
• Grans patis que organitzen les 

estances i on se situa l’escala.
• Andana amb dependències per al 

servei i magatzem de collites.
• Cuines, estables i magatzems en 

els baixos.
• Entresol per a l’estudi, espai 

d’administració o per rebre visites. 
• Elements característics segons 

època: portades de pedra, sòcols, 
balcons de forja, tapia, arcades etc.

• Agrupació en els carrers Montcada, 
En Gai, Corretgeria.

A banda de les tipologies tradicionals descrites, 
la renovació dels últims anys ha portat la 
coexistència d’aquestes junt amb edificis 
que responen a les formes de l’arquitectura 
contemporània. Així entre les  edificacions de 
tipologies contemporànies trobem:

Tipologies contemporànies

• Edificis plurifamiliars entre mitgeres
• Edificació oberta 
• Cases unifamiliars adossades
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L’ordenança que regula les edificacions 
se subdivideix en les següents zones que 
comparteixen regulacions:

C3.2 Organització de normes 
en zones d’ordenació

NH3
• Albereda - Av. Selgas
• Edificació històrica ha sigut 

substituïda en la major part 
per edificis que en molts 
casos superen àmpliament 
les altures recomanables

• No té tipologia pròpia
• Ús característic residencial 

plurifamiliar, el règim 
d’usos permesos és més 
ampli

NH1
• Zones més altes
• 2-3 plantes
• Casa de jornalers
• Un cos principal a façana 

i patis de parcel·la amb 
edificacions secundàries

• Ús global residencial 
d’habitatges  unifamiliars

• Usos dotacionals i terciaris 
compatibles amb el 
residencial

NH2
• Zones baixes dels barris 

històrics
• 3-4 plantes
• Tipologies variades: casa 

de poble, casa de veïns, 
casa burgesa i palaus

• Ús global residencial 
unifamiliar i plurifamiliar

• Usos dotacionals i terciaris 
compatibles amb el 
residencial, segons el tipus• Teixits tradicionals:

• Teixits contemporanis:

El pla especial manté els àmbits de les zones 
definides pel Pla General, modificant les seues 
denominacions i treballant les condicions 
específiques dels teixits tradicionals.

Ordenances: capítol 6º Condicions particulars de les zones 
d’ordenació. Pàg. 18-29.
Plànols d’ordenació 2.2.1A -2.2.1B-2.2.1C
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Com ordena el pla les altures de les 
edificacions?

El Pla especial estableix un règim d’altures que 
pren com a base les altures existents de les 
parcel·les del teixit històric, ja que són aquestes 
les  corresponents a l’ambient urbà tradicional 
de la ciutat, respectant la proporció entre ample 
de carrer i altura de l’edificació.

Ordenances: articles 1.23 i 1.32. 
Pàg. 11-15 i 20-23
Plànols d’ordenació 2.2.1A -2.2.1B-2.2.1C

Per a la determinació de l’alçària màxima de 
cornisa (l’alçària de la façana principal) el pla 

preveu la següent relació:

H = 4,5 + (3,2 x n)

On H és l’alçària 
màxima en metres i n el 
nombre de plantes. De 
manera que queden les 
següents alçàries per 
nombre de plantes:

I II III IV V VI VII

4,5 m 7,7 m 10,9 m 14,1 m 17,3 m 20,5 m 23,7 m

C3.3 Perfil urbà preservat

Es permeten els soterranis?
El pla contempla la construcció de soterranis 
amb diferents condicions segons la zona on se 
situen: 
• NH1: una planta de soterrani
• NH2: una planta de soterrani que pot ampliar-

se fins a dues en nous edificis plurifamiliars
• NH3: dues plantes de soterrani
• En cap de les tres zones es permet la 

construcció de semisoterranis.

Sobre aquest criteri bàsic s’introdueixen 
xicotetes modificacions en un nombre reduït de 
casos per tal de regularitzar les siluetes davant 
l’excessiva irregularitat en alguns trams de carrer 
en els quals coexisteixen edificis amb diferent 
nombre de plantes.

Es planteja així mateix la conservació o 
recuperació de les cambres o andanes existents 
en l’última planta de molts edificis tradicionals, 
com a element característic del Conjunt Històric 
de Xàtiva.

S’introdueix un criteri de flexibilització segons 
el qual s’admeten edificis amb una planta 
menys del número màxim.

El nombre de plantes permeses pots consultar-
lo en els plànols d’ordenació detallada 
(2.2.1A-B-C) on es representa amb la següent 
simbologia.

Altura de cornisa

H
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C3.4 Cuidar el detall de cada 
element de les edificacions
La parcel·la
Les parcel·les existents tenen un origen històric 
i són objecte de protecció. No obstant això 
existeixen una sèrie de parcel·les de grandàries 
excessivament reduïdes que són totalment 
incompatibles amb les formes de vida actuals i 
la normativa. Així el pla regula les agregacions 
i segregacions parcel·làries, limitant aquesta 
possibilitat a determinats casos concrets en els 
quals la situació actual es considere totalment 
inadequada i assegurant que es manté 
visualment un tractament diferenciat de les 
façanes.

Ordenances: article 1.31. 
Pàg. 19

Els patis: profunditat edificable
Els patis són un element fonamental de les 
tipologies tradicionals de Xàtiva, és l’element que  
permet obtindre millors condicions ambientals, 
paisatgístiques, d’assolellament i ventilació 
per als habitatges i on poder gaudir en l’àmbit 
domèstic de la vegetació. És per això que el 
pla regula la profunditat edificable, que se situa 
entre 10 - 12 - 14 metres segons la  zona de Nucli 
Històric (grau I, II,III). A més a més en ubicacions 
concretes com són les parcel·les annexes a 
la Costa, el carrer Sant Josep, el Collaret del 
Coloma i Menor costa, es delimiten una sèrie 
d’espais interiors que no poden ser edificats, 
mantenint-se com a espais lliures privats.

Ordenances: articles 1.21 - 
1.22 - 1.32 -1.34-1.38. 
Pàg. 11, 20-23, 24, 26-27

La suma de tots els 
patis atorga una sèrie de 
qualitats a les residències, 
relacionades amb la ventilació, 
l’assolellament, la presència de 
vegetació, les vistes, així com 
el manteniment d’una tipologia 
tradicional que dona compte 
d’una manera de vida, una 
manera d’habitar la ciutat que 
mereix preservar, almenys de 
manera simbòlica.

Per afavorir 
les condicions 
bioclimàtiques dels 
patis el pla proposa 
una superfície mínima 
no pavimentada per 
parcel·la i s’incentiva 
la plantació d’espècies 
arbòries autòctones.

Cos 
principal

NH1

NH2

NH3

0m 20m

Cos
B

Cos
C

Cos B: construcció màxima del 50% de la 
superfície  amb 2 plantes  i el 50% restant 
en planta baixa

Cos C: construcció màxima del 50% 
de la superfície en planta baixa 

*En NH3 es permet l’ocupació al 100% 
de la planta baixa en aquesta franja

10m

12m

14m

0-4m

0-4m

0-6m espai lliure

0-4m espai lliure

espai lliure0-6m*



| 43

H
a
b

it
a
tg

e

Les cobertes
Les cobertes de les edificacions tradicionals 
són inclinades (pendent entre el 30%-40%), 
amb acabat de teula àrab i carener paral·lel a 
la façana. Trobem quatre tipus de solucions 
diferents: 

Ordenances: article 1.23. 
Pàg. 11-16

L’altura màxima del 
carener no podrà 
superar una altura de 
3,20 metres sobre 
l’altura de cornisa de 
l’edifici. (3m en NH1).

El vol dels ràfecs 
no depassarà una 
distància de 0’60 
metres, mesurats 
perpendicularment 
des de la façana i la 
grossària de la llosa 
del ràfec no podrà 
superar els 15 cm.

L’acabat serà de 
teula àrab, no es 
permet l’acabat de 
cobertes mitjançant 
plaques de 
fibrociment, plàstic o 
metàl·liques.

Parells de fusta que 
volen respecte a la 
línia de la façana 

Caveto d’algeps o 
morter sobre el qual 
donen suport als 
parells i el tauler 

Cornisa realitzada 
amb rajoles que volen 
respecte al mur

Cans de fusta que 
sustenten el tauler 
de coberta a manera 
d’esquadra

Altura de cornisa

Altura carener

3 -3,20 máx.30%-40%

Puc tindre una terrassa? 
En parcel·les de reduïdes 
dimensions (profunditat 
menor de 12 m i 
superfície inferior a 70 
m2) es poden realitzar 
xicotetes terrasses 
(máx. 10 m2), separades 
almenys 5 metres de la 
línia de façana.
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Les façanes

C3. Habitatge
Ordenances: articles 1.23 -1.32-1.35-1.38. 
Pàg.11-16, 20-23,24,26-27.
Annex I. Ordenances gràfiques en les 
zones de núcli històric. Pàg.37-40.

En l’última planta, que sol 
ocupar l’andana, s’obrin 
finestretes de xicotetes 

dimensions i proporcions 
quadrades. Poden 

aparéixer dobles i fins a 
triples andanes.

En la planta primera 
i en les intermèdies, 
normalment vola 
almenys un balcó 
que dona a l’estada 
principal. A vegades 
el balcó és corregut 
abastant diversos buits. 
Els balcons es combinen 
amb finestres o amb 
balcons sense vol.

Les obertures 
seran de proporció 
dominant vertical 
i es situaran 
centrades sobre els 
eixos compositius 
de la façana. 
Les finestres 
balconeres tindran 
unes dimensions  
mínimes de 2,20 x 
0,8 metres.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE XÀTIVA 

DOCUMENTO PARA INFORMACIÓN PÚBLICA 

ORDENANZAS
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Con carácter complementario podrá realizarse un Estudio sobre las características cromáticas y de revesti-
miento de la edificación histórica que sirva de base para la aprobación de una ordenanza específica sobre los 
acabados y el tratamiento del color en las edificaciones. 
Las carpinterías serán preferentemente de madera, no permitiéndose el uso de materiales con brillo metálico. 
Deberán tener características y colores homogéneos en todo el edificio y armonizar con los colores de la fa-
chada. Las persianas podrán ser enrollables tradicionales o bien mallorquinas, con características semejantes 
a las carpinterías. En la planta baja las puertas de acceso a viviendas y zaguanes  o de acceso de vehículos 
deberán estar acabadas en madera, sin permitirse las chapas metálicas. 
Como criterio general las rejerías y cerrajerías de huecos y balcones mantendrán en lo posible las anterior-
mente existentes en el edificio. En el caso de nuevos elementos deberán estar pintados y seguir los modelos 
de valor patrimonial existentes en el entorno, manteniendo características homogéneas en todo el edificio. 
En los casos justificados en la necesidad de protección solar podrá autorizarse la colocación de toldos desple-
gables, de colores lisos, integrados armónicamente en cuanto a sus dimensiones y colores con los huecos y 
características de las fachadas en las que se sitúen, con soluciones unitarias para todo el edificio. 
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Criteris compositius
En el tractament volumètric, compositiu i 
material dels edificis prevaldran els criteris 
d’integració, sobrietat i homogeneïtat respecte 
al context històric i tradicional, enfront dels 
de diferenciació i singularitat. Es fomentarà 
la reutilització i reciclatge dels elements 
arquitectònics d’interés de l’edifici original i en 
la interpretació dels patrons dels edificis. Com a 
principi general:

• les façanes hauran de compondre’s segons 
eixos verticals 

• amb jerarquització de plantes 

• possibilitat de tractament diferenciat per 
a la planta baixa, les plantes intermèdies i 
l’última planta

Sòcols
L’acabat exterior de l’edifici serà únic per a tota 
la façana. Únicament es permet que la planta 
baixa tinga un acabat exterior diferent a la resta 
de l’edificació, bé mitjançant un sòcol de pedra 
natural fins a una altura màxima d’1,5 metres, o 
bé mitjançant un aplacat continu de pedra fins a 
una altura igual o superior a la de la llinda de la 
porta d’accés a l’edifici.

Obertures: portes i finestres
En plantes baixes, en general, s’obrin grans portes 
grans per a l’accés de carros, que poden ser 
també per a l’accés de persones o independents. 
Quan existeix una escala independent que dona 
servei a plantes superiors, sol haver-hi una 
xicoteta porta lateral per a l’accés a aquesta. 
Al costat d’aquestes, si l’ample de façana ho 
permet, s’obrin finestres de diferents grandàries 
i proporcions, i altres portes.
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Ordenances: articles 1.23 -1.32-1.35-1.38. 
Pàg.11-16, 20-23,24,26-27.
Annex I. Ordenances gràfiques en les 
zones del núcli històric. Pàg. 37-40.

Les fusteries seran 
preferentment de fusta, 
no permetent-se l’ús de 
materials amb lluentor 
metàl·lica. Com a mínim 
les d’accés a habitatges, 
vestíbuls o accés de 
vehicles hauran d’estar 
acabades amb fusta. No 
es permeten les fusteries 
de xapa metàl·lica.

Les que incorporen fulles de vidre de major 
grandària solen comptar amb contrafinestres 
interiors.

Fusteries
Les fusteries tradicionals són de fusta natural, 
encara que s’ha anat estenent la substitució 
d’aquestes per noves fusteries impròpies 
d’alumini i PVC.

Les grans portes d’accés solen ser de dues fulles 
i comptar amb un o dos xicotets portells que 
permeten l’accés de persones sense necessitat 
d’obrir tota la fusteria. 

La grossària màxima 
de la llosa, inclosos el 
paviment i element de 
sustentació en cossos 
encoratges, ràfecs o 
balcons, és de 15 cm.

En tots els buits de 
façana les fusteries 
de portes i finestres 
hauran de situar-se 
en el pla interior 
dels murs.

Balcons
Els balcons tenen els ampits de forja, mai 
massissos. En general es construeixen amb 
platines de forja i amb caveto inferior, encara que 
en alguns casos el balcó recolza sobre barres de 
forja en esquadra o es tracta del vol del mateix 
forjat. Existeix també algun cas en el qual vola 
un mirador.

L’ample del balcó 
es troba entre 
el 50-80 cm 
segons la zona 
d’ordenació.



C Àrees temàtiques:

| 46

C3. Habitatge

Elements de serralleria: reixes i balcons
Estan fets a base de platines i barres verticals 
de secció quadrada a vegades amb alguna 
decoració geomètrica. Els més antics tendeixen 
a formar quadrícules de barres horitzontals i 
verticals.

Proteccions solars
Tradicionalment s’han utilitzat dos sistemes, 
d’una banda, les persianes enrotllables de fusta 
del tipus alacantí i d’altra les contrafinestres 
exteriors de làmines tipus mallorquina. 

En els casos justificats en la necessitat de 
protecció solar podrà autoritzar-se la col·locació 
de tendals, desplegables de colors llisos, 
integrats harmònicament en dimensions i colors 
amb els buits i les característiques de les façanes.

Les baixants
L’evacuació d’aigües pluvials 
de les cobertes es realitzarà 
mitjançant canalons i baixants 
de zinc o coure. Les baixants 
seran de secció circular podent 
admetre’s baixants metàl·liques 
galvanitzades o pintades en els 
colors de la façana de l’edifici.

Elements de pedra
Els trobem en edificis de major entitat i d’origen 
medieval, on les portes d’accés s’emmarquen 
amb brancals i llindes de pedra. Així mateix també 
podem observar multitud de guardacantons 
per a protecció de rodes en les portes d’accés 
de carros i reforços a les cantonades d’alguns 
edificis.

Les persianes 
podran ser 
enrotllables 
tradicionals 
o bé 
mallorquines

Com a criteri general les reixes 
i serralleries de buits i balcons 

mantindran les anteriorment 
existents en l’edifici. En el 

cas de nous elements hauran 
d’estar pintats i seguir els 

models de valor patrimonial 
existents en l’entorn, mantenint 
característiques homogènies en 

tot l’edifici.

Ordenances: articles 1.23 -1.32-1.35-1.38. 
Pàg. 11-16, 20-23,24,26-27.
Annex I. Ordenances gràfiques en les zones 
del nucli històric. Pàg. 37-40.
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Les instal·lacions
Climatització
Són elements aliens a l’ambient del conjunt 
històric i és per això que s’ha d’evitar que 
puguen veure’s des del carrer de manera que el 
pla preveu les següents situacions:

• Nova edificació o reforma general: hauran de 
situar-se a les terrasses o coberta superiors. 
Si no és possible, es podrà proposar la seua 
instal·lació en la façana interior de l’edifici o 
en plantes o zones tècniques.

• Edificis existents: prioritàriament se  
situaran en la coberta superior. Si no 
disposen de terrassa, es podran instal·lar 
en la façana  exclusivament sobre balcons 
en altura inferior a la barana i sempre que 
el seu funcionament no cause molèsties al 
veïnat. En cas que tampoc es disposara de 
balcó la seua instal·lació es podrà realitzar 
excepcionalment en façanes interiors 
cuidant la composició.

Altres instal·lacions
Amb caràcter general no s’admetrà el cablejat vist 
ni grapat en façana. Es preveuran les solucions 
de disseny (cornises, ranures, conductes, etc.) 
que integren o oculten aquest tipus d’elements. 
Les antenes de telecomunicació hauran de 
situar-se en les cobertes superiors dels edificis, 
sense permetre’s la seua situació en les façanes 
ni als patis interiors.

En edificacions protegides cap instal·lació de 
telecomunicació, refrigeració, condicionament 
d’aire o evacuació de fums podrà situar-se en 
les façanes de l’edifici que donen a vial o espai 
públic.

Únicament es 
permetrà la 

instal·lació en 
balcons, sempre 

que no supere 
l’altura de la 

barana, si no hi ha 
altra alternativa 

tècnicament viable.

La canaleta 
integra i 
oculta en la 
composició 
de l’edifici el 
cablejat
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C3.5 Foment de la 
rehabilitació

Ordenances: capítol 7º. Pàg. 30-31.
Plànols d’ordenació: 2.3.7 

Cartells i rètols

Ordenances: article 1.62. Pàg. 35 

Ordenances: articles 1.23 - 1.58. 
Pàg. 11-16, 34 

Es tracta d’elements que modifiquen 
substancialment la percepció del paisatge del 
conjunt històric i és per això que el pla proposa 
els següents criteris per a la seua integració:

Publicitat

En suport permanent es limitarà a la senyalització 
de les instal·lacions existents, sense permetre’s 
un altre tipus de continguts.

C3. Habitatge

Què passa si ma casa no és un 
habitatge de tipologia tradicional?

El pla distingeix 3 casos i preveu quines 
actuacions es poden dur a terme en cadascun:

• Fora d’ordenació (A): són les edificacions 
que estan ocupant el  sòl destinat a vials, 
espais lliures, zones verdes o equipaments 
públics. En aquests edificis es podran 
autoritzar obres de mera conservació.

• Disconformes B: no s’adapten al que 
preveu el pla en el nombre de plantes, 
altura, l’ocupació de parcel·la, profunditat 
edificable o altres paràmetres definidors 
de l’edificabilitat. Es podran realitzar obres 
de reforma i de millora i canvis objectius 
d’activitat amb certs criteris.

• Disconformes C: no s’adapten al que preveu 
el pla en les característiques morfològiques, 
compositives i estètiques (façanes exteriors 
o cobertes de l’edifici, balcons i cossos 
volats, buits de façana, relació massís-buit, 
acabats, ornaments o colors). En aquests 
casos es podran realitzar obres de reforma 
i de millora i canvis objectius d’activitat,  
introduint criteris per adaptar-se a allò que 
preveu el PEP.

• Tots els anuncis i rètols comercials 
hauran de respectar, en la seua situació i 
dimensions, els elements compositius de 
l’edifici i de l’entorn.

• Edificacions amb protecció integral: 
es limitaran als indispensables per a 
la regulació del trànsit, la informació 
turística i històrica de l’edifici.

• Edificacions amb protecció parcial o 
ambiental només es permetran rètols 
comercials situats en el plànol de 
façana, de xicoteta grandària, i integrats 
adequadament en l’edificació i el seu 
entorn, encara que excepcionalment 
podran permetre’s xicotets anuncis 
perpendiculars a façana de dimensions 
màximes 0’5x0’5 m.

• Resta d’edificacions: els cartells i rètols 
perpendiculars a façana tindran un sortint 
en relació a l’amplària de la vorera.
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Normes d’ordenació estructural.
article 1.3. Pàg.4.

Memòria justificativa. ANNEX II. 
Pàg. 90-91

Com agilitza el pla la rehabilitació del 
Conjunt Històric?

Una vegada el pla estiga aprovat definitivament, 
sols els edificis catalogats com a Bé d’Interés 
Cultural hauran de comptar l’autorització prèvia 
de Conselleria, la resta d’edificacions, tant les 
catalogades com les no catalogades dependran 

exclusivament de l’Ajuntament. 

Suport a la rehabilitació: mediació i 
criteris

El pla proposa la creació d’una Oficina Tècnica de 
Centre Històric, dedicada a l’assessoria, facilitació 
i mediació dels processos de rehabilitació que 
podria configurar un organisme molt útil per a la 
regeneració del Centre històric.

Pla de gestió de solars i edificis en desús

El PEP convida a la reactivació d’ús i l’incentiu dinamitzador 
de les edificacions a través de fórmules innovadores que 
posen en relleu el valor d’ús dels diferents espais, encara 
que aquest siga temporal, com per exemple amb la 
cessió d’espais a determinats col·lectius o associacions 
que garantisquen la renovació i la cura de l’immoble i 
que constituïsquen un valor d’interés públic quant a les 
funcions i activitats desenvolupades.
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C4. Espai públic i mobilitat urbana

L’estructura de l’espai públic és un dels principals 
valors patrimonials de Xàtiva. La preservació de 
la trama històrica, la rica i complexa xarxa de 
places xicotetes i mitjanes, i la seua adaptació a 
la topografia de la muntanya, atorguen identitat 
a la ciutat i contribueix a humanitzar la seua 
escala.

Els llargs carrers longitudinals de pendent suau, 
paral·lels a les corbes de nivell del vessant nord, 
serveixen com a eixos principals de connexió 
de la ciutat; mentre que els xicotets carrers 
transversals de gran pendent les comuniquen 
entre si i serveixen per a canalitzar l’aigua de 
les escorrenties; en la vora oriental i sud de la 
ciutat històrica es troba el gran passeig verd 
de l’Albereda juntament amb el Jardí del Bes, 
Gozalbes Vera i Glorieta. La xarxa de places 
s’entrellaça amb els carrers atorgant una gran 
riquesa i complexitat a la trama urbana, algunes 
amb un caràcter de plaça pública més dominant 
com la plaça del Mercat, Sant Pere, La Seu, etc;  
unes altres de nova creació com la d’Almàssera 
o la Fàbrica de Xocolata; i altres són microespais 
d’eixamplament en els encreuaments de carrers 
habitualment ocupats per l’aparcament de 
vehicles privats, com pot ser el carrer Benlloch.

El pla entén l’estructura urbana com una xarxa 
d’espai públic potencial a recuperar, mitjançant la 
reurbanització, la vegetalització, i la introducció 
de mobiliari urbà amb criteris unificats des de 
des d’una perspectiva d’ús veïnal de l’espai; 
també repensant la mobilitat urbana i a donar 
alternatives a l’aparcament en espai públic per 
a minimitzar la presència del cotxe en favor del 
vianant.

Memòria Informativa. 
1.10. Espai públic. Pàg. 52 - 72
Memòria Justificativa. 1.4.Caracterització del 
centre històric. Espai públic. Pàg. 7 - 8.

• Estructura urbana consolidada des del període 
musulmà, amb molt poques variacions.

• L’adaptació de l’estructura urbana a la topografia 
de la muntanya, li atorga una gran singularitat.

• Important xarxa de places de mitjana o xicoteta 
escala que vertebren la xarxa d’espais públics 
d’ús ciutadà.

• Es preserva l’escala i tipologia de l’edificació, 
que atorga identitat a l’espai públic i una escala 
de barri i caràcter residencial.

• Oportunitat per a aprofitar solars urbans o la 
demolició d’edificis en ruïna o mal estat per a la 
creació d’eixamplaments o xicotetes obertures 
en l’espai públic en els barris, o miradors en les 
vores de la muntanya.

• Possible recuperació de traçats històrics com la 
prolongació del carrer Carners fins al carrer Sant 
Pasqual, on existia un portell en la muralla.

• Oportunitat per a la realització d’itineraris 
temàtics que unisquen punts d’interés (fonts, 
places, accessos, camins escolars, etc...),

• Espai públic poc adaptat i accessible. Falta de 
zones de joc, ombra, de qualitat ambiental i d’ús 
intergeneracional.

• Falta de tractament urbà o mal estat de 
conservació de l’espai públic, especialment en 
els barris dels ravals històrics.

• Falta de criteris unificats d’urbanització del 
centre històric. Solucions heterogènies.

• Problemes acústics per pavimentacions 
inadequades.

• Ocupació generalitzada de l’espai públic pel 
trànsit i aparcament.

• Dificultat d’accés a les zones altes dels barris 
històrics.

• Potenciar l’apropiació veïnal de l’espai públic 
amb noves formes de gestió col·lectiva.

• Falta d’un tractament específic i jerarquia dels 
carrers segons el seu caràcter, context urbà o 
funció de connexió.

• Distorsions provocades pel planejament 
anterior en llocs especialment significatius, o els 
accessos i zones de transició a la muntanya. 

• Model de mobilitat no equilibrat. Excessiva 
presència rodada en el casc.

• Aparcament en la majoria de vials i places, 
absència d’aparcament dissuasiu perifèric. 
Complexitat en els circuits i accessos. Dificultat 
per a oferir alternatives a l’aparcament de 
vehicles privats.

+ -
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C4.1  
“Acupuntura” 
urbana

El PEP estableix com a premissa la preservació 
de la trama urbana, mantenint les alineacions 
històriques dels carrers a excepció de casos 
especials, i corregint desalineacions puntuals 
degudes a l’enderroc d’algun habitatge.
D’altra banda, es proposen xicotetes operacions 
d’obertura de places, a manera d’operacions de 
microcirurgia urbana o acupuntura, aprofitant 
solars urbans i la demolició d’edificacions en 
ruïna. Aquestes places mantenen la lògica i 
l’escala del teixit urbà propi de Xàtiva, contribuint 
a crear espais urbans d’interés mitjançant el 
mobiliari i la plantació d’arbratge, sent una 
oportunitat per a la revegetació dels barris del 
centre històric.
 

Recuperació de la façana nord 
del Monestir de Santa Clara 
annexes al llenç de la muralla, 
que dona a l’Avinguda de 
Selgas

Plaça proposada aprofitant els 
buits urbans per als carrers Trobat i 
Arrapades

Obertura 
de 
connexió 
al carrer 
Font Sant 
Joan amb 
la plaça 
Xerea

Aprofitament de 
solars abandonats en 
la Pujada de Bixquert

Carrer Carners: 
Connexió 
amb el carrer 
Sant Pasqual i 
eixamplament 
en l’accés a la 
muntanya

Apertura 
para la 
conexión 
de carrer
Bernisa 
amb Sant 
Gaietà

Obertura d’espais per a millorar la 
transició ciutat - muntanya al carrer 
Ànimes i Menor Costa
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C4. Espai públic i mobilitat urbana

Generar una xarxa de places al 
carrer Caldereria

Obertura d’un 
eixamplament al carrer 
del Puig

Generar una plaça 
aprofitant el solar i 
l’eixamplament existent al 
carrer Sant Agustí

Eixamplament en el Camí de la 
Bola al costat del Calvari de Baix  

Obertura d’una plaça 
al carrer Sanchis

Generar un 
eixamplament al 
carrer Campanar 
aprofitant el buit 
existent

Aquestes actuacions se sumen a les ja 
proposades en l’apartat d’infraestructura 
verda, com la dignificació de la vora urbana 
i accessos a la muntanya, i la prolongació de 
l’eix de l’Albereda a l’est i oest on es proposa 
la modificació de l’alineació actual del centre 
d’especialitats. Tot això, per a la creació d’una 
xarxa integrada d’espais urbans de qualitat a 
Xàtiva.
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C4.2  
Qualitat de 
l’espai públic

Ordenances. Condicions de 
connexió i urbanització.
articles. 1.17 i 1.18. Pàg. 10

Carrer Roca
Entorn de la
Llar dels Jubilats Carrer Montcada

L’estat de conservació de l’espai públic a Xàtiva 
no és igual en tots els barris del centre històric. 

El Districte Ciutat té un estat de conservació 
acceptable, a excepció d’alguns carrers com 
Mossèn Uriós o l’entorn de la Seu - Abat, i els 
carrers en pendent, Pes, Jose Cachano i Bellver, 
que manquen de tractament. 

Els barris intramurs de Sant Pere i Sant Josep 
presenten un mal estat i absència de tractament 
de l’espai públic bastant notable en la majoria 
de carrers i xicotetes places. 

Els barris extramurs, en general presenten una 
absència total de tractament específic de l’espai 
públic i un mal estat de conservació generalitzat, 
tan sols la part nord del Raval de la Mercé o el 
carrer Blanc en el Barri Alt del Raval, presenten 
un bon estat de conservació. La zona d’Horts 
del Raval, encara que constituïsca un entorn 
remodelat, es troba dins del centre històric, 
per això, el PEP considera necessària la seua 
reurbanització i vegetació amb la finalitat que 
puga entendre’s com a part de l’ambient propi 
de l’entorn històric.

En general la gran varietat de solucions 
emprades per al tractament de l’espai públic a 
Xàtiva introdueix una distorsió en la comprensió 
de l’ambient urbà històric. Les successives 
intervencions que han anat succeint-se han 
reurbanitzat diverses parts de la ciutat partint 
de criteris divergents, utilitzant diferents 
materials i especejaments. Tot això se suma a 
la falta vegetació i zones de joc o trobada, i a 
problemes d’accessibilitat en l’espai públic del 
centre històric.

Existeix per tant la necessitat d’establir criteris 
clars i uniformes per a la reurbanització del 
centre històric de Xàtiva que apunten a la seua 
percepció més homogènia amb una gamma 
de solucions que introduïsquen una lectura 
jeràrquica de l’entorn i posen en valor els entorns 
patrimonials, diferenciant una sèrie d’opcions: 

• Segons el grau de monumentalitat. Entorn 
monumental / entorn estàndard. 

• Segons el pendent del carrer. Eix paral·lel a 
corbes de nivell / carrer perpendicular a les 
corbes. 

• Adopció d’un criteri de diferenciació entre  
la zona de pas de vehicles i vorera.

Carrer Les Santes

Estat de conservació Criteris per al tractament urbà 
de l’espai públic
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Altres criteris per a l’adequat tractament dels 
espais urbans són:

• Increment de l’arbratge i la presència vegetal.

• Increment de llocs d’estada, de relació i 
trobada entre els ciutadans.

• El pavimentat es realitzarà preferentment 
amb llambordes o amb lloses de pedra 
natural.

• Han d’evitar-se els empedrats rugosos, per 
a reduir l’impacte acústic que produeix la 
rodadura amb el seu acabat.

• Hauran d’adoptar-se paviments de baixa 
emissivitat de calor, ja siga per color (més 
clar), material, o per la seua forma de fixació 
(directament sobre arena compactada per a 
afavorir la porositat i infiltració).

• Diferenciar un canvi de color per a la part 
rodada i la per als vianants, excepte si es 
tracta d’entorns monumentals.

Plaça de l’Arquebisbe MayoralPlaça de Sant Jordi Plaça del Trinquet

C4. Espai públic i mobilitat urbana

• Dimensionar adequadament els escocells i 
passar a superfícies vegetals àmplies.

• Es recomana la substitució de llums 
incandescents per lluminàries LED de baix 
consum que conserven la tonalitat càlida, 
evitant l’excés d’il·luminació i el cablejat aeri, 
enterrant la xarxa de baixa tensió.

• Estudiar la correcta ubicació de contenidors 
de residus urbans per al seu correcte 
funcionament, neteja, etc.

El carrer Roca seria un model adequat de 
tractament per a un carrer estàndard, sent 
l’entorn de la Llar Social dels Jubilats un 
tractament acceptable de conjunt patrimonial. 

El carrer Montcada seria un tractament adequat 
per a un eix monumental paral·lel a les corbes 
de nivell, emprant-se un color únic, no obstant 
això, la utilització de colors més clars com el de 
la pedra Colmenar seria més convenient. 

Memòria informativa. 1.1.4 Estudi de 
paviments. Pàg. 57 - 63. 1.1.6 Estat de 
conservació de l’espai públic. Pàg. 71-72. 
Memòria justificativa. ANNEX II A5. 
Bioclimatisme i sostenibilitat de l’aigua 30-36. 
Pàg. 80-84.

Quant als estrets carrers en pendent 
perpendiculars a les corbes de nivell de la 
muntanya, els carrers Grau, Sant Tomàs o Les 
Santes, presenten un tractament coherent 
i homogeni que les fa reconeixibles com a 
elements de connexió entre nivells. 

També es valora positivament les intervencions 
de les places Arquebisbe Mayoral, Sant Jordi, 
Trinquet encara que els escocells en aquestes 
dues últimes són d’una dimensió molt reduïda.
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C4.3
Aparcaments

La presència del trànsit rodat és una constant en 
l’espai públic de Xàtiva, impedint a vegades el seu 
ús cívic. A causa dels problemes d’accessibilitat 
del centre històric, especialment en les zones 
altes, l’accés rodat és una necessitat sobretot en 
relació a la repoblació i habitabilitat d’aquests 
barris. Això ha donat lloc al fet que les xicotetes 
places i carrers, especialment en els barris dels 
ravals històrics que no han sigut reurbanitzades, 
servisquen per a l’estacionament de vehicles.

No obstant això, hi ha presents un gran nombre de 
cotxeres privades, aparcaments subterranis en la 
Glorieta, la plaça de la Bassa i la de Sant Jaume, 
un edifici d’aparcaments en la Plaça de la Seu, 
un aparcament propi en el centre d’especialitats 
Espanyoleto, i diversos aparcaments privats; 
i malgrat això, el conjunt històric manca de 
suficients places d’aparcament.

Aquesta situació s’aborda des de diferents 
estratègies i mesures complementàries:

• Planificació d’una xarxa d’estacionaments 
perifèrics de caràcter dissuasiu per a 
reduir els accessos rodats al centre. Com 
a localització idònia es proposa l’espai del 
jardí situat enfront del Jardí del Bes.

• Projectes, sota supervisió tècnica, d’edificis 
d’aparcament adaptats a la trama i a criteris 
patrimonials de normes compositives del 
conjunt per a no distorsionar els valors 
propis del teixit, i evitar problemes de soroll, 
concentració de trànsit en punts indesitjats, 
etc. Podent ser de caràcter públic com el de 
Sant Domènec en la Seu o de caràcter privat 
com el del carrer de les Ànimes.

• Incentivar la introducció de cotxeres 
privades unifamiliars i la seua regulació en 
edificis residencials del centre històric, sobre 
la base d’uns criteris compositius i estilístics: 
proporció vertical del buit de l’accés, i 
utilització de la fusta per a la materialitat de 
les portes grans.

• Utilització de solars per a l’aparcament, 
amb un caràcter transitori o temporal. 
Com al carrer Sant Agustí 12, o el del carrer 
Caldereria 7-9.

Ordenances. ANNEX I 1,6 Pàg. 37 - 40.

Memòria informativa 1.10.3 Dotació 
d’aparcaments. Pàg. 55 - 56. 
Memòria justificativa ANNEX II. 
A6. Mobilitat sostenible 40. Pàg. 87.

• S’inclouen una sèrie de propostes d’edificis 
o espais destinats a aparcament de vehicles. 
A més dels ja existents es proposen els 
següents: Edifici en les parcel·les de carrer 
Sant Vicent 7, carrer En Gai 9 i l’interior de 
l’illa de carrer En Gai 13, edifici a l’interior 
de l’illa de les parcel·les de lavinguda de 
Selgas 56 i 62. Aparcament en superfície en 
l’alineació sud del carrer Vernissa.

Carrer Benlloch - Sant Pere

Plaça Pintor Joaquín Tudela

Aparcament del centre d’especialitats

Aparcament 
transitori
solar Sant Agustí

Edifici
aparcament
Sant Doménec - 
La Seu
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• Supressió de barreres arquitectòniques i 
creació de recorreguts alternatius per als 
casos en els quals no siga possible per la 
complexa topografia.

• Establiment d’una política dissuasiva 
municipal, campanyes de divulgació i 
sancions per al compliment de les mesures.

• Pacificació del trànsit rodat en tot el conjunt 
històric excepte en l’Albereda, amb la creació 
de la zona 20 km/h.

• Introducció de pilons retràctils amb 
identificació de matrícula, restriccions 
parcials de trànsit, redirecció del trànsit 
rodat per recorreguts estratègics.

• Incentivar l’ús de la bicicleta a Xàtiva, definint 
recorreguts de pas ciclista pels carrers 
longitudinals més plans i en el trajecte de 
connexió amb es Castell. S’ha de garantir 
la seguretat i abordar la seua coexistència 
amb les maneres de circulació rodat i per 
als vianants. La introducció de la bicicleta o 
patinet elèctric, pot atenuar la dificultat de 
l’accessibilitat pels pendents.

• Es podria configurar un circuit circular de 
transport públic connectat amb l’estació de 
tren, amb la finalitat d’embastar la part alta i 
baixa de la ciutat, amb un horari i freqüència 
de pas adequats. L’actual trenet turístic pot 
servir a aquest propòsit.

Els carrers per a vianants més destacats són: 
Plaça del Mercat - C/ Botigues - Trobat i Sant 
Francesc. La resta de vials per als vianants 
respon més a la impossibilitat de pas de vehicles 
per l’estretor del carrer que per comptar amb un 
caràcter per als vianants propi dins d’una xarxa 
estructurada. D’aquesta manera, la conversió 
en zona de vianants del carrer Botigues, encara 
que va ser una actuació pionera, després no s’ha 
seguit amb aquesta tendència de pacificació 
del tràfic, de manera que els carrers del centre 
històric han continuat servint per a la circulació 
no sols de residents, sinó del trànsit de pas. 

La vocació del PEP és recuperar i potenciar 
el caràcter amable i per a vianants del 
conjunt històric, assumint també la necessitat 
d’aparcament per a garantir les seues condicions 
d’habitabilitat i repoblació. En aquest sentit es 
proposen una sèrie de mesures:

• Establir la prioritat per a vianants i 
creació de recorreguts exclusius per a 
vianants mitjançant criteris adequats de 
pavimentació, enrasat de vorades, etc. que 
garantisquen l’accessibilitat i seguretat, 
especialment en entorns escolars i d’altres 
serveis públics.

• Desenvolupar els sistemes restringits de 
vehicles rodats a residents i càrrega i 
descàrrega a determinades hores.

C4.4
Mobilitat 
urbana 
sostenible

Memòria justificativa. ANNEX II. 
A6. Mobilitat sostenible 37, 38, 39, 41, 42. 
Pàg. 85-88.

C4. Espai públic i mobilitat urbana

Carrer Sant Francesc Carrer Botigues

Plaça del Mercat

Carrer Carneros
Trenet turístic 
de Xàtiva
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• Xàtiva com a centre funcional comarcal.
• La presència de dotacions educatives i culturals 

als carrers Sant Agustí i Sant Domènec ha 
suposat un cert grau de dinamització a les 
zones altes de Xàtiva.

• Increment de l’activitat turística en els últims 
anys ha suposat la rehabilitació i recuperació 
de l’ús d’alguns edificis tradicionals dels barris 
històrics.

• Producte local i gastronomia de qualitat lligat a 
la identitat de Xàtiva.

• Gran potencial de l’extens patrimoni històric 
per a la implantació d’equipaments, activitats, 
serveis turístics i culturals en el centre de 
Xàtiva. El Castell com a actiu principal.

• Aparició de nous models residencials flexibles 
i de noves formes d’activitat. Edificacions que 
comparteixen una sèrie de serveis comuns, 
formes col·lectives de treball en el sector 
terciari o lògiques de gestió dels baixos 
comercials i l’espai públic immediat.

• Despoblació i envelliment de la població
• Vulnerabilitat social, principalment en les zones 

altes.
• Distribució desequilibrada d’usos i activitats.
• El patrimoni arquitectònic a la ciutat és 

desproporcionat respecte a la grandària de la 
població i la seua capacitat per a generar usos 
sostenibles.

• Grans edificis històrics buits o en desús.
• Plaça del Mercat convertida en un espai 

monofuncional d’oci que genera problemes de 
soroll i convivència.

• Els barris de Sant Josep, les Santes i l’Alt del 
Raval manquen de teixit comercial i de xarxa 
serveis públics suficient.

• Falta de suport al comerç de proximitat.
• Pèrdua de la funció comercial del centre 

històric, en favor de l’eixample i la perifèria.
• Escassa oferta de places d’allotjament de 

qualitat, especialment en el conjunt històric
• Falta d’intensitat i estabilitat en l’oferta 

comercial i de restauració en el Conjunt 
Històric.

• Necessitat de fomentar l’arribada d’un turisme 
interessat cultura i la naturalesa, que puga 
estendre les seues visites al llarg de l’any.

• Absència de guarderies i espais per a xiquets.

+ -

C5. Activitat, serveis i societat

El conjunt històric afronta reptes complexos 
pel que fa a la definició dels seus usos, i a dotar 
de serveis a una població cada vegada més 
envellida i amb zones vulnerables socialment. 

El declivi del comerç tradicional, la falta de 
dotacions i serveis en certs barris, l’extens 

patrimoni infrautilitzat, la concentració 
excessiva de l’oci i l’hostaleria, i un turisme que 
s’ha incrementat en els últims anys però que 
necessita una visió estratègica per a garantir 
la preservació dels valors del conjunt històric 
de Xàtiva, són algunes de les qüestions que ha 
d’abordar el PEP en aquesta matèria.

C Àrees temàtiques:
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C5. Activitat, serveis i societat

C5.1
Equipaments i serveis públics

Memòria justificativa. 1.4 Caracterització del 
centre històric. Equipaments.   Pàg. 7. 
2.1.2 Xarxa primària de dotacions. Pàg. 27, 28. 
Memòria justificativa. ANNEX II. C2. 
Equipaments i serveis públics 60 - 64. Pàg. 
101 - 103. C3. Ciutat de les cures: el joc, la 
perspectiva de gènere 65 - 70. Pàg. 104 - 106. 

En l’àmbit del conjunt històric existeix un 
nombre important d’edificis públics, a causa de 
la centralitat urbana i al caràcter de Xàtiva com 
a centre comarcal. Districte Ciutat concentra la 
major part de les dotacions, especialment: les 
administratives, a l’entorn de l’Albereda i el carrer 
Montcada (Ajuntament, Oficines públiques, 
Jutjats, Arxiu municipal, Policia); culturals, 
en l’àrea central (Museu de l’Almodí, Casa de 
l’Ensenyança, Casa de la Cultura, Casa de la 
Joventut); i educatives, l’eix Sant Domènec-Sant 
Agustí, en la zona més alta al sud del Conjunt 
(Col·legi, Centre d’Adults, Conservatori). En 
la resta dels barris les dotacions corresponen 
sobretot als col·legis públics que han aportat 
un cert dinamisme a aquestes zones, tant a 
l’est, en el barri de Sant Pere com en els ravals 
de l’oest. És també molt important la presència 
d’edificis religiosos, amb la Seu en el centre i 
quatre edificis parroquials situats en cadascun 
dels barris, als quals donen nom.

El PEP preveu mantindre els equipaments de 
dotacions públiques determinats pel Pla General 
i reconéixer els nous que s’han desenvolupat 
posteriorment, excepte l’església de Sant 
Francesc a causa del seu ús religiós. 

També es porten a terme una sèrie de propostes 
per a implementar la xarxa de serveis públics:

• Crear una xarxa d’espais equipats d’accés a 
la cultura (biblioteques, mediateques, etc.).

• Ampliar l’accés als medis digital.
• Millorar l’accés a serveis sanitaris estudiant 

la possibilitat d’establir nous centres sobre la 
base de criteris de proximitat i accessibilitat.

• Programació d’activitats culturals en l’espai 
públic (teatre urbà, concerts a l’aire lliure, 
espectacles, cinema d’estiu, etc.).

• Implementar la xarxa d’espais formatius, 
millorant la seua qualitat i facilitant l’accés 
de la població, per a aconseguir una major 
dinamització laboral dels ciutadans.

• Incorporar el joc, la salut i la perspectiva 
de gènere als espais públics: obrir els 
patis escolars a la ciutadania, potenciar els 
dissenys innovadors en els espais de joc, 
augmentar els espais de conciliació i atenció 
a la infància, recorreguts escolars segurs, 
espais amables i de trobada per a xiquets 
i majors, introducció de gimnasos urbans 
en enclavaments de la vora urbana amb la 
muntanya.

CEIP Taquígraf Martí

Proposta 
d’obertura 
de patis 
escolars 
en cap de 
setmana 
o quan 
acaben 
les hores 
lectives.
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Dinamització del patrimoni cultural

Atorgar una funció als grans edificis històrics 
buits o en desús com les restes del Convent 
de Sant Domènec, el Convent de Santa Clara 
o el conjunt de palaus del carrer Montcada 
és un dels principals reptes. Però també dels 
més complicats del conjunt històric, ja que 
la importància del patrimoni arquitectònic a 
la ciutat és desproporcionada respecte a la 
capacitat que una població de 30.000 habitants 
pot tindre per a generar usos sostenibles sobre 
aquests edificis històrics. 

Aquest patrimoni es converteix en espai 
d’oportunitat per a la creació de noves 
infraestructures de serveis turístics i culturals, 
permetent la implantació d’un espai patrimonial 
amb activitats, dins del conjunt de la ciutat. Això 

Convent de 
Santa Clara

Memòria justificativa ANNEX II. A2. Patrimoni: 
Criteris de protecció del paisatge urbà històric. 
12, 15. Pàg. 69, 71.

contribueix a dinamitzar el centre de la ciutat 
atraient a locals i visitants, mentre es rehabiliten 
i conserven aquests valuosos elements 
configuradors del caràcter i morfologia urbana 
de la ciutat. Aquesta dinamització és extensible 
a una xarxa d’elements patrimonials i espais 
d’interés que articulen uns recorreguts culturals, 
amb exposicions, esdeveniments, tallers, en 
definitiva, continguts atractius distribuïts en 
diversos espais.

En aquest sentit, el PEP proposa que el Castell, 
com a principal actiu patrimonial de la ciutat, 
passe a ser un equipament cultural més de la 
ciutat que, al marge de ser visitat pel seu valor 
patrimonial, puga constituir un reclam cultural 
amb programació continuada. Això també 

Castell 
de Xàtiva

Convent de 
Sant Domènec

suposa millorar la relació de l’entorn urbà amb 
la muntanya i el Castell, que és un dels objectius 
principals del Pla.
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C5. Activitat, serveis i societat

C5.2 Turisme

En els últims anys s’ha incrementat 
considerablement l’activitat turística, demostrant 
ser un factor rellevant per a la dinamització i 
rehabilitació del conjunt històric. No obstant 
això, per a evitar els efectes negatius d’una 
possible sobresaturació, l’estratègia turística ha 
d’estar orientada a atraure turisme de qualitat, 
respectuós amb el medi i enfocat en el patrimoni 
cultural i natural de Xàtiva. Aquest enfocament 
és clau per a la desestacionalització del turisme 
i construir un model estable i sostenible. També 
serà d’interés reforçar els víncles amb la resta 
de poblacions de la comarca, per a expandir 
d’aquesta manera l’oferta turística.

L’oferta d’allotjament també 
haurà de ser de qualitat i estar en 
sintonia amb l’ambient propi del 
conjunt històric, aprofitant la xarxa 
d’elements patrimonials en mal estat 
per a la seua reconversió. En aquest 
sentit, el PEP regula les condicions 
per a poder implantar habitatges 
turístics i establiments d’ús hoteler.

Aquesta imatge de ciutat cultural que es 
vol aconseguir, s’aconsegueix dotant de 
funcionalitat als equipaments culturals, apostant 
per col·leccions d’art de rellevància i per projectes 
de reactivació socioeconòmica de l’àrea, sense 
perdre els valors i essències pròpies.

La construcció d’un turisme 
sostenible també és la 
construcció d’un atractiu 
basat en el mediambient, el 
senderisme i la natura. La 
muntanya del Castell és un 
actiu fonamental en aquest 
sentit amb abundants recursos 
naturals i paisatgístics. El 
camí PR-V 78 és un perfecte 
exemple de la implementació 
d’un itinerari pels paratges de 
Xàtiva.

Memòria justificativa ANNEX II. B3. Turisme: 
estratègia de turisme sostenible i de qualitat 
51, 52, 53, 54. Pàg. 95, 96.

Ordenances. Usos privats. 
articles 1.1 i 1.2. Pàg. 3. 
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Dinamització del patrimoni cultural

C5.3 Comerç

Els usos i activitats en el Conjunt Històric de Xàtiva 
es distribueixen de manera desequilibrada. La 
zona comercial es concentra en les zones baixes 
del centre, l’Albereda i els entorns de Mercat, 
Botigues, Trobat i Sant Francesc principalment, 
mentre que els barris de Sant Josep, les Santes 
i l’Alt del Raval manquen pràcticament de teixit 
comercial. La despoblació ha portat la pèrdua 
de funcions urbanes en moltes àrees del centre 
històric, especialment en les més inaccessibles. 
D’altra banda, la Plaça del Mercat, que és l’espai 
públic més significatiu de la ciutat històrica, 
s’ha transformat en un centre d’oci perdent 
quasi completament la seua funció residencial, 
ocasionant conflictes de soroll i convivència, 
i presentant al seu torn problemes importants 
de degradació i risc per a l’estructura física dels 
edificis.

En aquest sentit, el PEP proposa incentivar el 
xicotet comerç amb ajudes o avantatges fiscals 
per a l’obertura de negocis en determinades 
àrees, o a la gestió del patrimoni en desús, 
orientat a la dinamització de l’ús de plantes 
baixes mitjançant convenis temporals, cessions 
d’ús, etc. D’aquesta manera, es promou un 
major equilibri de l’oferta terciària, evitant els 
monocultius d’oci com en el Mercat; també 
mitjançant gestió de llicències d’ús de les 
plantes baixes i l’aplicació de mesures per a la 
regulació d’horaris i soroll en l’espai públic, com 
la introducció de la zona ZAS.

El suport al comerç també va lligat a la posada 
en valor de la producció local, amb la introducció 
del segell de qualitat del Conjunt Històric, com 
a part d’una estratègia comercial per a enaltir la 
qualitat del producte fet a Xàtiva i recuperar la 
identitat productiva local.

Per a frenar i revertir la despoblació, també 
serà necessari garantir la bona connexió dels 
comerços i mercats. Es pot arribar a avaluar 
l’obertura d’alguna superfície comercial de mitja 
escala en algun punt alt intermedi que puga 
donar servei a les àrees més desabastida del 
centre històric.

Altres mesures que es poden plantejar són: 
promoure l’associacionisme dels comerciants 
locals per a fer arribar les seues demandes amb 
major facilitat; i fomentar els espais de taller i 
co-producció (coworking), per a fomentar les 
sinergies entre professionals i el dinamisme 
empresarial, sempre que siga compatible amb 
l’ús residencial.

Memòria justificativa 
ANNEX II. B2. Comerç: 
xicotet comerç, equilibri 
terciari, oferta comercial 45 
- 50. Pàg. 92 - 94.
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C5. Activitat, serveis i societat

C5.3
Cohesió social

Un dels principals conflictes en el conjunt històric 
de Xàtiva és la despoblació i l’envelliment de la 
població, principalment en el Districte Ciutat i 
Sant Pere. Això ha tingut com a conseqüència 
la marginalització d’unes certes àrees, 
especialment en Horts del Raval i el Raval de 
Sant Joan així com l’afebliment generalitzat del 
teixit social en els barris, que és la base de la 
convivència i suport entre veïns. 

En aquest sentit, el PEP proposa millorar els 
mecanismes de governança social mitjançant el
foment d’una major coordinació entre agents 
socials, la constitució d’una taula permanent 
d’interlocució entre aquests agents i les 
institucions, l’aposta per projectes, iniciatives 
que incidisquen en una major inclusió social, i 
la pedagogia i divulgació sobre els valors del 
civisme, l’empatia i la convivència en l’espai 
públic. 

Memòria Informativa. 1.5 Estructura 
socioeconòmica i demogràfica. Pàg. 18 - 30.
Memòria justificativa ANNEX II. 
C1. Participació: foment de la cohesió i implicació 
social 55 - 59. Pàg. 98 - 100.

Xàtiva, a més pot sumar-
se als projectes de “ciutat 
escola” en qüestions urbanes, 
mitjançant la col·laboració 
amb entitats acadèmiques i 
formatives per a posicionar 
a Xàtiva com a objecte 
d’estudi, investigació i taller, 
en el marc dels festivals 
socioculturals, com el Casc 
de Villena o les trobades 
de la Xarxa d’Arquitectures 
Col·lectives.






