
 

A L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 
 

AL·LEGACIONS AL PLA ESPECIAL DEL CABANYAL-CANYAMELAR (PEC) 
Exposició pública, juny de 2020 

 
 
 

 

________________________________________, amb DNI ________________ i adreça a 

efectes de notificacions al C/ _____________________________________________, 

compareix davant de l’Ajuntament de València i DIU 

 

 El dia 4 de juny de 2020 es va publicar al DOGV l’acord del Ple de l’Ajuntament de València del 

dia 28 de maig de 2020, pel qual es va decidir, entre d’altres, “sotmetre a informació pública, pel termini 

de vint dies hàbils, les modificacions introduïdes en el Pla especial del Cabanyal- Canyamelar com a 

conseqüència del tràmit de consultes, informació i participació pública”. 

 En el termini establert a l’efecte, vinc a fer les següents  

 

 

 

 

AL·LEGACIONS 
 

 

Primera. Sobre la falta de resposta a les al·legacions. 

 L’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, estableix: 

«La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la 
condición de interesado. 

No obstante, quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen 
derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada, que podrá ser común 
para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales». La 
negreta és nostra. 

 Així és, en tots aquells supòsits en què els administrats, individualment o col·lectiva, 
presenten al·legacions en els tràmits d’informació pública dels instruments de planejament 
urbanístic, l’administració competent està obligada a respondre a totes i cadascuna de les 
al·legacions presentades, indicant si han estat aprovades o rebutjades i, en el seu cas, si ho han 
sigut totalment o parcial. 



 

 Vora 1200 veïns i veïnes (entre les quals sí/no es troba qui signa aquest escrit) 
presentaren un document amb un total de catorze al·legacions sobre aspectes diversos de la 
versió preliminar del PEC. L’administració, però, no n’ha donat resposta degudament motivada, 
incomplint així la seua obligació de respondre raonadament. 
 

Segona. Sobre l’absència d’informe de sanitat. 

 Llevat d’error d’esta part, no hi ha a tot l’expedient del PEC un informe de 
l’administració competent en sanitat, tot i que l’article 51 LOTUP, en relació amb el 49.1 b) 
LOTUP, en requereixen. També ho ordena expressament l’article 13.5 de la mateixa llei: 

5. Los planes municipales ordenarán las reservas de dotaciones públicas y la obtención 
del suelo necesario para implantarlas, de acuerdo con la planificación sectorial en 
materia sanitaria, educativa, de servicios sociales, administrativa y de infraestructuras. 
Los órganos administrativos competentes en estas materias participarán en los procesos 
de aprobación de los planes. 

 Considerem que la concurrència d’un informe de sanitat és imprescindible perquè el 
desenvolupament del PEC implicarà, segons la mateixa documentació del PEC, un augment 
poblacional d’entre 6.560 i 8.854 persones. Les dades resulten de restar la població potencial 
d’habitants (segons el paràmetres preexistents de 2020) i el número aproximat d'habitants 
(segons paràmetres jurídico-urbanístics totals derivats del desenvolupament del PEC 2020) a la 
població total del Cabanyal l’any 2018 (20.140, segons dades del padró municipal).  

Paràmetres preexistents 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Paràmetres jurídico-urbanístics totals derivats del desenvolupament del PEC 2020: 

 

 Creiem que un augment potencial d’entre 6.560 i 8.854 persones bé justifica una 
previsió concreta sobre equipament sanitari en aquest moment de tramitació del planejament 
urbanístic. Aquesta previsió s’ha fet amb la reserva de dotacions educatives, però no amb les 
sanitàries. El fet que en matèria educativa n’hi haja una previsió legal que ho concrete que no 
existeix en matèria sanitària (Decret 104/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova la 
norma tècnica en matèria de reserves dotacionals educatives) no és impediment per a 
considerar que la millor decisió hauria sigut que el PEC també contemplara, sense deixar-ho per 
a un moment posterior, una reserva concreta de metres quadrats destinats a centres sanitaris. 

 Segons el Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas 
elaborat per l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, per al Ministerio de Fomento i el 
Ministerio de Ambiente y Medio Rural y Marino, la ràtio de metres quadrats d’equipament 
sanitari per habitant ha de ser de 0,385 (es considera el mínim exigible un compliment del 75% 
del paràmetre). Però el PEC guarda silenci sobre si l’execució del pla sense previsió específica 
de dotacional sanitari resultaria en el respecte d’eixe indicador, o no. 

 En conclusió, és inadmissible que no s’haja comptat amb un informe de sanitat i que, 
amb l’augment de població potencial previst, no s’haja determinat els metres quadrats 
reservats per a dotacional sanitari. 

 

 

 



 

Tercera. Al·legació sobre la falta de concreció de l’oficina de gestió del PEC. 

 Els documents del PEC fan referència en més d’una ocasió a la conveniència de crear 
una Oficina de Gestió que coordine i controle el desenvolupament de les actuacions del PEC. Ho 
fa, per exemple, a la pàgina 32 e la memòria justificativa: 

«es necesario asumir que la coherencia de las intervenciones es más difícil si nace de la 
incoherencia de la gestión. Así, este PEC se redacta “pensando en la gestión de sus 
previsiones urbanísticas” y considerando que su desarrollo y ejecución eficaz necesita la 
disposición de un ente gestor a manera de una especializada Gerencia Urbanística “de 
proximidad” que sea capaz de implementarlo.» 

 Un poc més avant al mateix apartat del document: 

«Estos objetivos pueden alcanzarse, tanto a partir del propio documento del Plan, como 
gracias a la articulación de los recursos existentes, pero y sobre todo, mediante la 
implantación de una lógica de atención de proximidad de carácter flexible.» i 
«Finalmente, tal como ya se ha comentado anteriormente, resulta necesaria la creación 
de una “Oficina de Barrio” (Oficina de Gestión) que permita una visión integral y de 
proximidad.». 

 I, per últim, a les Conclusions de la Memòria Justificativa, s’hi estableix clarament: 

«8.2. Oficinas de Gestión ad hoc. Finalmente, la disposición de un Órgano de Gestión “de 
proximidad”, coordinado e integrado en la estructura municipal existente en el 
Ayuntamiento, que se responsabilice del seguimiento y del control jurídico-urbanístico 
del desarrollo del PEC se manifiesta como necesario e imprescindible para poder 
garantizar la eficacia y agilidad en el cumplimiento de las previsiones del Plan.» 

 A la pàgina 21 de l’informe de modificacions s’hi fa referència a una al·legació realitzada 
a la primera versió el PEC que anava en el sentit de considerar imprescindible la creació d’una 
oficina de gestió de proximitat del Pla que assumisca la gestió integral de les actuacions 
proposades al barri. L’equip redactor de les modificacions es limita a dir que s’acull l’al·legació 
sense especificar clarament en quin sentit ho fa. 

 L’article 0.7 de les Normes Urbanístiques del PEC diu: 

«Artículo 0.7.- Oficina de gestión del PEC. 

1. El Ayuntamiento de Valencia podrá constituir una oficina de gestión del PEC para el 
mejor desarrollo de sus determinaciones. 

2. La oficina de gestión del PEC podrá tener cualquier forma prevista en el ordenamiento 
jurídico, siempre y cuando se cumplan los requisitos del artículo 85 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, de Bases de Régimen Local, pudiendo estar representadas o formar parte de 
la misma otras Administraciones Públicas en su caso.» La negreta és nostra. 

 Amb tot, no s’entén que el corol·lari de totes les referències a la importància de l’oficina 
de gestió siga que les normes urbanístiques en facen una previsió en termes potestatius (i no 



 

imperatius) de la creació de l’oficina de gestió. Sobretot tenint en compte que la creació d’una 
oficina de l’estil entra dins de l’objecte del PEC: «El PEC contiene la regulación urbanística y 
patrimonial que afecta al ámbito del Plan, con la finalidad de establecer la ordenación territorial 
y urbanística de esta área [...]» (article 0.1 de les normes urbanístiques). 

 Així doncs, res no impedeix que, en comptes de formular-ho com a possibilitat, les 
normes urbanístiques generen l’obligació de crear una oficina la forma jurídica i competències 
concretes de la qual, això sí, quedaren a càrrec d’actuacions administratives posteriors.  

 

Quarta. Sobre les zones verdes i el canvi climàtic.  

A l’article 63.3 de la LOTUP s’assenyala que seran d’aplicació els estàndards dotacionals de 

l’ANNEX IV també als Plans Especials (amb algunes excepcions):  

Articulo 63.3  Modificación de los planes y programas. 

 3. Las nuevas soluciones propuestas deberán mantener el equilibrio del planeamiento vigente entre las 

dotaciones públicas y el aprovechamiento lucrativo, suplementando, en su caso, la red primaria y la red 

secundaria de dotaciones, de forma que cumplan con los criterios de calidad, capacidad e idoneidad 

exigidos según el anexo IV de esta ley. 

No será necesario suplementar la supresión, total o parcial, de aquellos usos que, aun estando 

calificados por el planeamiento vigente como equipamiento público, el uso público implantado en su día 

no responda hoy a la prestación de servicios públicos. Las superficies destinadas a dichos usos no serán 

computables para el cálculo del estándar dotacional global. 

A los efectos de verificar mantenimiento del equilibrio preexistente entre las dotaciones públicas y el 

aprovechamiento lucrativo, así como el mantenimiento del estándar global dotacional, únicamente se 

considerarán las zonas verdes calificadas en el planeamiento vigente que cumplan las condiciones 

funcionales y de calidad exigidos para ellas en el anexo IV de esta ley. Se exceptúan de esta regla general 

los supuestos de incremento de edificabilidad en suelo urbano regulados en el artículo 36. El subratllat és 

nostre. 

 Encara que a les modificacions del PEC davant les al·legacions al pla han dut importants 

modificacions pel que fa a la comptabilització de zones verdes, encara ens trobem comptabilitzades com 

a zones verdes àrees d’impossible accés i utilització per als veïns, com rotondes i assimilats. 

En concret, la rotonda inclosa en el PROGRAMA DE ACTUACIÓN AISLADA Nº 2. “BLASCO 

IBÁÑEZ” no pot ser compatibilizada com a zona verda, encara que siga superior a 1000 metres quadrats 

de sòl. La LOTUP és clara al respecte: les rotondes no poden ser comptabilitzades com a zona verde en 

cap cas perquè són elements del viari. Tampoc les zones lineals ajardinades de les avingudes (aquests 

últims, a no ser que superen els mínims assenyalats a l’Annex IV). Els estàndards urbanístics de l’Annex 

IV de la LOTUP, que segons l’article 63 també s’apliquen als Plans Especials, són clars: 

 

 



 

PUNT III.3 ANNEX IV LOTUP 

3. Condiciones funcionales y dimensionales de las zonas verdes públicas 

3.1 Las zonas verdes deberán: 

a) Poseer condiciones apropiadas para la plantación de especies vegetales, en al menos un 50 por 

ciento de su superficie. Su posición será la que preste mejor servicio a los residentes y usuarios, 

estando prohibidas las localizaciones de difícil acceso peatonal o cuya falta de centralidad no se 

compense con otras ventajas para aquéllos. 

b) Nunca se destinarán a zona verde porciones residuales de la parcelación, ni se considerarán 

como tales las superficies de funcionalidad viaria estricta. A estos efectos, las rotondas no podrán 

computar como parte de las zonas verdes, pero sí podrán hacerlo las áreas lineales ajardinadas de 

bulevares y avenidas, únicamente para la calificación de jardín, con los límites de superficie 

mínima definidos en el apartado III.3.2.b, excepto el diámetro de círculo inscribible, que podrá ser 

de un mínimo de 20 metros, en vez de los 25 metros exigidos con carácter general. 

c) Solo se destinarán a usos generales y normales que no excluyan ni limiten la utilización pública 

conforme a su destino, admitiéndose el uso deportivo y pequeñas instalaciones de hostelería y 

quioscos de una sola planta y de superficie inferior a un 5 por ciento del total. En todo caso, de 

acuerdo con la legislación de carreteras, la zona de protección de las carreteras no computará 

como zona verde. 

d) Su emplazamiento evitará aquellas zonas de topografía natural que encarezcan en exceso la 

urbanización, o impliquen desmontes de impacto paisajístico inadecuado. 

3.2 Se consideran zonas verdes las siguientes tipologías: 

a) El área de juego (VA): es un espacio que siempre debe tener una superficie mínima de 200 

metros cuadrados, en el que quepa inscribir un círculo de 12 metros de diámetro. Si no cumplen 

esas condiciones, se considerarán elementos de la red viaria (CV). En un sector, no podrán 

representar más del 20 por ciento de la superficie total de la red secundaria de zonas verdes. 

b) El jardín (VJ): es un espacio que siempre debe tener una superficie mínima de 1.000 metros 

cuadrados, en el que sea inscribible un círculo de 25 metros de diámetro, en posición tangente a 

todo y cualquier punto de su perímetro, siendo computables a estos efectos aquellas áreas 

lindantes con la anterior cuyo perímetro exterior diste menos de 6 metros del perímetro del círculo 

definidor de la superficie mínima. 

c) El parque (VP): es un espacio que debe tener una superficie mínima de 2,5 hectáreas, en la que 

se pueda inscribir un círculo de 100 metros de diámetro, salvo los supuestos del apartado 3.3 

siguiente. El subratllat és nostre. 

  Respecte a les zones verdes preexistents, continuen considerant-se àrees que no ho 

haurien de ser, com el creuament de vies del final de la avinguda de Tarongers amb Dr. Lluch. 

Resulta obvi que es tracta d’una àrea de funcionalitat estrictament viària, sense possibilitats 

d'accés per als vianants i, a més, les vies divideixen la zona en tres parcel·les que mai superen els 

700 m2 de sòl ni arriben als 20 m2 de diàmetre (la LOTUP exigeix mínim de 1000 m2 i un diàmetre 

de 20 m2 en aquests casos).  



 

PUNT III. 3.5 ANNEX IV LOTUP 

Se consideran espacios libres de uso público a aquellas áreas de uso público de superficie 

superior a 400 m² que por sus características morfológicas y funcionales posibiliten el 

encuentro, el paseo y la relación social entre los ciudadanos, sin poseer las condiciones 

exigidas a las zonas verdes, como plazas u otro tipo de áreas estanciales. 

Així mateix, al nou plànol de síntesi de l’ordenació trobem revestit de verd (com a 

zona verda preexistent) l’aparcament del mercat, el que òbviament no és així, sinó una zona 

totalment pavimentada i d’accés únic per vehicles motoritzats. Encara que finalment no es 

comptabilitze com a zona verda, que a un document públic aparega revestit de verd és quasi 

un menyspreu al veïnat. 

De manera semblant, el passeig marítim tampoc compleix els requisits de la LOTUP per 

considerar-se zona verda, encara que com a espai de trobada de vianants superior als 400 m2 es 

pot considerar “espai lliure d’ús públic”. En tot cas, l’espai requereix d’una intervenció per tal de 

dotar-lo de major qualitat vegetal i evitar les illes de calor que es generen degut a l’elevada 

pavimentació del sòl. Encara que la memòria justificativa hi ha una proposta una modificació, 

aquesta hauria de ser molt més decidida, jaque estem davant un Pla Especial que, precisament, té 

com a finalitat rehabilitat i regenerar. 

Igualment, al document de normes urbanístiques s’afegeixen els viaris de 

coexistència com a zones verdes. És molt important tindre en compte que això tampoc són 

zones verdes, ni tan sols poden comptabilitzar-se com a espais lliures perquè es permet el 

pas de trànsit rodat. No poden considerar-se en el còmput global dels estàndards urbanístics. 

En resum, les zones Verdes que no compleixen els estàndards del Annex IV de la LOTUP, 

incloent els espais lliures d’ús públic del punt III 3.5 de la LOTUP són: 

ZONA M2S Observacions 

ZVP29: 2.738,78   

ZVP20 567,6   

ZVP19 1.043,7   

ZVP21 377,8   

ZVP16 1.145,1   

ZVP14 1.336,1   

ZVP26 2.315,7 Zona inaccesible d’encreuament 
de vies  

ZVP10 287,6   



 

ZVNU1 1.367,5 (rotonda de nova execució) 

ZVNU7 388,1 (nova execució) 

ZV-AIS 4 150,55   

Viaris de coexistència 53.232  

TOTAL 11.718,53   

 

En total fan 11.718,53 m2 de sòl senyalat com a zona verd que no compleix els paràmetres 

urbanístics de la LOTUP, als que caldria afegir els metres dels viaris de coexistència, 53.232 m2s 

que ni són zones verds ni entren en la categoria especial “d'espais lliures públics” mentre no 

siguen estrictament per a vianants. És a dir, 64.950,53 m2 que haurien de restar-se en el còmput 

de zones verdes. 

A més, segons l’informe aportat per la Direcció General de la Costa i el Mar, el passeig 

marítim és sòl del Domini Públic Marítim i Terrestre i per tant no pot computar-se dins dels 

estàndards globals que el planejament ha de complir. Això, sumat al fet reconegut per tots que el 

Passeig no és, en el sentit mediambiental del terme,  una zona verda, significaria que 60.908’40 m2s 

més que no haurien de ser comptabilitzats tampoc en el còmput global de zones verdes. Per tant, la 

xifra de 252.764,48 m2s donada com a zones verdes i espais lliures al document de Normes 

Urbanístiques no és correcta. 

Com ja vam insistir en les primeres al·legacions, les aportacions de zones verdes del PEC són 

insuficients. Tenint en compte el que acabem de dir i les previsions d’acolliment del barri al propi 

pla, que arriben fins a 28.994 habitants, la quantitat de zones verdes per habitant no sols no 

augmentaria si no que disminuiria. Comptabilitzant el Passeig Marítim com a zona verda, però 

llevant viaris de coexistència i altres zones comptabilitzades com a zona verda que no compleixen 

els requisits de la LOTUP, les zones verdes per habitant passarien de 6,83 metres de sòl per 

habitant a 6,48 m/h1. 

 

En línies generals, considerem que el tractament donat a les zones verdes és insuficient, 

tenint en compte la seua importància tant en la qualitat de vida com davant el canvi climàtic. 

Això es demostra amb els exemples abans esmentats que busquen contínuament, i de vegades de 

forma enganyosa, sumar metres quadrats de verd al PEC, però també amb l'absència d’una 

regulació decidida sobre la qualitat dels espais verds proposats. És necessària la inclusió de 

paràmetres que permeten assegurar una proporció suficient d’espais no segellats i permeables, 

d’elevat valor ecològic; i evitar que aquests acaben convertits en espais pavimentats que de 

vegades no son més que simples ampliacions de voreres. 

 

                                                
1 Si tenim en compte l’informe de DGCM aquesta xifra es veuria reduïda fins a 4,38 m de verd per 

habitant.   
 



 

Així mateix, les poques mesures que s’inclouen per fer front al canvi climàtic semblen més 

bé per complir sobre el paper que buscar  un impacte real i sincer. Sobre tot tenint en compte que 

la Comunitat Valenciana ha declarat Emergència Climàtica, i s'està elaborant l'Estratègia 

Valenciana de Canvi Climàtic i energia, així com l'esborrany de la llei valenciana de canvi climàtic, 

en fase de consultes. Entre altres coses, en aquest document es proposa: 

“a) Una anàlisi del seu impacte sobre les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle directes 
i induïdes, així com mesures destinades a minimitzar-les o compensar-les en cas que no es 
puguen evitar. b) Una anàlisi de la vulnerabilitat actual i prevista davant els efectes del 
canvi climàtic i mesures destinades a reduir-la. c) Una avaluació de les necessitats 
energètiques del seu àmbit d'actuació i la determinació de les mesures necessàries per a 
minimitzar-les i per a garantir la generació d'energia d'origen renovable.” 

Com plantegem a les primeres al·legacions, les mesures contra el canvi climàtic s’han de 

materialitzar en plans com aquest. Per un estat d’emergència climàtica, son del tot insuficient les 

mesures esmentades al informe de modificació: 

Referente a las medidas tendentes a paliar el cambio climático, pueden observarse en la 

propia propuesta del ajardinamiento, en la propuesta de rediseño del Paseo Marítimo, en los 

Programas de Paisaje que se establecen, e incluso en la regulación en la que se propone la 

utilización de las medianeras recayentes al sur para la instalación de paneles fotovoltaicos. 

Deberá preverse de manera expresa la integración de los espacios libres en la infraestructura 

verde. Las obras de urbanización dentro el ámbito del PEC preservarán en la medida de lo 

posible las trazas del antiguo pavimento de rodeno existente, pudiendo con causa justificada 

su desmontaje y vuelta a colocar integrado en la urbanización de la zona verde. Dichos 

pavimentos se tendrán en cuenta en la posible implantación de Sistemas de Drenaje Urbano 

Sostenible. 

Hem vist com el PEC continua comptant la superfície de rotondes, carrers de “preferència” 

per als vianants, el passeig marítim i més zones d’un escàs valor ecològic.  Les xifres sobre 

zones verdes s’oculten dins dels espais lliures que, a efectes de lluita contra el canvi 

climàtic, i més concretament, contra les illes de calor i les inundacions, no serveixen.  

Respecte a les al·legacions que vam presentar prèviament, continuem sense tindre una 

resposta convincent a moltes de les nostres aportacions:  

● Les zones verdes no estan clarament definides: moltes ni poden considerar-se tal 

cosa. 

● El PEC continua sense garantir la qualitat de les zones verdes projectades. 

● Les mesures implementades contra el canvi climàtic són absolutament insuficients.  

Per la qual cosa, demanem:  

● Definició i quantificació clara i precisa (i en aplicació dels criteris de la LOTUP) de les 

zones verdes del PEC (a banda dels espais lliures). 

● Una regulació més exhaustiva en les NN.UU que garantisca la qualitat ecològica dels 

espais verds projectats. 



 

● Coherència del PEC amb la línia marcada pel consistori quant a la lluita contra el 

canvi climàtic. Això vol dir una implicació més decidida, que no siga una simple 

declaració de voluntats i que obligue a tots els operadors, tenint sempre en compte 

conseqüències com les illes de calor que es generen, les possibilitats d’inundació, les 

emissions de gasos, etc.   

 

Cinquena. Mesures insuficients per evitar la turistificació del Cabanyal-

Canyamelar. 

 

La gentrificació i la gentrificació pel turisme són processos que afecten al barri. Així ho han entés 

els propis redactors quan als documents del PEC fan referència al fet que dins dels seus objectius està 

l’aturament o minimització d’aquests dolors. 

 

De fet, al primer esborrany s’establiren dins de les normes urbanístiques unes limitacions per 

controlar la substitució d'habitatges residencials per Vivendes d’Ús Turístic. A més, després del primer 

període d’al·legacions i al constatar la enorme preocupació de les persones veïnes del Cabanyal i de la 

ciutat de València per què el barri històric mariner es convertira en un espai urbà dedicat de manera 

exclusiva al turisme, els redactors del PEC han aprofundit en les limitacions inicialment proposades. 

 

La turistificació d’un barri respon a diversos motius. En el cas del Cabanyal la historicitat de 

l’espai, el contindre pols d’atracció turística com ara la platja, la fisionomia particular i modernista del 

traçat i arquitectura (BIC), fan que siga un barri amb perill de patir les conseqüències perverses d’un 

excés de turisme. Com així ho reflecteix la Llei d’oci, turisme i hospitalitat 15/2018 de la Generalitat 

Valenciana a l’article 24 quan enumera alguns factors pels que s’inclou un àmbit com a recurs turístic de 

primer ordre i quan, a l’article 27, contempla l’aprovació de plans d’intervenció en àmbits turístics (PIAT) 

per a intervindre en les zones turístiques saturades o madures. 

 

 

Limitació als pisos turístics. 

 

L’equip redactor del PEC ha decidit escoltar les al·legacions fetes en el primer període 

d’exposició pública que demanava limitar més els VUTs a l’àmbit del pla. Segons el document pel qual es 

dóna resposta a les al·legacions, s’accepta limitar al 10% els pisos turístics de manera homogènia en tot 

l’àmbit de planejament i, d’esta manera, es persegueix l’harmonització normativa amb el PEP de Ciutat 

Vella. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La redacció de les Normes Urbanístiques queda de la següent manera: 

  
Així veiem que en cap cas s’ha imposat un límit sinó que s’ha establert un indicador per a 

entendre saturat l’àmbit i poder decretar una suspensió de noves llicències VUTs si així ho entén 

convenient la junta de govern municipal. 

 

Este indicador del 10% es justifica en comparació amb l’establert en Ciutat Vella, quan sabem 

que els apartaments turístics suposen (en Ciutat Vella) més d’un 9% i que el barri està patint un procés 

de gentrificació per turisme.  

 

Per tant, considerem que el percentatge que s’estableix s’ha de convertir en un límit d’obligat 

compliment i, a més, s’hauria de baixar a un percentatge més aproximat a un 5%, el qual generaria 

menys pressió sobre l’oferta d’habitatge residencial i, al mateix temps, permetria conciliar més amb la 

resta d’oferta turística (hotels, vivendes d’ús turístic ocasionals...) i evitar un empobriment del teixit 

social, econòmic i cultural del barri mariner. 

 

També caldria estudiar la limitació en el número de pernoctacions permeses en les vivendes 

turístiques ocasionals on considerem que 60 nits son massa. Una normativa tan permissiva en este 

sentit no tindrà cap efecte a l’hora de limitar el pes que el turisme a de tindre en la fisonomia del barri. 

 

 

Hotel 

 

Si bé l’al·legació contra la construcció es tractarà pel seu caràcter anti-urbà més endavant, hem 

de reflectir que la incrustació d’un hotel en plena façana marítima, amb 15 plantes d’altura, va significar 



 

un increment de pernoctacions turístiques a la façana marítima. Augmentaran amb això les dinàmiques 

de gentrificació per turistificació que comporten una pèrdua de mixtura social, un canvi en l’enfocament 

del teixit econòmic de l’entorn que, irremeiablement s’enfocarà al servei dels visitants i no cap a les 

necessitats del veïnat. 

 

Límits a la turistificació 

 

Cal aprendre de l’experiència del recent confinament que hem viscut i observar que el cultiu 

monopolístic del turisme no és una opció si volem generar un teixit econòmic i social resilient. A més, 

com hem dit abans, la situació al Cabanyal és d’una evident turistificació que està provocant una 

expulsió del veïnat per l’augment dels preus, però també, perla substitució del teixit comercial que 

abans es dirigia a atendre les necessitats de les habitants del barri i, ara cada dia més, s’enfoquen a el 

negoci turístic. 

 

Per això es fa necessari aprofundir en les mesures ja contemplades i incloure de noves, com ara 

la protecció de segons que activitats a les plantes baixes o la limitació d’altres que estiguen enfocades al 

servei turístic. Proposem afegir en l’article I.11 NNUU estes limitacions. 

 

 

Sisena. Rebuig a l’elevada previsió de nou habitatge en la façana marítima. 

Rehabilitació, consolidació i intervenció davant l’expansió i l’habitatge lliure. 
 

Si bé el nou document preveu una reducció dels m2 d’edificabilitat neta, sobretot per la 

reducció d’algunes altures, continua prioritzant l’execució en la façana marítima i la nova construcció 

abans que una intervenció decidida al barri històric (BH). A més, després de les esmenes fetes, i encara 

que com hem dit els m2 tenen una xicoteta reducció, el número final d’habitatges fins i tot augmenta. 

 

La renúncia a actuar al BH és una decisió incomprensible des del punt de vista de les necessitats 

i oportunitats urbanes que existeixen al Cabanyal-Canyamelar. La quantitat de solars i edificis per 

rehabilitar de titularitat pública, de solars i buits per plenar, i l’elevat percentatge d’habitatge buit que hi 

ha al barri, atorga la possibilitat d’engegar una política d’habitatge social potent sense haver de recórrer 

a la nova construcció que, sense dubte, aprofundirà en el procés de gentrificació que pateixen les 

veïnes. 

 

La nova construcció no es pot justificar per a aconseguir una suposada moderació dels preus 

que provoque el retorn de la població expulsada. Açò, que apareix entre els principis i objectius del PEC, 

es pretén fer mitjançant la creació d'un parc públic d'habitatges de lloguer i augmentant l’oferta de 

residencial lliure.  

 

Considerem que l’actuació no és conseqüent amb l’objectiu perquè sabem que l'augment del 

nombre d'habitatges en el mercat no garanteix una moderació dels preus. Recordem el comportament 

dels preus de l’habitatge en el període de 2000-2008 en el que, tot i que va haver-hi un excés d'oferta en 

el mercat, els preus pujaren constantment. Així, l’article 43 LOTUP prioritza la rehabilitació davant la 

nova construcció. Si bé estem d’acord amb la necessitat d’un parc públic d’habitatge al barri, 



 

considerem que s’haurà de prioritzar la rehabilitació i posada en funcionament de les que ja té a la seua 

disposició l’administració. A més, no es poden condicionar les polítiques públiques d’habitatge a la 

generació de plusvàlues i, per si fóra poc, aquesta estratègia no està en consonància amb les línies 

estratègiques planejades en les diferents escales de govern. 

 

El retorn de la població no depén per si només de l'augment d'habitatge en lloguer, sinó de les 

condicions d'accés a estos habitatges i estes, com hem dit abans, no es democratitzaran per la 

construcció massiva d’habitatge. La qüestió de l’habitatge necessita d’un marc legal (en totes les escales 

de l’administració) que garantisca l'accés a l'habitatge assequible, com va exposar el catedràtic de 

Geografia Urbana Joan Romero en la recent Comissió de Reconstrucció Social Econòmica i Sanitària de 

les Corts Valencianes. 

 

En el Llibre Blanc de l’Habitatge de la Generalitat Valenciana, document estratègic marc en 

matèria de vivenda, s’estableix com a Línia d’acció específica, la de propiciar un entorn inclusiu i, dins 

d’aquesta, s’estableix el control de la gentrificació com un element bàsic de tota política de vivenda. 

Pareix que siga més adient la intervenció sobre el barri consolidat que no la creació d’una gran oferta 

d’habitatge propera a la façana marítima que, molt probablement es convertirà en un element 

gentrificador. 

 

A més, el Pla Estratègic d'Habitatge de València aprovat en 2017 pel consistori, s’estableix que la 

ciutat no necessita habitatges nous (perquè no està augmentant el nombre de llars, i el parc actual està 

infrautilitzat), i estableix, en canvi, que és prioritari rehabilitar i mobilitzar l'habitatge buit abans que 

construir de nou. 

 

El PEC, per al que no s’ha realitzat cap estudi sobre la necessitat de nova vivenda ni de l’impacte 

què el creixement poblacional pot suposar, no justifica de manera alguna este augment de residencial 

que és contrari al planejament estratègic de la ciutat i de la Generalitat. Tampoc s’entén, ni en les 

memòries s’encarreguen d’explicar, perquè s’opta per la vivenda nova en la façana marítima i no per la 

rehabilitació de les vivendes municipals i la construcció en els solars i parcel·les buides. 

 

Si atenem al sistema d’indicadors i condicionants per a ciutats grans de la Agència de 

desenvolupament sostenible de Barcelona i del Ministeri de Foment de l’Estat espanyol, veiem que una 

ciutat sostenible és aquella que és compacte, densa i complexa. Entre els indicadors trobem alguns com 

ara: la “densitat de vivendes”, en el que s’estableix les més de 100 habitatges per hectàrea en 

desenvolupaments ja consolidats, com ho és l’àmbit del Barri Històric del Cabanyal, amb l’objectiu de 

“reunir en un mateix espai massa crítica suficient per a generar diferents sinèrgies”. És, a més, 

indiscutible, que la construcció dels habitatges és una zona de nou desenvolupament urbà, i no de 

consolidació, perquè així mateix s’entén en els propis documents del PEC, on el mateix equip redactor 

utilitza l’expressió “nuevos espacios urbanos”  per a referir-se a la projecció de nou habitatge. 

En la memòria de resposta a les al·legacions presentades i en la nova documentació, tampoc s’ha donat 

transparència a l’Índex d’Edificabilitat Bruta (IER) i recordem que això podria ser causa de nul·litat en el 

cas que estiguen emprant un càlcul que escloga els solars edificables, segons PGOU, perquè generaria 

una perversió de l'índex permetent un índex d’edificabilitat molt per damunt del que està permés. La no 

publicació de les variables emprades ens avocaria irremeiablement a un contenciós perquè es tracta 

d’un assumpte molt greu. 



 

 

Per tant, considerem necessària la reducció dràstica de la nova construcció planejada i la intervenció 

decidida en la zona BIC. 

 

Així mateix, a la vista de la manca d'informació precisa sobre la situació de l'ús del parc d'habitatge del 

Cabanyal i la seguretat de l'existència de moltes vivendes deshabitades demanem que es duga a terme 

un estudi d'habitatge buit. 

 

Sobre les necessitats de finançament per les quals es justifica l’obra nova 

 

S’ha justificat reiteradament la construcció de les quasi 800 vivendes en la necessitat de 

plusvàlues per a construir dotacions. En qualsevol cas, aquesta xifra es podria reduir molt atenent a 

noves formes de finançament com ara les ajudes ARRU, les PIP (molt adients per a la rehabilitació de 

vivenda dotacional), els recursos EDUSI, o fórmules comunitàries com l'impuls i suport del 

cooperativisme en cessió d’ús (per al que pot ser molt interessant la modificació establerta en l’article 

I.12 NNUU), o la masoveria urbana. Així com noves fórmules d’ingressos com pot ser la taxa turística. 

Per la qual cosa, el pla ha d’incloure vies de finançament diferents a la mera obtenció de 

plusvàlues que no poden, per sí mateixa, justificar una construcció que no és necessària i, al contrari, 

podria provocar un agreujament de les dinàmiques de gentrificació al barri. 

 

 

Setena. Els efectes i aprenentatges de la COVID-19 han d’incloure-se al PEC. 
 

La crisi pandèmica mundial ens ha deixat algunes lliçons que no podem desatendre en un 

document de planejament tan important com és el PEC. La necessitat d’una llar, ampla, confortable, 

lluminosa, amb balcons i corrents d’aire ha sigut històricament una reclamació social però ara, en temps 

de COVID, es converteix en una necessitat inajornable. 

 

De la mateixa manera que el confinament ha desvetllat les limitacions estructurals que el sector 

del turisme té. La pèrdua del PIB, que es pronostica per damunt del 10%, afectarà d’una manera 

especialment incisiva al sector turístic que necessita d’una mobilitat fluïda per desenvolupar-se. També, 

les reduccions de CO2 que hem vist durant el període de confinament a les zones urbanes, han posat a 

la llum la insostenibilitat del model turístic actual. 

 

Després de varies setmanes de confinament, la contaminació atmosfèrica a les ciutats s’ha vist 

reduïda de manera considerable. Ha estat un aprenentatge per tota la ciutadania el fet de gaudir d’una 

ciutat sense cotxes, sense sorolls i amb una millor qualitat de l’aire. Una enquesta feta a nivell europeu 

mostra que el 74% de la població no vol tornar als nivells de contaminació previs a la pandèmia2, cal 

aprofitar el moment per tal de generar canvis a les nostres ciutats. És urgent l’increment de les 

peatonalitzacions al barri, així com el replantejament de les zones verdes, increment d’arbres i zones 

permeables, tal i com estan fent  per tal de generar un entorn més amable i de qualitat. L’OMS 

                                                
2 https://www.ecologistasenaccion.org/145323/el-74-de-la-poblacion-no-quiere-volver-a-la-
contaminacion/ 

https://www.ecologistasenaccion.org/145323/el-74-de-la-poblacion-no-quiere-volver-a-la-contaminacion/
https://www.ecologistasenaccion.org/145323/el-74-de-la-poblacion-no-quiere-volver-a-la-contaminacion/


 

recomana aquest tipus d’actuacions, posant com exemple la recuperació d’espais públics fetes a Milan, 

Paris, Londres entre altres ciutats3. 

 

L’habitatge en temps de la COVID. 

 

Fem nostra així las aportacions fetes pel Consell Valencià de Cultura, el qual aconsella l’ús de la 

“vivenda passant” què per la seua orientació permetrà una ventilació i lluminositat que si sempre ha 

sigut aconsellable, ara resulta molt més adient pel motiu de la COVID. 

 

No compartim la resposta de l’equip redactor a la qüestió, ja que diferència ací entre el conjunt 

històric, on, recordem, no es projecta la construcció de cap nou habitatge, i d’altres àrees molt ben 

delimitades, on pel contrari s’acumula la promoció privada de quasi 800 habitatges. Així diu que els 

criteris defensats pel CVC son adients per a la primera zona, però no per a la segona, segons ells perquè 

“aplicar criterios historicistas a la Ordenación de Nuevos espacios urbanos, a los ‹Ensanches›, sí que 

‹ofuscarían› y confundirían la lectura del paisaje urbano.” 

No s’entén la justificació feta a l'hora de rebutjar l’aplicació dels criteris plantejats que estan 

orientats al sanejament i l’amplitud edificatòria dels nous habitatges, si no és per augmentar la quantitat 

d’habitatges per a fomentar les possibilitats reals d’inversió i guany privat (que generarien, per suposat, 

les corresponents plusvàlues municipals). 

 

Per això s’han d’incorporar criteris arquitectònics a millorar les condicions estructurals dels 

habitatges de nova construcció i per a rehabilitacions en l’àmbit del PEC sota criteris tècnics que 

faciliten el pas de les corrents, i la comfortabilitat i altres criteris amb visió de gènere. 

 

La importància d’un canvi en el teixit econòmic 

 

Com s’ha exposat en altres al·legacions sobre el problema de la turistificació del barri, la COVID 

ha posat sobre la taula tots els problemes que el cultiu d’un teixit econòmic molt depenent del turisme 

provoca. A banda de qüestions ja nomenades, com és la gentrificació per turistificació, una economia 

basada en este no té capacitat de resiliència. 

 

Hui, que les crisis econòmiques, ambientals i ara també pandèmiques son freqüents, generar un 

canvi en el model productiu és una necessitat i, per la qual cosa, una obligació per a les diferents 

administracions. Per la qual cosa proposem afegir en l’article I.11 NNUU limitacions a les activitats per 

garantir que existeix un equilibri entre les necessitats de la gent que habita el barri, les dels visitants 

de la ciutat i el turistes amb prioritat per als primers.  

 

 

 

 

 

 

                                                
3 https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-manifesto-for-a-healthy-recovery-from-
covid-19 

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-manifesto-for-a-healthy-recovery-from-covid-19
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-manifesto-for-a-healthy-recovery-from-covid-19


 

Huitena. Sobre l’hotel. 

L’art. 45 de la Constitució obliga a tots els poders públics a protegir el medi ambient i l’art. 9.1 

assenyala que: «Els ciutadans i els poders públics estan subjectes a la Constitució i a la resta de 

l'ordenament jurídic» això és, subjectes en la seua actuació al principi de legalitat. Així mateix, la 

protecció del medi ambient està també vinculada a la protecció del paisatge 

El precepte 30.1 b) de la Llei 22/1988 del 28 de Juliol de Costes busca, precisament, protegir les 

costes de desenvolupaments urbanístics desmesurats. Tampoc és cap disposició restrictiva o 

conservacionista, simplement pretén que les construccions s’adapten a l’entorn i eviten pantalles 

arquitectòniques, de manera que la densitat de l’edificació no pot ser superior a la mitjana del sòl 

urbanitzable ni es poden crear pantalles arquitectòniques o acumulació de volums dins dels 500 metres 

de protecció. 

Ley 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, a l’article 30 

1. La ordenación territorial y urbanística sobre terrenos incluidos en una zona, cuya anchura 

se determinará en los instrumentos correspondientes y que será como mínimo de 500 

metros a partir del límite interior de la ribera del mar, respetará las exigencias de protección 

del dominio público marítimo-terrestre a través de los siguientes criterios: 

a) En tramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se preverán reservas de suelo para 

aparcamientos de vehículos en cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera 

de la zona de servidumbre de tránsito. 

b) Las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la legislación urbanística. Se 

deberá evitar la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes, sin 

que, a estos efectos, la densidad de edificación pueda ser superior a la media del suelo 

urbanizable programado o apto para urbanizar en el término municipal respectivo. 

2. Para el otorgamiento de las licencias de obra o uso que impliquen la realización de 

vertidos al dominio público marítimo-terrestre se requerirá la previa obtención de la 

autorización de vertido correspondiente. 

De manera pareguda, a l’article 44.2 de la mateixa Llei de costes, s’estableix que en els projectes 

de obres s’haurà de preveure l’adaptació de les obres a l’entorn en el que es situen i la influència de la 

obra sobre la costa i els possibles efectes de regressió d’aquesta.   

Resulta obvi que la construcció d’un hotel de 15 altures, en un entorn on la densitat mitjana és 

de 88 habitatges per hectàrea supera i molt les densitats normals de la zona del PEC i suposaria una 

pantalla arquitectònica que afectaria notablement al paisatge. De fet, els mateixos redactors del PEC 

reconeixen aquest fet quan, per tal d’argumentar en favor de l’hotel, el classifiquen com una fita 

urbanística del barri, una espècie de símbol en el que el veïnat es puga veure identificat. 

Doncs bé, a banda de que buscar la identificació d’un barri en un element dedicat al negoci 

turístic és del tot inacceptable, tampoc és  acceptable la introducció d’un element disruptor, totalment 

aliè amb el paisatge i que, damunt, incompleix la normativa de costes. 



 

En una sentència del Tribunal Supremo, respecte a un cas similar contra l’Ajuntament 

d’Almenara, va quedar millor definiti el significat de pantalla i les densitats a tindre en compte: 

  STS 2224/2010 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso 4 de mayo de 2010. 

Fundamento de derecho décimo: 

«Vemos así que el art. 30.1.b) de la Ley de Costas ha de considerarse vulnerado siempre 

que el planeamiento urbanístico permita en la zona de influencia de 500 metros una 

densidad de edificación superior a la media del suelo urbanizable programado o apto para 

urbanizar en el término municipal respectivo. Ello sin perjuicio de que, aunque no se supere 

dicho valor de densidad promedio, pueda también apreciarse la vulneración del precepto 

por la concurrencia de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes, atendido el 

entorno a preservar, la configuración de la zona, la disposición, continuidad y altura de las 

edificaciones proyectadas... El Plan Parcial impugnado infringe lo dispuesto en el art. 

30.1.b) de la Ley de Costas, por cuanto permite una densidad de edificación superior a la 

media del suelo urbanizable programado o apto para urbanizar en el término municipal, 

propiciando con ello el surgimiento de una pantalla arquitectónica que resulta prohibida 

en el citado precepto». 

Els arguments esmentats per l’equip redactor a l’informe de  modificacions per justificar l’hotel 

són del tot insuficients. Que es demane harmonia en un entorn urbà no te res de monòton o 

anodí, com tampoc que hi haja projectat un hotel de 30 plantes en La Marina justifica que el PEC 

puga incorporar un de 15 plantes. Es tracta d’una falacia argumentativa que, més que anar en 

favor de la construcció de l’hotel aniria en contra, doncs els dos hotels acumularien encara mes 

volums en la línia litoral. 

Per tal de portar a terme una construcció del gènere és precís una explicació tècnica, clara i 

detallada de perquè el hotel de 15 altures no suposarà una pantalla arquitectònica, ni acumulació 

de volumens en la línia litoral i en quina mesura aquest hotel es projecta tenint en compte les 

densitats de la zona, l’entorn en què es situa i els seus efectes sobre la costa. 

Com hem argumentat, segons la trama urbana dels barris on es vol executar el PEC no té cabuda 

un hotel de 15 plantes. Una operació del gènere desvirtua totalment els objectius de regeneració i 

rehabilitació del PEC, trencant totalment el paisatge coster de la ciutat de València i la pròpia 

essència dels seus barris marítims. És més, i estem parlant en termes globals o de imatge de 

ciutat, l’elevació d’un hotel de 15 altures ni tan sols podem considerar-ho una fita urbanística, si 

no una imatge més bé anodina a la que, per desgracia, ja ens hem acostumat en les nostres 

costes. 

  

 

 

 



 

Novena. Sobre la mancança i inadequació d’equipaments públics 

La Memòria Justificativa del PEC (versió de Maig de 2020), exposa, en la seua fitxa de 

“Paràmetres jurídic-urbanístics totals derivats del desenvolupament d’aquest PEC”, una superfície de 

100.551,33 m2s  dedicada a equipaments públics en l’àmbit (xifra 11.101,33 m2 menor que la indicada 

en la versió de 2019), una vegada el Pla estiga desenvolupat. En la mateixa fitxa, mostra un número 

aproximat d’habitants en l'àmbit, una vegada desenvolupat el projecte, de 28.994. 

             Si utilitzem l’indicador que AUMSA, empresa municipal encarregada de l’elaboració tècnica del 

PEC, desenvolupava en el seu document “Directrius per a la Millora de la Qualitat Urbana del Barris”, de 

2017, sobre la ràtio global d’equipaments públics (que relaciona m2 de parcel·les d’equipaments en un 

àrea amb la població d’eixa mateixa àrea), i el computem amb les dades abans esmentades, obtenim 

una ràtio de 3,47 m2 d’equipament públic per habitant . Aquesta xifra està un poc per damunt del que 

en el document es considera “objectiu mínim” (3,04), però lluny del que es considera “objectiu 

dessitjable” (4,72). 

             Per tant, la zona on es desenvolupa el PEC estaria, segons criteris del mateix equip redactor, 

equipada bastant “per la mínima”. 

             Però, a més, les parcel·les d’equipament públic que el PEC projecta resulten, en diferents 

sentits, limitades, pobres o indefinides quant al seu valor com a dotació pública d’interés col·lectiu per a 

la la zona. 

Per una banda, dos dels equipaments proposats no estan definits (EqR18 i EqR40), amb la qual 

cosa, el seu ús continua sent una incògnita per al veïnat a dia de hui. 

Per altra, gran part dels equipaments del Pla són aparcaments (concretament sis, representant 

un total de 14.361 m2s), i altra important proporció es dedica a vivenda dotacional (en total, 3.252 

m2s), que si bé suposen un recurs important per al barri, tenen, com resulta obvi, un ús privatiu que 

xoca amb la concepció clàssica d'equipament públic (a més, “els habitatges dotacionals” podran 

executar-se amb l'opció de desenvolupar un “complex immobiliari”, la qual cosa obri les seues plantes 

baixes i primeres plantes al sector terciari, la qual cosa posa en dubte encara més l’utilització com a 

recurs públic de part d’aquest sòl). 

             S’ha de tindre en compte que en l’esmentat informe “Directrius per a la Millora de la Qualitat 

Urbana del Barris”, aquests últims tipus de recurs (aparcaments i habitatges dotacionals), no es 

contemplen dintre dels equipaments dels quals s’extrau el “ràtio global”. Per tant, si restem eixos 

17.613.55 m2 (que representen un 43% del sól dedicat a equipaments projectat pel PEC), obtindríem un 

total de 82.937,78 m2s d’equipament públic per a la població abans citada. 

Amb aquesta nova forma de contabilitzar les dades (coherent amb els criteris d’AUMSA), la ràtio 

global d’equipaments públics de l’àmbit quedaria en 2,86 m2 per habitant. Una xifra considerablement 

per baix del es considera com a “mínim” en el document al que ens estem referint. 

En relació a aquesta insuficiència de cobertura quant a equipaments públics, la Conselleria 

d’Educació demanda, el una al·legació a la primera versió del PEC, un total de 31.403,90 m2s en 

concepte d’equipaments educatius. El Pla, en la versió actual, preveu 996,81 m2s de sòl amb aquest 



 

objectiu. El desfase, de més de 30.000 m2, és enorme. L’equip redactor es justifica amb una modificació 

recollida en el Decret autonòmic 104/2014 “Normativa tècnica en matèria de reserves dotacionals”, que 

exposa: 

“La conselleria competente en materia de educación podrá exonerar o minorar parte de las reservas 

educativas que se derivarían de la aplicación estricta de este decreto, en aquellos supuestos en los que 

exista un estudio sociodemográfico de la evolución de la población que permita justificar las previsiones 

poblacionales, y su diferencia respecto de los resultados obtenidos de la aplicación directa del decreto, 

en el escenario temporal del planeamiento.” 

             Si bé és cert que el PEC realitza les seues pròpies previsions poblacionals, no ho és que el Pla 

incloga cap estudi sociodemogràfic convenientment desenvolupat. Doncs, l’argumentació que es dóna 

per poder minorar les dotacions educatives, no estaria, en el present cas, suficientment justificada. En 

tot cas, l’equip redactor tanca la qüestió aconsellant una futura interlocució amb la Conselleria 

d’Educació per acordar la possibilitat d’ús educatiu d’algunes parcel·les reservades pel Pla. El problema, 

com vorem ara, és que aquest sòl reservat no seria en cap cas suficient per satisfer les demandes de la 

Conselleria. 

Això es complementa amb el que ja hem exposat en l’al·legació segona del present escrit: el PEC 

no reserva sòl per a equipaments sanitaris, i tampoc reflexa, en la seua documentació, cap informe de la 

Conselleria de Sanitat que vlide aquesta decisió, que sembla polémica donat l’increment poblacional 

que el Pla comporta. 

D’aquesta manera, sembla impossible que amb les dos parcel·les d’ús “indefinit” que es reserva 

el PEC (que en total sumen 9979,45 m2s) es cobrisquen les necessitats expressades per la Conselleria de 

Sanitat, i les virtuals necessitats quant a dotacions sanitàries que no han sigut adequadament 

mesurades. 

Per tant, es considera que el PEC no està planificant una quantitat adequada de sòl residencial, 

ni està definint els seus usos adequadament, per tal de cobrir les necessitats de la zona. Quant a la 

resposta a la Conselleria d’Educació, la justificació aportada no és suficientment sòlida i es basa en part 

en una falsedat: l’existència d’un estudi sociodemogràfic propi elaborat pel PEC. Donat que aquest 

estudi no s’ha realitzat, és complicat assegurar, doncs, que els equipaments projectats pel PEC estan 

realment cobrint les necessitats de la població del barri, tal i com ho redacta la LOTUP en el (ja citat al 

present escrit) ANNEX IV “Estàndards urbanístics i normalització de determinacions urbanístiques”: 

“4. Reserves de sòl dotacional de la xarxa secundària en actuacions d'ús dominant residencial 

[…] La distribució per usos del sòl destinat a equipaments i la seua superfície mínima no estan 

subjectes a estàndards genèrics. La distribució dels usos d'acord amb el criteri de ciutat 

cuidadora, prioritzant les necessitats quotidianes i diverses del conjunt de la comunitat, serà la 

prioritat per a la seua distribució. Es fixarà, en cada cas, ateses les necessitats específiques del 

sector i la seua posició relativa en l'entorn urbà i territorial” 

             Aquestes necessitats no han sigut, en el cas del PEC, convenientment estudiades, definides ni 

ateses. Per tant, es considera que seria necessari realitzar eixe estudi sociodemogràfic per reflectir, de 



 

forma concreta i operativa, les necessitats de la zona quant a equipaments públics. I a partir d’eixos 

resultats, replantejar, si cal, la quantitat i definició del sòl dotacional del Pla. 

 

Desena. Sobre les deficiències en el procés de participació ciutadana 

La participació ciutadana en els projectes urbanístics es mostra com un eix cada vegada més 

important en la planificació de les nostres ciutats. Amb la idea central que les decisions sobre la 

producció del territori han de recaure, en un grau important, sobre les persones que l'habiten, en les 

últimes dècades s'ha escrit i debatut molt de sobre el tema, i s'han implementat milers de processos 

participatius en ciutats d'al voltant del globus, a vegades amb millors outputs que altres, però sempre 

deixant resultats interessants quant a aprofundiment democràtic i planejament més legítim i millor 

arrelat. 

Incorporant aquestes concepcions de co-responsabilitat, operativitat i arrelament territorial, la 

normativa actual quant a planejament urbanístic recull la necessitat d'acompanyar tot projecte 

urbanístic d'un procés participat. 

Així, la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana prescriu, en el seu article 4: 

“La legislació sobre l'ordenació territorial i urbanística garantirà […] el dret a la informació dels 

ciutadans i de les entitats representatives dels interessos afectats pels processos urbanístics, així 

com la participació ciutadana en l'ordenació i gestió urbanístiques.” 

En l'àmbit autonòmic, la LOTUP disposa en els seus articles 13 i 53: 

Art. 13: “garantir el dret d'informació de la ciutadania i dels col·lectius afectats, així com 

fomentar la participació ciutadana en totes les fases, tenint especial cura d'incloure tant la 

paritat com la diversitat en tots els vessants, inclosa la participació de la infància” 

Art. 53: “La versió inicial del pla o programa, incloent el seu estudi ambiental i territorial 

estratègic i la resta de documents exigibles per la normativa sectorial, seran sotmesos, per 

l'òrgan promotor, a participació pública i consultes amb les administracions públiques afectades 

i amb les persones, associacions, plataformes o col·lectius que s'hagen pronunciat o aportat 

suggeriments en les fases prèvies a la redacció del pla o programa o d'informació del document 

d'abast, mitjançant les accions definides en el pla de participació pública.” 

I en l'àmbit local, el Pla Estratègic d'Habitatge de la ciutat de València titula la seua Estratègia 5: 

“Promoure la proximitat i participació ciutadana.” I això es desenvolupa a través dels següents objectius: 

“Objectiu 5.1. Consolidar i ampliar els canals i mecanismes d'informació i atenció a la ciutadania en 

temes d'habitatge. Objectiu 5.2. Promoure i facilitar processos de participació i implicació ciutadana.” 

  Aquesta normativa no ha estat convenientment aplicada, o ha sigut directament vulnerada, en 

el cas del PEC. Malgrat que la documentació del Pla tracta de reflectir “una participación ciudadana 



 

extensa e intensa, con multitud de reuniones tanto de asambleas como de comisiones de trabajo”4, tant 

el desenvolupament d’eixe procés participatiu, com la implementació dels seus consensos ha sigut 

clarament deficient. En el Document d’Al·legacions Col·lectives al PEC, del 2 d’abril de 2019 es recollien 

diverses crítiques a la forma en la qual aquest projecte ha tractat la participació ciutadana. Podem 

resumir-les a continuació. 

En la redacció i l’elaboració del PEC no es respectaren els espais de presa de decisió previstos pel 

procés de participació pública (detallats en el capítol 5 de la Memòria Informativa, pàgines 147 i 155). 

Tot i que sí que es va donar una gran activitat participativa durant la fase prèvia, va quedar anul·lada 

durant la fase de redacció. Així, s’incompliren greument dos punts bàsics acordats en el procés: la 

jornada de taller i construcció col·lectiva d’estratègies no va ser realitzada; i no es va fomentar una 

continuïtat dels grups de treball plantejats durant la fase prèvia. En tot aquest procés, a més, es va 

mostrar una nul·la transparència i comunicació amb l’estructura de governança plantejada. 

Per exemple, els dispositius presencials de seguiment, que apareixen a la pàgina 147 de la 

memòria informativa, deixaren d’estar actius sense explicació. I en L'Annex 2 del PEC, no es 

contextualitzava d'on venien les propostes seleccionades ni quins criteris s'han tingut en compte a l'hora 

d'aquesta selecció. De fet, són moltes les propostes que es recullen en el llistat que van ser rebutjades 

en els primers moments del procés Va Cabanyal!, i que no arribaren als tallers de selecció i priorització, 

però apareixen ara en el document final. Per tant, no es dóna una explicació de quines d’estes propostes 

s’han tingut en compte en el document final del PEC. 

En una línia similar, tal com evidencia l'Annex 4 del PEC, no es va realitzar cap reunió des de la 

presentació del DIE (07/07/2017), i per tant el procés de participació va finalitzar abans del que estava 

previst, una vegada més, sense donar unes explicacions clares. 

Estes mancances produïren que alguns agents i entitats del barri no pogueren implicar-se i 

participar amb les seues aportacions en el Pla. Per tant, i en la pràctica, el procés de participació va 

quedar reduït a algunes reunions de convocatòria privada amb certs col·lectius que no representaven ni 

representen totes les visions i els parers d’un barri tan plural com el Cabanyal. 

Partint d’ací, s’ha de manifestar que en l’Informe de Modificacions de maig de 2020 no s’ha 

reflectit ninguna d’aquestes crítiques, i per tant s’ha mostrat una nul·la voluntat de millora en aquest 

sentit. 

Però no sols això, sinó que al llarg del procés de modificació del PEC que ha culminat en la nova 

exposició de maig de 2020 s’han donat més mostres d’utilització deficient de la participació ciutadana. 

La mateixa falta de resposta a les al·legacions, que comentem en la primera al·legació d’aquest 

document, és ja una important mostra de mancança de transparència i incorrecte plantejament 

participatiu. 

                                                
4 Cita de la “Respuesta al informe previo en materia de infraestructura verde y paisaje del plan espacial cabanyal-
canyamelar formulado por el servicio de infraestructura verde y paisaje de la dirección general de política 
territorial y paisaje de la consellería de política territorial, obras públicas y movilidad de la generalitat valenciana.” 
Recollit dintre de l’Informe de Modificacions del PEC (pàg 97). 



 

Però és que, a més, al llarg d’aquest període, multitud d’associacions de la zona han tractat 

d’establir una interlocució directa i coordinada amb l’ajuntament sobre el PEC, cosa que ha sigut 

ignorada. El millor exemple en aquest sentit és la total falta de resposta a l’escrit que 10 associacions del 

barri presentaren l’1 de març de 2020, que, incloïa, citant del mateix document, les següents sol·licituds: 

“PRIMERO.- La creación de una mesa de Asociaciones – Ayuntamiento para hacer seguimiento 

de la tramitación del Plan Especial Cabanyal-Canyamelar que nos afecta directamente; mesa que 

fue también sugerida desde el propio Ayuntamiento.  

SEGUNDO.- Que se tenga en consideración y se conteste motivadamente  la propuesta conjunta 

acordada por las asociaciones el 18 de Enero de 2020 orientada a facilitar el consenso y permitir 

que se avance en la recuperación del barrio, revirtiendo planes urbanísticos obsoletos y 

protegiendo su patrimonio cultural y social que se reproduce a continuación […]. 

TERCERO.- SOLICITAMOS FORMALMENTE una reunión con la Concejala delegada de Urbanismo 

SANDRA GÓMEZ, con una representación de los colectivos firmantes, para informe y seguimiento 

de las Alegaciones presentadas al PE Cabanyal Canyamelar.” 

             Per tant, a la ja incompleta execució del procés participatiu inicial (que va estar ben dissenyat, 

però indegudament desenvolupat), es suma la desatenció als intents d’una gran quantitat de col·lectius 

socials d’impulsar un espai de trobada entre la ciutadania i l’equip redactor del PEC. En lloc d’açò, s’han 

tractat de gestionar algunes demandes amb reunions bilaterals i privades amb certs actors, cosa que va 

en contra dels paradigmes d’una participació pública que hauria de ser oberta, transparent i promotora 

d’un consens social. 

Amb tot això, no sols es demostra com a enganyós el discurs que dóna a entendre que aquesta 

segona versió del PEC ha sigut fruit d’un procés col·laboratiu on s’han escoltat les veus de totes les 

veïnes i veïns de l’àmbit. Sinó que s’està interpretant d’una manera inadequada la normativa urbanística 

vigent i la mateixa idea de participació pública com a forma de construir l’urbanisme cooperativament i 

des de baix. 

 Per tant, es demana a l’equip redactor que done una resposta clara quant a la creació de la taula 

d’associacions abans esmentada. I en cas que no es considere adequada, que es formule una alternativa 

per tal que aquesta última fase de desenvolupament del PEC siga realment participada. 

 

Onzena. Sobre la inadequació del Comité de Seguiment 

 En relació amb l’anterior, es considera que el plantejament de la Comissió de Seguiment, com a 

instrument d’avaluació participat del PEC, resulta inconcret, feble i no suficientment plural. 

 Com s’indica en l’Informe de Modificacions, l’article 0.15 de les Normes Urbanístiques sobre la 

“Comissió de Seguiment regular” del PEC ha sigut modificat en aquesta nova versió del Pla. En ell, 

s’especifica que: 



 

“1. Con carácter bianual desde la entrada en vigor del presente PEC, se podrá convocar por el 

Ayuntamiento, un Comité de seguimiento del cumplimiento de las determinaciones del PEC. 15 NORMAS 

URBANÍSTICAS. Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar y su entorno Urbano (PEC).  

2. El Comité se conformará por dos miembros nombrados por el Ayuntamiento de Valencia, dos 

miembros en representación de la Generalitat perteneciendo uno de ellos a la Consellería competente en 

Urbanismo, así como por dos miembros nombrados por las asociaciones de vecinos de mayor 

representación del ámbito del PEC y demás agentes económicos como asociaciones de comerciantes, 

hostelería, etc. Tanto su estructura como composición podrá ser modificada por parte del Ayuntamiento 

si lo considera necesario o conveniente.  

3. El resultado de las reuniones del Comité se plasmará en una memoria en la que se recojan los aspectos 

más relevantes de la incidencia de las determinaciones del PEC hasta ese momento, así como, en su 

caso, las iniciativas y las propuestas para su óptimo cumplimiento o su modificación que no tendrán 

carácter vinculante.” 

 Com es pot observar, es dóna una consideració no obligatòria a les convocatòries d’aquest 

òrgan (“es podrà convocar per l'Ajuntament”). També es parla d’una freqüència bianual de 

convocatòria, d’una composició que podrà canviar segons el parer del propi ajuntament i que sols 

inclourà a “dos membres nomenats per les associacions de veïns de major representació i altres agents 

econòmics”. Finalment, quant als resultats de les reunions, sols es diu que “es plasmaran en una 

memòria” i que “no tindran un caràcter vinculant”. 

 Donades les deficiències ja explicades al punt anterior quant a la construcció participativa del 

PEC. Resulta del tot inadequat que el disseny d’un òrgan que podria ajudar al fet que el seguiment del 

projecte resultara més democràtic, siga tan feble i poc concret. 

Per això, sol·licitem: 

● Que la freqüència de convocatòria siga molt més alta: la bianualitat no permet realitzar un 

seguiment detallat del desenvolupament del PEC. 

● Que la composició (almenys la inicial) tinga en compte la diversitat de l'associacionisme amb 

activitat vigent en el barri i per això es diferencie i amplie, com a mínim a: dos membres de les 

associacions veïnals de major representació de l’àmbit del PEC, i per altra banda, dos 

representants dels agents econòmics de la zona”. En tot cas, aquesta composició hauria de 

resultar molt més ampla i inclusiva, reflectint, com a poc, la plural participació que ja va formar 

part de les primeres fases del procés participat del Pla. 

● Que la participació d'aquest Comité de Seguiment es precise, i, com a mínim, que  s'establisca 

una ponderació, de manera que les “associacions veïnals representatives”, en tant que 

defensores d'un interés col·lectiu, general i no lucratiu tinguen major pes en la comissió que els 

“agents econòmics”, donat el lucre privat que aquests persegueixen. Aquesta mateixa 

ponderació és ja normal en altres actes públics: per ella, per exemple, es prioritza a persones 

amb diversitat funcional, víctimes de desnonaments o de violència de gènere, rendes baixes... a 

l'hora de participar en un procés de selecció o d'adjudicació d'ajudes públiques. 



 

Dotzena. Sobre la mancança d’informe del Consell Social 

 Relacionat amb les deficiències de la participació pública que s’han detallat en les dos anteriors 

al·legacions, s’ha d’assenyalar que, llevat d’error d’aquesta part, tampoc s’ha sol·licitat, dintre del 

procediment del PEC, un informe a un dels òrgans de participació més importants del municipi: el 

Consell Social de la Ciutat. 

 El Consell està regulat a l’article 131 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, que ja 

determina de forma general les seues funcions diguent que seran: «la emisión de informes, estudios y 

propuestas en materia de desarrollo económico local, planificación estratégica de la ciudad y grandes 

proyectos urbanos.» 

 L’article 71 del Reglament Reglament de Transparència i Participació Ciutadana (RTPC) aprovat 

per acord del Ple de 28 de setembre de 2012, les concreta amb més precisió:  

«Són funcions del Consell Social: 

a) Emetre informe sobre el Pla General d'Ordenació Urbana, amb motiu de la seua revisió, i 

d'igual manera en les futures modificacions substancials que puguen afectar els espais públics 

rotacionals. 

b) Elaborar informes sobre les propostes de planificació estratègica de la Ciutat, els grans 

projectes urbans i el desenvolupament econòmic. 

c) Conéixer els criteris generals del pressupost municipal. 

d) Canalitzar demandes i propostes socioeconòmiques procedents d'Associacions i Institucions 

amb activitat econòmica i social en l'àmbit de la Ciutat. 

e) Actuar com a via de participació i diàleg de les diferents persones interlocutores socials en 

l'anàlisi i propostes sobre assumptes de caràcter socioeconòmic. 

f) Impulsar iniciatives per a l'aprovació de disposicions municipals de caràcter general. 

g) Emetre informe quan així siga requerit per qualsevol òrgan municipal.» 

 Per tant, donades funcions d’aquest òrgan, es considera rellevant l’emissió d’un informe per la 

seua part que valide o realitze objeccions sobre la forma en que s’ha donat la informació pública i la 

transposició dels resultats del procés participatiu en aquest Pla. 

 

Tretzena. Sobre la inconcreció quant a mesures de gènere 

Les ensenyances de l’urbanisme de gènere o l’urbanisme feminista s’han anat filtrant al llarg 

dels últims anys i molt a poc a poc, a la forma que es planifiquen i desenvolupen les nostres ciutats. 

Encara que les inèrcies d’un urbanisme androcentrista continuen sent hegemòniques, puntualment 



 

observem xicotets canvis que tracten de fer de les nostres localitats hàbitats més cuidadors, més 

inclusius i més igualitaris. 

L’objectiu, doncs, és generar una ordenació urbana que facilite i pose en valor el treball 

reproductiu, les labors de cura, la seguretat, la trobada i la vida comuna i quotidiana en general. I que, 

contemplant aquests i altres elements, lluite contra les discriminacions que la construcció clàssica de les 

ciutats ha implicat per a tot qui no siga un home occidental, heterosexual i amb elevada capacitat 

econòmica. 

L’àmbit institucional ha anat incorporant recentment aquestes perspectives en un grau o altre. 

Així, organismes internacionals com a Nacions Unides i la Comissió Europea han assenyalat l'urbanisme i 

l'ordenació del territori com a camps claus per a avançar cap a la igualtat d'oportunitats entre dones i 

homes. Per exemple, la Nova Agenda Urbana de l'ONU aprovada en la Conferència de les Nacions 

Unides sobre l'Habitatge i el Desenvolupament Urbà Sostenible, en 2016, posa com a objectiu 

fonamental “aconseguir la igualtat de gènere i l'apoderament de totes les dones i les xiquetes a fi 

d'aprofitar plenament la seua contribució vital al desenvolupament sostenible […] eliminant totes les 

formes de discriminació, violència i assetjament contra les dones i les xiquetes en espais públics i 

privats”. 

Conseqüentment, aquesta visió de gènere també s’ha incorporat a la nostra normativa 

urbanística. Així, la LOTUP, fa una declaració d’intencions exposant ja al seu article la qüestió: 

“Aquesta llei té per objecte la regulació de l'ordenació del territori valencià, de l'activitat 

urbanística, de la utilització racional del sòl i de la conservació del medi natural, des d'una 

perspectiva de gènere i inclusiva.”            

Aquest plantejament inicial es desenvolupa en l’article 13 de la mateixa Llei: 

“Les polítiques i els plans de les administracions públiques en matèria d'urbanisme i ordenació 

del territori han d'incloure mesures destinades a fer efectiu el principi d'igualtat entre les 

persones. En aquest sentit, la perspectiva de gènere s'ha d'incloure en el disseny, la definició i 

l'execució del planejament urbanístic i complir amb els criteris de l'annex XII d'aquesta llei i, com 

a mínim, amb els elements clau següents: a) La interrelació, proximitat i combinació dels usos 

per a fer confluir les quatre esferes de la vida quotidiana –productiva, reproductiva, política i 

personal– i atorgar-los el mateix valor. b) La sostenibilitat com a eix […] c) Emprar el concepte de 

ciutat cuidadora com a model urbà […] d) Garantir el dret d'informació de la ciutadania i dels 

col·lectius afectats, així com fomentar la participació ciutadana en totes les fases.” 

             En aquest sentit, la documentació del PEC anomena aquesta normativa i fa algunes referències a 

la qüestió de gènere, però sempre de forma poc argumentada, concreta i aplicable. L’exemple més clar 

d’açò el trobem en l’Informe de Gènere que presenta el Pla. 

En aquest Informe de Gènere, a pesar que s'aprecien bones intencions quant a discurs, mostra 

moltes inconcrecions i vaguetats referents a les actuacions a dur a terme. En cap lloc es fa referència a 

haver realitzat un estudi on es mesuren les necessitats específiques de les dones que habiten i habitaran 

el barri, ni a haver realitzat una anàlisi de la situació de la zona quant a situacions relacionades amb les 

cures i l’esfera reproductiva. 



 

Aquest Informe pren com a referència, esmentant-ho directament, el Set per a introduir la 

perspectiva de gènere en el procés urbà5, un document de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i 

Vertebració del Territori, de 2017, que concreta encara més els eixos ja esmentats per la LOTUP, 

dividint-los en set apartats diferents. No obstant això, l’Informe de Gènere del PEC els tracta molt per 

damunt o inclús els ignora, com mostrem a continuació: 

● En relació a la percepció de Seguretat en el barri, si bé s'indica que allà on es realitzen 

intervencions es faran de manera que el resultat estiga ben il·luminat i amb una bona visibilitat, 

no s'especifica si hi ha hagut una identificació dels “punts negres” que existeixen en el barri, és a 

dir, aquells llocs que són percebuts per les dones com no segurs, i si es duran a terme 

intervencions per a eliminar-los o fer-los més segurs. 

● En l'apartat d'Espais Públics i Accessibilitat, les mesures proposades, com són les estacions de 

lactància o la instal·lació de banys públics, no es concreten en cap dels espais a intervindre, 

quedant desdibuixada la seua utilitat real, ja que no se sap si respon realment a una necessitat 

observada. 

● Quant a l'apartat de Mobilitat, no s'especifica la realització de cap estudi de les necessitats 

sobre transport públic, ni de manera general ni de forma desagregada per sexes com s'aconsella 

en el SET, indicant així i tot que no s'aprecien manques. 

● En relació a l'Habitatge, al SET es troba clarament definit l'objectiu de facilitar a col·lectius de 

dones en situacions vulnerables l'accés a l'habitatge. En l'informe del PEC sí que es nomenen un 

parell de col·lectius de dones en situació de vulnerabilitat, però no s'observa una estratègia 

concreta quant a habitatge per a aquests. 

● Quant a participació ciutadana, l’Informe de Gènere del PEC no concreta cap acció específica 

quant al foment de la participació femenina, més enllà de tindre-la en compte. A més, com es 

desenvolupa en l’al·legació desena, el mateix procés participatiu del PEC en general ha resultat 

defectuós en diversos sentits. 

● Per últim, l’Informe del PEC deixa completament oblidat l’Eix de Representativitat i Senyalització 

Urbana, ignorant per tant les possibles actuacions que es pogueren dur a terme des d'aqueix 

enfocament. 

L’Informe de modificacions del PEC, de maig de 2020, no resol cap d’aquests problemes 

d’inconcreció, i de fet, menciona molt poc la qüestió de gènere, i quan ho fa (com en l’apartat “10.- 

Aspectos relacionados con la Infraestructura verde y el cambio climático”, o en “54.- Fundación 

Deportiva Municipal”), sols es reprodueixen alguns paràgrafs que ja existien en la documentació de 

2019, sense aportar millor definició ni referències exactes a la forma o la ubicació de les mesures de 

gènere. Més aviat al contrari, la formulació d’aquests extractes ve a dir que “s’incorporaran mesures de 

gènere sempre que siga possible, i sense caràcter exhaustiu”. 

De fet, l’apartat “41.- Consorcio Valencia 2007” fa referència a una al·legació que realitza 

aquesta entitat davant de la primera versió del PEC, que inclou una sèrie de consideracions. Entre elles, 

                                                
5 http://politicaterritorial.gva.es/documents/168489756/0/SET_cas_link.pdf/0cf2c19d-e679-4c10-810a-
fea0dd4fb484 

http://politicaterritorial.gva.es/documents/168489756/0/SET_cas_link.pdf/0cf2c19d-e679-4c10-810a-fea0dd4fb484
http://politicaterritorial.gva.es/documents/168489756/0/SET_cas_link.pdf/0cf2c19d-e679-4c10-810a-fea0dd4fb484


 

es demana “que se reformule la ordenación de la UE-PIN Entorno Piscinas, introduciendo criterios de 

perspectiva de género que recomendarían parcelaciones más pequeñas, diversidad de usos a lo largo del 

día y diseño del espacio público a escala humana.” 

             La resposta de l’equip redactor a aquesta demanda és simplement: “Por último y referente a las 

observaciones sobre género, han sido consideradas, pero nada impide que puedan revisarse en la 

medida que puedan ser mejoradas.” Una vegada més, total falta de concreció i compromís d’asolir 

mesures de gènere definides en temps, espais i recursos. 

             Malgrat tot això, en l’apartat “46.- Conselleria de Vivienda. Unidad de Igualdad de Género” 

s’exposa únicament que “s’emet un informe favorable”. Suposem que des d’aquesta Unitat de Gènere 

de la Conselleria d’Habitatge. 

Donades les significatives crítiques que hem exposat quant a l’Informe de Gènere del PEC i al 

tractament de la qüestió en general en tota la documentació del Pla (que peca d’una falta de concreció 

que posa en perill la implementació de mesures reals), ens resulta difícil comprendre com es pot 

qualificar l’assumpte de “favorable”, sense donar cap explicació més. Ja que, des d’una visió estricta, el 

PEC no està complint les exigències de la normativa urbanística vigent a l’hora de desenvolupar accions 

ben definides referents als eixos d’actuació esmentats per la LOTUP i el Set per a introduir la perspectiva 

de gènere en el procés urbà. 

Per tant, es considera que l’Informe de Gènere del PEC s’hauria de refer de forma integral, 

incorporant els aspectes desenvolupats pels documents esmentats i aprofundint en els eixos 

contemplats, tal com s’ha indicat en els paràgrafs anteriors. 

  

Catorzena. Sobre l’excés d’altura en l’edificació 

         Si bé la nova versió del PEC suposa una millora per al barri quant a la reducció de les altures, es 

considera que aquesta resulta insuficient, per dos motius fonamentals. 

         El primer és que, com ja s'exposava en el document d'al·legacions col·lectives al PEC, presentat 

en el primer període d'informació pública i signat per milers de veïnes i veïns, resultava una demanda 

important que l'altura mitja general de les noves construccions fóra de 3 plantes (planta baixa + 2 

altures). Una altura que resulta més coherent amb la trama tradicional del barri i que permetria una 

major penetració dels corrents marins cap a la ciutat.          

EL segon, i potser més rellevant, és el manteniment de molta edificació de bastant altura en la 

zona que comprén la UE Entorn Piscines (PIN), i l’“Entorn Piscines” (ENP). 

         Concretament, parlem de 8 edificis residencials de 6 altures, dos dels quals es comptabilitzen 

com a part de les UE1 i UE2, però físicament se situen en aquesta àrea (la qual cosa posa de relleu la 

discriminació que suposa per a aquesta zona acumular allí aquesta edificació elevada), de 3 edificis 

residencials de 4 altures, i, destacant per damunt de tot, de l'emplaçament de l'hotel de 15 plantes. 



 

L’hotel, tal com es va exposar en l'al·legació huitena del present document, s’ha plantejat sense 

aportar argumentació tècnica alguna que justifique la seua necessitat. Tan sols una vaga referència a 

una fita urbanística que ningú ha demanat. L’elevació de 15 altures dins de la franja marítima de 15 

altures suposa a més una amenaça al paisatge litoral de la ciutat i com ha assenyalat la Direcció General 

de Mar i Costa de l’Estat Espanyol podria vulnerar l’article 30 de la Ley 22/1988, de 28 de juliol, de 

Costes (que bàsicament, pretén protegir el litoral costaner de projectes urbanístics invasius) per suposar 

una pantalla arquitectònica i acumulació de volums, així com per acumular densitats superiors a les 

projectades.   

 Aquesta diferenciació zonal suposa una discriminació i una ruptura del barri. Es fa complicat 

entendre que un Pla que diu buscar cohesió i integració, aporte uns criteris tan diferents per a aquesta 

àrea pròxima a la mar, que no sols tenen a veure amb l'acumulació d'altures, sinó també amb el risc de 

turistificació del qual l'esmentat hotel representa el màxim exponent. 

En la documentació del PEC, s'argumenta referent a això que la major permissió de quant a 

nombre de plantes en aquesta zona es justifica en trobar, als voltants d'aquesta, edificis d'igual o major 

altura. No obstant això, trobem edificis alts al llarg de tot el Cabanyal–Canyamelar, per la qual cosa no 

sembla una raó convincent per a explicar aqueixa acumulació d'altura a la UE Entorn Piscines (PIN), i 

l’“Entorn Piscines” (ENP). 

A més, s'entén que un dels objectius del PEC hauria de ser el de fomentar que la trama urbana 

s'assemble més a la tipologia tradicional, i no la d'aprofitar els “errors” ja comesos quant a paisatge urbà 

per a tolerar més edificació que trenque amb l'harmonia social, arquitectònica i estètica de l'àrea. 

         Aquestes reivindicacions són compartides pel Consell Valencià de Cultura, com es manifesta en 

seues al·legacions al pla. En elles esposen que el plantejament del PEC presenta incoherències d’origen, 

segurament derivades de la divisió en unitats de l’àmbit d’aplicació que s’hauria de concebre com un 

tot. El Cabanyal, argumenten, és una unitat entera i així hauria d’haver-se plantejat des de l’inici: 

comença en Serreria i arriba fins al mar. És a dir, el que no té cabuda en l’entorn del BIC, tampoc ho 

hauria de tindre a la zona del Clot. 

         Però encara resulta més greu que aquestes demandes, en realitat, ja foren expressades des del 

principi del procés participatiu que pretenia generar un marc consensual per al PEC. Però el 

desenvolupament i l'aplicació d’aquest procés han resultat greument defectuoses, com s'explica en 

l'al·legació desena del present document. 

En aquestes sessions participatives es remarcaren, com a principis bàsics del Pla, aspectes com 

que el barri havia de tornar cap a la seua tipologia tradicional, i per tant no s'havien de permetre més 

edificis en altura. O que l'actuació urbana havia de concebre al barri com un front marítim unificat i 

cohesionat per a la ciutat (el que implica també una major homogeneïtat quant a nombre de plantes). 

Per tant, aquests acords fundacionals no es van respectar en absolut en la primera versió pública del 

PEC, i en l'actual continuen sent contemplats d'una manera molt deficient. 

         A més, les peticions de reducció d'altures cobren més sentit en un moment en què la crisi 

sanitària de la COVID-19 està imposant unes necessitats que impliquen menors densitats, major 

quantitat d'espais oberts i facilitació dels corrents d'aire. Aspectes que el PEC hauria de tindre més en 



 

compte a l'hora de dissenyar la seua edificació. Aquests aspectes s'han desenvolupat en l'al·legació 

setena d'aquest document. 

         Per tot l'anterior, es considera que el límit de 3 altures que es va demanar a les primeres 

al·legacions hauria de ser aplicable a tot el barri i per aquesta mateixa raó, les altures projectades a 

l’entorn piscines haurien de reduir-se també d’una manera dràstica. Del contrari, s’està desvirtuant tot 

l’entramat urbà del PEC i discriminant greument aquesta zona. 

 

 

Quinzena. Sobre la peatonalització i la pacificació dels carrers 

A la pàgina 15 del document d'Estudi d'Integració paisatgística del PAC,  s'estableix que un dels 

objectius principals del Pla és: 

c) Recuperar el carrer i l'espai públic La utilització del carrer com una prolongació de 
l'habitatge, solament és possible quan es donen un conjunt de variables urbanístiques 
com són tipologies unifamiliars en parcel·lacions reduïdes però, sobretot, la 
configuració urbana que possibilite el curs del carrer com de “coexistència” amb 
preferència al vianant. De fet, la utilització del carrer s'ha anat perdent, bé per la 
proliferació d'habitatges plurifamiliars en altura i dels aparcaments connexos al viari, 
bé per la degradació urbana de determinades zones. Per això, la Regeneració Urbana 
que es proposa pretén tornar a recuperar una forma de vida, en la qual el carrer es 
convertisca en un suport físic ambiental i d'ús fonamentalment veïnal. 

No obstant això, en la zona BIC el PEC només plantejava la peatonalització de l’eix transversal nord-sud 

“Los àngeles-San Pedro” i el manteniment del carrer del Rosari com a via de coexistència amb el tràfic 

rodat per completar aquest eix. Ara ni tan sols això, donat que l’equip redactor s’ha mostrat favorable 

a mantindré també els carrers Los Ángeles-San Pedro  com a viaris de coexistència, anul·lant totalment 

la proposta de peatonalització d’aquests carrers i, per suposat, la seua funció com a bulevard.  

Aquesta resposta clarament va en contra dels esmentats objectius del pla. De fet, les mesures 

proposades en tot el PEC són clarament insuficients per a aconseguir-los. 

Pensem que no sols cal convertir en zona de vianants aquests carrers (Sant Pere, Los Angeles i així com 

el carrer Rosario), sinó que tot l'àmbit del BIC ha de convertir-se en zona pacificada per a vianants. 

Seria necessari generar tres  “supermanzanas”: canyamelar, cabanyal i cap de frança, amb connexions 

amables entre elles. Aquest sistema s’ha mostrat molt exitós als espais on s’ha practicat: permet 

pacificar els carrers evitant la museïtzació dels barris.  En una zona com la del PEC, amb un elevat risc 

de patir diversos processos indesitjables (turistificació, gentrificació, motorització de la mobilitat, etc.) 

es tira molt a faltar una proposta del gènere que permeta recuperar el carrer i al mateix temps 

mantindre’l practicable per al veïnat.  

Més concretament, pensem que l’estructura de senders i peatonalització presenta les següents 

deficiencies:  

- Atés que es pretén convertir en zona de vianants el carrer tramoyeres, no s'entén que es 

considere com a connexió longitudinal el carrer Nicolau de Montsoriu. I si és el cas, pel fet al 



 

ser aquest carrer longitudinal amb l'entrada al parc de la Remunta, tindria més sentit 

peatonalitzar el carrer Nicolau de Montsoriu, de manera que est aquest eix quede continu 

fins a l'avinguda de tarongers. 

- Les senderes per als vianants de connexió del Barri amb la mar, en la zona de Cap de França, no 

arriben al cor del barri, quedant-se en el carrer Escalante  

- Encara que al pla de proposta s'indica amb color verd tant la C/Tramoyeres com la C/La Marina 

fins a la Plaça dels Àngels i la C/Tio Bola, sembla que s'indica com a “Zona verda existent”, sent 

això un error perquè són carrers actualment oberts al trànsit rodat. 

- La plaça dels àngels, resulta ser un espai d'esplai i joc de xiquets molt habitual i un enclau molt 

utilitzat pels veïns. No obstant això, queda limitat per l'avinguda Pintor Ferrandis en un costat, i 

el carrer de la Marina per un altre, totes dues amb trànsit rodat a motor. Creiem que és molt 

convenient ampliar l'espai per als vianants en aquest enclavament, i una manera de fer-lo seria 

deixant la C/ La Marina com a zona convertida en zona de vianants (100% per als vianants), per 

a evitar que qualsevol perill i potenciar l'ús de l'espai públic pels veïns en un enclavament tan 

important, situat en el cor del barri en la zona de Cap de França. 

- La plaça dels Àngels, queda “atrapada” per edificis d'altura considerable, especialment situats a 

l'est i Sud de la mateixa (veure a baix). Això impedeix que en els mesos d'hivern, quan el sol és 

un element fonamental per a la vida al carrer, no arribe convenientment a aquest enclavament 

i no es puga utilitzar com deuria. Si el carrer de la Marina, que queda més al nord, fora 

íntegrament per a vianants serviria per a guanyar espai per al veïnat, amb un valor afegit en els 

mesos de Tardor i Hivern. 

Per tant, demanem que la zona de Cap de França es convertisca en zona integra per a vianants els 

carrers que ja disposen de senderes per als vianants, mínim fins a l'altura de Plaça de Los Angeles. 

Convindria que això fóra així evitant, en qualsevol cas, que es permeta l'entrada al trànsit rodat de 

vehicles a motor, que desplacen als vianants. En cas que això no fóra possible per raons justificades, 

s'hauria d'optar per peatonalitzar les zones que conflueixen en perpendicular al passeig marítim (com 

les zones verdes preexistents), impedint el trànsit rodat en eixos punts, per alliberar espai al vianant. 

De la mateixa forma, s’hauria de peatonalitzar íntegrament la C/Tramoyeres, tal com s'ha fet en la 

C/Sant Pere, perquè aquest siga realment un vial longitudinal de connexió del Barri, potenciant l'ús 

del carrer pels veïns com a element integrador de la societat. 

Demanem per les mateixes raons: 

- La peatonalització del carrer Rosari en la seua totalitat, així com el tram del Carrer Just Vilar 

entre Rosari i Ernest Anastasio, incorporant arbrar en les zones on siga possible.  

- La reordenació de la plaça del mercat/Just Vilar, transformant l’aparcament existent en un 

espai per a vianants tal i com s’ha fet al Mercat Central o al Mercat Rojas Clemente. Proposem 

que els comerciants del mercat puguen fer servir l’aparcament subterrani, donat que mols dels 

vehicles aparcats en els voltants pertanyen als comerciants del mercat.  

- Un estudi sobre entorns escolars. Han de ser segurs, facilitant l’accés a peu dels i les xiquetes 

així com les seues famílies, disposant d’espai suficient per tal d’esperar mantenint la distancia 

física, així com saludables, generant un espai al voltant del centre educatiu sense cotxes i 

contaminació atmosfèrica. Demanem que s’incorporen els arguments de la campanya 

“Entornos escolares seguros y saludables” www.entornosecolares.es, recolzada, entre altres 

http://www.entornosecolares.es/


 

entitats per l’associació espanyola de pediatria, així com els conceptes de ciutat cuidadora, 

arreplegats a la LOTUP. 

 

Setzena. Sobre algunes unitats d’execució i altres punts concrets. 

UE Dr. Lluch 

Respecte de la unitat d’execució nº 1 Doctor Lluch, l’estudi d’integració paisagística del PEc exposa al 

seu punt 2.4.1. UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO: 

“Dos de los bloques se ubican al oeste de la UE, en la propia calle de Dr. Lluch y otros seis se 

sitúan en la calle de Astilleros, configurándola por uno de sus lados y colindantes a una gran 

Zona Verde que se proyecta como complemento al actual Jardín del Dr. Lluch.” 

 

 

Sobre açò exposem que: 

1. L’edificació de sis blocs al carrer Astilleros és suficient per a augmentar la dotació d’habitatge 

tenint en compte l’augment previst de població neta que experimentarà el barri. 

2. Aquests dos blocs addicionals quedarien a la zona més estreta del parc, la qual cosa serà 

perjudicial per al gaudi per part de tota la població perquè la zona té una densitat de població 

major amb menys espai de sòl verd.  

3. Aquests dos blocs farien de barrera física d’entrada a la zona verda, que quedaria delimitada per 

blocs de vivenda.  

Per això, considerem que cal revisar el plantejament d’esta unitat d’execució i eliminar ambdós 

blocs addicionals plantejats en el carrer Dr. Lluch, de manera que quede un número total d’habitatge 

nou més coherent amb el número actual d’habitants i que permeta deixar el parc amb una visibilitat 

més oberta de manera que no quede tancat físicament a l’interior de blocs paral·lels. 

UE Remonta 

Respecte a la unitat d'execució núm.3 “Remunta”, el PEC, en el seu Estudi d'integració paisatgística 

exposa, en el punt 2.4.1. UNITATS D'EXECUCIÓ EN SÒL URBANO 



 

“Para los bloques terciarios se prevé una altura de seis plantas más ático (VI+A), en el recayente 

a Tarongers como en el recayente a Felipe Vives Cañamás. En el primero, se adosa un bloque de 

menor tamaño de una altura en el lado que da al equipamiento programado.” 

 

     Versió 2020 

 

 
Versió 2019 

 

Sobre aquesta qüestió considerem el següent: 

1. La unitat d'execució elimina horts urbans actualment sans i en ús, considerant-se una zona 

verda molt ben valorada i benvolguda pels veïns de la zona, que s'eliminaria. Això constitueix un 

greu perjudici per als veïns de la zona. 

2. Gran part de l'espai es planeja com a espai “dotacional” però amb un ús sense definir, la qual 

cosa entra en relació amb l’al·legació segona. 

3. Es plantegen dos edificis d'ús terciari de sis plantes més àtic, que juntament amb l'edifici de la 

cantonada amb Tarongers actualment en ús com a tanatori, de 6 plantes i altura considerable, 

exerciran sense cap dubte un efecte pantalla, com a barrera no sols física sinó visual, del barri 

cap a fora.  

4. La versió del PEC revisada del 2020, respecte a la versió anterior del 2019: 

a. Deixa fora dos espais. 

i. En un dels solars ja s'ha construït una gasolinera, en un espai enfront 

d'habitatges. Una gasolinera dins del barri que pretén potenciar la qualitat de 

vida dels veïns, creiem que atempta contra l'objectiu principal i complementari 

del PEC. És conegut per tots l'efecte perjudicial que els gasos per motors 



 

d'hidrocarburs tenen en persones sanes, i les males experiències que provoquen 

les males olors d'aquests combustibles tenen sobre les persones. Es potencia a 

més el trànsit en la zona. Es perjudica l'experiència del passeig a peu. Es retalla 

la possibilitat de fer vida de barri normal i sana, com el pla diu tindre com a 

objectiu. Tampoc es justifica aquesta construcció des d'un punt de vista de 

necessitat de la zona, perquè existeixen gasolineres urbanes pròximes i en ús. 

(p.e. Carrer Serradora; p.e. Camí del Cabanyal). 

ii. Un altre espai es dedica a la construcció  d’un apartahotel, como s’ha publicat 

en els mitjans, de sis plantes. Això suposa ampliar aquesta barrera física i visual 

del barri.  

5. En un altre solar, confrontant a aquesta unitat d'execució i Lluís Peixó, hi ha construït un 

restaurant de menjar ràpid, que res té a veure amb el desenvolupament d'una economia de 

barri. 

 

Aquest plantejament implica la desaparició d'una zona verda en ús, per diversos edificis d’altura 

i volumetria considerable, impedint un desenvolupament del mateix pels seus veïns en base els 

objectius que pretén el PEC en la seua concepció i descrit en la introducció  

 

Recordem que, tal com indica el PEC en la seua memòria justificativa, punt 3 Objectius Bàsics del 

PEC,   

 “El objetivo principal que se propone consiste en la regeneración y mejora urbana de 

todo el ámbito incluido en el Plan Especial de Protección del Cabanyal-Canyamelar”. 

 

I cita com a objectius complementaris: 

 

 “– UN BARRIO PARA VIVIR: Impulsar el valor de uso del patrimonio. 

– UN BARRIO ECLÉCTICO EN EDIFICIOS Y PERSONAS: preservar su diversidad formal y 
social. 

– UN BARRIO CON DINÁMICAS SOSTENIBLES: fomentar relaciones simbióticas entre usos, 
recursos y pobladores. 

– UN BARRIO QUE SIGA HACIÉNDOSE A SÍ MISMO: anclar la evolución del Barrio a 
aquello que lo hace reconocible y valioso. “ 

 

Tanmateix, els objectius que no se segueixen o es posen en perill en aquest enclavament del 

barri, i per tant en els habitatges de la zona i en els seus veïns. 

 

Per tot això, demanem que es revise el plantejament d'aquesta unitat d'execució amb la 

reducció en altura dels blocs plantejats, reduint el nombre de noves persones i residents en la zona, 

evitant que es limite la visibilitat i la creació de l'anomenat efecte pantalla i barrera física; integrant més 

homogèniament els nous edificis en el barri, i s'evite que aquesta zona del barri, actualment molt 

tranquil·la i valorada positivament per això pels veïns, perda aquesta característica. 



 

També sol·licitem que es revise la concessió de la llicència de la gasolinera, per les 

conseqüències a dalt descrites, i s'explique perquè s'ha concedit una llicència d'aquesta mena d'activitat 

que perjudica la vida als veïns del barri, havent-hi ja establiments d'aquest tipus pròxims. 

 

El carrer Pintor Ferrandis 

 

Al carrer Pintor Ferrandis existeix una falta de voreres o sòl per a vianants al carrer Pintor 

Ferrandis, entre el carrer Escalante i la Plaça de la Mare de Déu Vallivana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest espai per a vianants es considera insuficient en una via de tan concorregut trànsit i que 

es considera com a eix distribuïdor del trànsit rodat. A més, impedeix la visibilitat i l'encreuament àgil de 

vianants. Però aquesta falta de passos per als vianants, que evita riscos, implica que la mobilitat a peu 

dels veïns i la seua connexió amb altres zones del barri queden limitada. 

 

Aquesta avinguda actua com a divisòria del barri, pel gran trànsit rodat que acumula, en ser 

corba i estreta, hi ha poca visibilitat, fent de separació tant de nord-sud com est-oest. L'extrema estretor 

de la vorera en el tram fa molt difícil la vida als veïns (marcat en roig en el mapa). 

 

Recordem que el PEC, en la seua memòria justificativa, en el punt 3 Objectius Bàsics del PAC, 

indica que per a complir els seus objectius concreta aquesta com una de les accions principals, “3a. 

“Recuperar el carrer” i l'espai públic. 

 

La utilització del carrer com una prolongació de l'habitatge, solament és possible quan es donen 

un conjunt de variables urbanístiques com són tipologies unifamiliars en parcel·lacions reduïdes, però, 

sobretot, la configuració urbana que possibilite el curs del carrer com de “coexistència” amb preferència 

al vianant. De fet, la utilització del carrer s'ha anat perdent, bé per la proliferació d'habitatges 

plurifamiliars en altura i dels aparcaments connexos al viari, bé per la degradació urbana de 

determinades zones. Per això, la Regeneració Urbana que es proposa pretén tornar a recuperar una 

forma de vida, en la qual el carrer com a part fonamental de l'espai públic, es convertisca en un suport 

físic ambiental i d'ús fonamentalment veïnal.” 

 



 

Afegim que en aquest cas, també l'ús de l'espai per als cotxes quedant restringit el vianant a un 

mer espai residual provoca que no es complisca aquesta premissa. 

 

Per tot això, demanem que aquest tram de l'avinguda passe a ser d'un sol sentit, permetent 

l'ampliació de les voreres, i el trànsit rodat es desvie per altres carrers que puguen ser també 

unidireccionals, a estudi de l'equip redactor. 

 

 

Dissetena. Adhesió a les al·legacions presentades per Cabanyal-Horta. 
  

Qui signa s’adhereix, fent-les seues, a les al·legacions presentades per Cabanyal Horta. 

 

 

 

 

 

 

 

Per l’exposat, 

SOL·LICITEM que es tinga per presentat este escrit i per formulades les al·legacions que en el 

mateix es contenen, les considere i, en conseqüència, les integre al Pla Especial del Cabanyal, per a 

dotar-lo d’un veritable caràcter de protecció i es paralitze l’aprovació de les Unitats d’Execució. 

ALTRESSÍ diguem que es tinga com a part interessada a qui presenta estes al·legacions i se li 

notifique els posteriors actes i resolucions, en particular, la presa en consideració i resolució de les 

manifestacions realitzades. 

 Signat:  

 

 

A València, _____ de juny de 2020. 

 


