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TIPUS 1B  CASA DE POBLE

La “casa de poble” és una tipologia que té el seu origen en el món rural. En l'àmbit de Ciutat Vella, són escassos els exemples que
queden, i per això, aquestes cases de dues altures, més pròpies dels pobles entorn de València, són un tipus edificatori a preservar.
Tant la casa “a una mà” (amb porta i finestra) com la casa “a dos mans” (amb porta i una finestra a cada costat), estan formades
generalment per un cos de dos crugies paral·leles a façana, amb coberta inclinada de teula a dos aigües amb poc pendent. En els
exemples més tardans apareix una tercera crugia paral·lela o perpendicular a la segona. Després d'aquest cos sol trobar-se un xicotet
pati i al fons de la parcel·la una edificació secundària, que es destinava a albergar als animals, emmagatzemar collites... Aquest cos
d'una o dos altures i de senzilla construcció solia tindre una crugia amb coberta inclinada a un aigua cap al pati.
La distribució interior s'organitza entorn d'un eix central (en el cas de l'habitatge “a dos mans”) o un eix lateral (en el cas de
l'habitatge “a una mà”) als costats de la qual es disposen les estades. Aquest espai estava destinat originalment al pas del carro i per
això el paviment i les parets es revestien amb materials resistents (cudols, lloses de pedra…). Una escala comunica amb la planta
superior on es trobava “l'andana”. Aquest espai, en principi no destinat a vivenda, suposarà durant els segles XIX i XX l'oportunitat
d'ampliar la vivenda en altura. Aquesta planta alta que s'habilita com a vivenda, pot formar una vivenda al costat de la planta baixa o
habilitar-se com a vivenda independent. En aquest últim cas apareix un nou accés des del carrer a través d'una nova porta que trenca la
simetria de la façana i que dóna accés a l'escala que puja directament a la nova vivenda, són les denominades “vivenda d'escaleta”.
En la composició de façana pot distingir-se un buit d'ingrés de major grandària, coincident amb l'eix transversal del pas, i buits
rectangulars de menor grandària a una o dos costats, formant les finestres. L'aspecte de les façanes més antigues era auster, de
superfícies llises sense decoracions, amb un revestiment de calç el manteniment de la qual requeria de successius emblanquinats que
anualment li retornaven el seu color característic. Amb el desenvolupament de llenguatges historicistes i eclecticistes els revestiments
guanyen en decoració i relleu, i introdueixen nous elements compositius en les façanes com a motlures, encintats, etc. així com una
gamma més àmplia de colors.

COMPONENTS PRINCIPALS

1. PARCEL·LA

1.2 Ocupació de parcel·la

Parcel·la de reduïdes dimensions (4-5 metres de façana i profunditat variable)

Generalment un cos principal que recau al carrer de dos crugies, pati i cos d'una

crugia al fons de parcel·la.

2.1  FAÇANA PRINCIPAL

Mur

Fusteria

Sistema d'enfosquiment

Baranes i reixes

Revestiments o acabats

Elements decoratius

2. EDIFICACIÓ

4-
5 

m

variable

Color

Balcons

DESCRIPCIÓ

Font: Estudio Cromático de los Barrios del Carmen,
Mercat, Seu Xerea y Universitat -Sant Francesc para la
Rehabilitación de los mismos en sus parámetros
cromáticos históricos y Estudio cromático del Barrio de
Velluters.
Equipo: A. García Codoñer,  Jorge Llopis Verdú,  José V.
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1.3 Pati, espai lliure o jardí

Es tracta la façana del cos principal que recau al pati i de la façana de l'edificació secundària situada al fons de parcel·la.

Són façanes senzilles amb xicotetes obertures que il·luminen l'interior. En l'eix central que comunica la porta d'entrada amb el pati

se situa un buit de major grandària que originalment permetia el pas del carro.

2.2  ALTRES FAÇANES

2.3  COBERTA

2.4  SISTEMA ESTRUCTURAL

Vertical:

-murs de càrrega de tàpia, mamposteria o rajola massissa

-pilars i matxons de rajola massissa

2.5  ORGANITZACIÓ ESPACIAL INTERNA

Situació de l'escala i altura dels forjats

2.5.1 Escala i vestíbul

2.5.2 Nombre d'unitats d'ús

2.5.3 Distribució interior

2.5.5 Revestiments, elements decoratius i fusteries

INCLINADA DE TEULA O TEULADA: L'estructura és de bigues i biguetes de fusta,

amb tauler ceràmic i revestiment de teula àrab.

En origen l'escala que comunicava amb l'andana era estreta i se situava tancada entre parets.

En ampliar la vivenda aquesta escala amplia les seues dimensions i s'obri.

Si la planta alta és una vivenda independent, l'escala se situa al costat de la façana i disposa d'un buit d'accés des del carrer.

ESCALA:

En aquesta tipologia l'escala no és un element comú sinó que és una escala que comunica espais d'una mateixa vivenda.

ACCÉS O VESTÍBUL: aquesta tipologia no disposa del vestíbul d'accés amb què compten l'altres tipus, ja que al ser una vivenda

unifamiliar l'accés des del carrer dóna pas a l'interior de la vivenda.

El forjat de planta primera es fa patent en el carrer a través del balcó. Aquest forjat manté aquest nivell en tota la planta.

En origen la casa de poble era una única vivenda unifamiliar. Algunes d'elles, posteriorment es transformen en dos vivendes, una en la

planta baixa i una altra en la planta alta.

La distribució interior sol ser prou constant, en la primera crugia se situa el dormitori principal amb finestra oberta en el carrer; en les cases a

dos mans podem trobar dos dormitoris amb portes enfrontades obertes al pas central, o bé un dormitori i la sala d'estar. La segona crugia

queda a vegades com a espai únic, sense subdivisió de barandats, on se situa el menjador i la cuina, aquesta última formada per una llar arran

de terra i una gran ximenera; en les cases a dos mans la segona cruixia pot albergar un segon dormitori, en l'extrem contrari a la cuina, o

l'escala de pujada a "l'andana".

Aquest tipus, a causa del seu caràcter humil no sol presentar elements decoratius, no obstant això encara es poden conservar elements d'interés

com: barandats d'entramat de fusta i rajola de cantell, escales d'algeps, paviments de rajola hidràulica, fusteries interiors d'interés...

1. Forjats recolzats en els murs de façana i biga de fusta

Sección tipo

Planta tipo.

1.1 Morfologia de la parcel·la
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1.4 Arbrat / jardí protegit

2.5.4 Espais i/o estades principals i/o singulars

Aquest tipus, a causa del seu caràcter humil no sol presentar espais o estades principals o singulars

Coberta: estructura de jàssenes de fusta

Horitzontal: forjat de bigues i biguetes de

fusta amb revoltons

2.1.1 Composició

La tipologia de coberta d'aquest tipus és la

coberta inclinada de teula a dos aigües.

de tàpia, maçoneria o rajola massissa

-base: sòcol (xicotet de 1m aprox)
-cos principal: llis o amb motlures planes
-rematada: ràfol de fusta o cornisa de
rajola

arrebossat  emblanquinat o acolorit

sense decoracions o amb motlures i/o
marcs plans

de fusta (pràcticament desaparegudes)
o de forja negre mat

Brancals: Blau o mateix color mural

d'estructura de forja amb tornapuntes

Sòcol: pedra o color gris pedra

-base: sòcol xicotet o planta baixa
diferenciada de carreu o encoixinat
-cos principal: motlures més elaborades
-rematada: cornisa de rajola o ampit

de fusta vista (fosc)

persianes alacantines o porticons

d'estructura de forja sobre mènsula

Ocres (10YR i 7,5YR) Almànguenes (10R i 5R)
Mur: valors clars dels colors

Elements decoratius: colors mès clars de
la mateixa gamma o grisos freds
Sòcol: pedra o color gris pedra
Encoixinat de PB: igual que elements
decoratius o més fosc que el mur

de fusta vista o pintada de colors

d'estructura de forja sobre mènsula
d'estructura de lloses

més elaborades de forja negre mat

arrebossat acolorit mat llis o rugós.
Encoixinat en PB
elements ornamentals clàssics:
marcs, motlures, impostes...

Ocres (10YR i 7,5YR) Almànguenes (10R i 5R)

Muro:
si está emblanquinat color blanc
també podem trobar colors:

TIPUS 1.1 ARTESANAL

TIPUS 1.2 CLÀSSICA

El pati o el "corral" és un espai fonamental d'aquesta tipologia.

TIPOLOGIES DE FAÇANA

No és comú l'existència d'arbrat protegit en aquesta tipologia

persianes alacantines o porticons

ANNEX 2: FITXES DE CARACTERITZACIÓ TIPOLÒGICA



TIPUS 1A  CASA OBRADOR

La casa obrador en origen, és un edifici unifamiliar, amb ample de façana que va de 3 fins a 5 o 6 metres i amb planta baixa i planta pis i en

ocasions un espai baix coberta.

El programa funcional es resol en una planta baixa on se situa el local destinat a taller o comerç, un primer pis alt amb funcions d'estada i

cuina i eventualment, un segon pis, amb un programa més indefinit, dedicat a descans i magatzematge. En la façana un únic buit serveix

per a accedir tant al taller com a la resta de plantes. L'escala en origen era de forma circular.

Té dos façanes, la principal amb accés des del carrer i la posterior que recau a l'espai lliure interior de la parcel·la. Els seus dos murs

laterals són cecs i mitgers amb altres edificacions veïnes i la coberta inclinada de teula o aterrassada.

Aquestes edificacions, el patró elemental de les quals ho representa el tipus denominat "casa baixa", són les que substitueixen, a les

típiques vivendes menestrals medievals en el procés de reedificació que es desenvolupa en València en el segle XIV.

L'evolució d'aquest tipus, es produeix durant la segona meitat del s. XVIII i s. XIX, amb el progressiu camí de la societat cap a la

industrialització, que desvincularà el treball de la vivenda transformant aquestes cases monofamiliars de tipus artesanal/vivenda en edificis

plurifamiliars.

Açò obliga a una sèrie d'intervencions com l'obertura d'un buit independent per a l'accés a la vivenda, la transformació o desplaçament de

l'escala o la sobreelevació i/o augment de profunditat per a aconseguir més vivendes.

D'altra banda, en aquesta mateixa època es construeixen, de nova planta o se substitueixen vivendes existents per altres noves, sempre

en parcel·les de reduïdes dimensions, edificis amb diverses plantes de vivendes, normalment tres, independents del baix i accessibles a

través d'una única escala situada generalment en façana. La caixa de l'escala en sobreeixir del perfil de coronació de l'edifici donava lloc a

la característica "torreta" que remata la façana. Les cobertes són terrasses semiplanes o inclinades de teula. Cap a mitjan s. XIX, l'escala

es comença a traslladar a la segona cruixia obtenint així una estada més que recau a façana.

Aquests edificis, encara que per les seues reduïdes dimensions s'enquadren dins d'aquest tipus, són edificis veïnals, que assagen

l'evolució del tipus en l'anomenada "casa de renda" o "d'escaleta".

"aquella casa que no tenint vestíbul, té el comú tan limitat el terreny, que des de la mateixa porta del carrer comença l'escala estreta per a pujar...i encara que antigament

aquesta era en figura d'espiral o forma circular, enroscant-se cap a dalt en forma de caragol, ja de molts anys a aquesta part s'ha donat a fabricar-les sobre plànol en

quadrat cridant-les d'aquesta forma escales a la castellana"

Text del Cronista Orellana en el seu "València antiga i moderna. Història i descripció dels carrers, places i edificis de València"

COMPONENTS PRINCIPALES

1. PARCEL·LA

1.2 Ocupació de parcel·la

Parcel·la de reduïdes dimensions (3-6 metres de façana i profunditat variable)

En origen dos cruixies que recauen al viari i pati posterior. Posteriorment es va

reblint la parcel·la

2.1  FAÇANA PRINCIPAL

Mur

Fusteria

Sistema d'enfosquiment

Baranes i reixes

Revestimients o acabats

Elements decoratius

2. EDIFICACIÓ

3-
6 

m

variable

TIPUS 1.1 ARTESANAL

de rajola massissa. En ocasions, mur de carreu (en PB)

Color

Repetició de plantes iguals

-base: sòcol (xicotet de 1m aprox)

            1 accés únic o

            2 accessos diferenciats

-cos principal:  llis o amb motlures planes

-remat: ràfec de fusta o cornisa de rajola

arrebossat acolorit mat llis o rugós

sense decoracions o amb motlures i/o

marcs plans

de fusta (pràcticament desaparegudes)

o de forja negre mat

Brancals: Blau o mateix color mur

d'estructura de forja amb tornapuntes

TIPUS 1.2 CLÀSSICA
TIPUS 1.3 ECLÈCTICA

Sòcol: pedra o color gris pedra

Tripartida (base, cos i remat)

-base: sòcol xicotet o planta baixa

diferenciada de carreu o encoixinat

            1 accés únic o

            2 accessos diferenciats

-cos principal:  motlures més elaborades

-remat:  cornisa de rajola o ampit

Balcons

de fusta vista (fosc)

persianes alacantines o porticons

d'estructura de forja sobre mènsula

Ocres (10YR i 7,5YR)
Almànguenes (10R i 5R)

Mur: valors clars dels colors

Elements decoratius: colors mes clars de

la mateixa gamma o grises freds

Sòcol: pedra o color gris pedra

Encoixinat de PB: igual que elements

decoratius o més fosc que el mur

de fusta vista o pintada de colors

persianes alacantines o porticons

d'estructura de forja sobre mènsula

d'estructura de lloses

mes elaborades de forja negre mat

Arrebossat acolorit mat llis o rugós. Encoixinat en PB

elements ornamentals clàssics:

marcs, motlures, impostes...

Ocres(10YR i 7,5YR)

Almànguenes (10R i 5R)

Tripartida (base, cos i remat)

-base: sòcol xicotet o planta baixa

diferenciada de carreu o encoixinat

            1 accés únic o

            2 accessos diferenciats

-cos principal: elements decoratius

eclèctics

-remat:  cornisa de rajola o ampit

de fusta vista o pintada de colors

persianes alacantines o porticons

d'estructura de lloses

mes elaborades de forja negre mat

elements ornamentals eclèctics:

marcs, motlures, impostes...

DESCRIPCIÓ

Font: Estudio Cromático de los Barrios del Carmen,
Mercat, Seu Xerea y Universitat -Sant Francesc para la
Rehabilitación de los mismos en sus parámetros
cromáticos históricos y Estudio cromático del Barrio de
Velluters.
Equipo: A. García Codoñer,  Jorge Llopis Verdú,  José V.
Masiá León, Ana Torres Barchino, Ramón Villaplana
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1.3 Pati, espai lliure o jardí
En origen tenia un pati posterior que servia de ventilació de la vivenda. En ocasions aquest pati ha

sigut ocupat per cossos edificats

TIPOLOGIES DE FAÇANA

Es tracta de façanes posteriors que recauen a xicotets patis de ventilació. En general, són façanes sense voluntat compositiva, en

les quals s'han anat adossant cossos per necessitats funcionals.

En ocasions, podem trobar façanes que presenten elements amb valor, com a ràfecs de fusta, baranes de fusta i composicions

amb interès com es mostra en la imatge.

2.2  ALTRES FAÇANES

2.3  COBERTA

2.4  SISTEMA ESTRUCTURAL

Vertical:

-murs de càrrega de tàpia, carreu o rajola massissa

-pilars i matxons de rajola massissa

2.5  ORGANITZACIÓ ESPACIAL INTERNA

Situació dels elements comuns i altura dels forjats

2.5.1 Escala i vestíbul

2.5.2 Nombre d'unitats d'ús

2.5.3 Distribució interior

2.5.5 Revestiments, elements decoratius i fusteries

TERRATS, TERRADOS I TERRASSES: sobre l'estructura de coberta es disposen

corretges i llistons de fusta, sobre els quals es col·loca rajola rebuda amb algeps i,

posteriorment un tercer estrat ceràmic format per rajoles rebudes amb una mescla de

morter hidràulic compost de calç, algeps i xamota (teula triturada), que a voltes

s'emprava fins i tot per a recobrir el plànol de coberta com a protecció afegida.

INCLINADA DE TEULA O TEULADA: Sobre l'estructura de coberta es disposen

corretges i llistons de fusta i rajoles ceràmiques que servia de base a les teules de

coberta.

En origen l'estreta escala se situava en façana i s'il·luminava per xicotets finestrons en façana. La caixa de l'escala en sobreeixir del

perfil de coronació de l'edifici donava lloc a la característica "torreta" en la façana principal.

Posteriorment aquesta escala passa a la segona crugia per a aprofitar tota l'estreta façana i donar més llum a la vivenda.

ESCALA:

Les escales més antigues de les quals pràcticament no queden exemples són lineals de fusta o circulars de algeps.

Més comú és trobar l'escaleta de caragol de volta paredada resolta en un forat quadrat en el forjat de fins i tot 1m de costat de 50cm.

Posteriorment amb la transformació de la vivenda unifamiliar en edifici d'una vivenda per planta, l'escala és de volta paredada de dos o

tres trams tancats entre murs, amb o sense ull central, amb ventilació i il·luminació directa a façana i/o a través d'una lluerna superior

ACCÉS O VESTÍBUL: en general es tracta de xicotets espais sense elements decoratius.

En origen un únic accés en façana servia per a entrar al taller (PB) i a la vivenda (PP).

Posteriorment s'independitzen els accessos.

Els forjats mantenen el mateix nivell en cadascuna de les plantes. En façana l'altura dels balcons marca el nivell de cadascun dels

forjats.

En origen la vivenda obrador era una única vivenda unifamiliar situada en plantes altes i taller o comerç en planta baixa.

Posteriorment es transforma en un edifici d'una vivenda per planta i comerç o taller en planta baixa.

En origen, en planta baixa se situa el local destinat a taller o comerç amb una zona oberta al públic que recau al carrer i una altra zona privada

que recau al pati. La vivenda en el primer pis es destinava a funcions d'estada i cuina i eventualment, el segon pis es dedicava al descans i

magatzematge.

Amb la transformació del tipus, la planta baixa es destina a comerç, i cada planta a una vivenda en les quals en funció de les dimensions de la

parcel·la tenen des d'una única estada fins a diverses estades, algunes d'elles interiors.

Aquest tipus, a causa del seu caràcter humil no sol presentar elements decoratius, no obstant açò encara es poden conservar elements

d'interès com: barandats d'entramat de fusta i rajola a cantell, escales de algeps, paviments de rajola hidràulica, fusteries interiors d'interès...

MIXTA: combinació d'ambdós cobertes

1. Forjats recolzats en els murs laterals mitgers

2. Forjats recolzats en el mur de façana i en bigues

Escala

Accés

Secció tipus

Planta tipus. Escala en façana

Planta tipus. Escala en 2ª crugia

1.1 Morfologia de la parcel·la
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1.4 Arbrat protegit

No és comú l'existència d'arbrat protegit en aquesta tipologia

2.5.4 Espais i/o estades principals i/o singulars

Aquest tipus, a causa del seu caràcter humil no sol presentar espais o estades principals o singulars

Mur: valors intensos dels colors

Coberta: estructura de jàssenes de fusta

Horitzontal: forjat de bigues i biguetes de

fusta amb revoltons

2.1.1 Composició

La tipologia de coberta més comú en la casa

obrador és la coberta inclinada de teula. No

obstant açò podem trobar altres variants com a

terrats o solucions que combinen la inclinada i la

plana.

L'escala sol disposar de llanterna o claraboia

d'il·luminació i ventilació.

ANNEX 2: FITXES DE CARACTERITZACIÓ TIPOLÒGICA

Ocres (10YR i 7,5YR)
Almànguenes (10R i 5R)

Mur: valors clars dels colors

Elements decoratius: colors mes clars de

la mateixa gamma o grises freds

Sòcol: pedra o color gris pedra

Encoixinat de PB: igual que elements

decoratius o més fosc que el mur



TIPUS 2A CASA VEÏNAL SENZILLA - TIPUS 2B CASA VEÏNAL

Aquest tipus es caracteritza fonamentalment per ser edificis concebuts des d'un inici com plurifamiliars en parcel·les de dimensions

majors que les pròpies de la "casa obrador" el que permet una estructura espacial diferent amb una escala interior de comunicació

vertical, generalment centrada, que dóna accés a les vivendes, generalment una o dos per planta.

Trobem un gran ventall d'edificacions que responen a aquesta condició, des d'edificis més humils (Tipus 2A Casa veïnal senzilla) fins a

edificis col·lectius de vivendes de l'alta burgesia (Tipus 2B Casa veïnal). Els primers, no diferencien la planta baixa que té la mateixa

altura que una planta pis, i per tant la porta d'entrada és senzilla i d'escassa altura; en conseqüència, el vestíbul, l'escala i la façana

seran senzills i amb pocs o cap element decoratiu. En els segons edificis veïnals, destinats a classes socials més altes, aquests

elements aniran guanyant complexitat i port, amb portons d'entrada de major altura que en ocasions abasten planta baixa i entresòl,

vestíbuls a doble altura i escales de majors dimensions.

Una condició pràcticament generalitzada en aquest tipus és la repetició dels diferents pisos de forma idèntica a partir de la planta

primera, ja que no sol apreciar-se variació entre aquesta i les restants; en ocasions, a imitació de les cases burgeses es diferencia el

primer pis amb una balconada correguda. No s'inclouen en aquest tipus, les edificacions residencials eclèctiques, modernistes i

racionalistes pròpies de finals del s. XIX i s. XX realitzades a partir de la irrupció de l'Eclecticisme a València i associades a zones

d'eixample o de reformes urbanes on els processos de reurbanització eliminaven totalment les preexistències.

Encara que cronològicament, podem trobar edificacions que responen a aquesta tipologia en un ampli període de temps, des del s.

XVI, del que encara es conserven alguns exemples, fins a finals del s. XIX, la plenitud del tipus correspon al procés de reedificació que

es produeix durant la segona meitat del s. XVIII i s. XIX, de les antigues construccions medievals. En aquesta època, mentre la

denominada "casa obrador" s'adapta per a allotjar a diverses famílies, creixent en profunditat i/o altura, es produeixen agregacions de

les reduïdes parcel·les, en les quals, en disposar de majors dimensions es construeixen edificis amb una altra organització espacial en

planta que dóna lloc a aquest nou tipus.

Com a singularitat dins d'aquest tipus es considera la vivenda de promoció unitària i la vivenda obrer, les quals encara que són casos

formal i urbanísticament diferents, donen lloc a una característica uniformitat en els dissenys dels edificis.

COMPONENTS PRINCIPALS

1. PARCEL·LA

1.2 Ocupació de parcel·la

Parcel·la de dimensions i forma variables.

Cos principal que recau a viari i pati posterior

2.1  FAÇANA PRINCIPAL

Mur

Fusteria

Sistema d'enfosquiment

Baranes i reixes

Revestimients o acabats

Elements decoratius

2. EDIFICACIÓ

TIPUS 2.1 ARTESANAL

2.1.1 Composició

de rajola massissa

en ocasions, mur de carreu (en PB)

Color

Repetició de plantes iguals

-base: sòcol (xicotet de 1m aprox)

-cos principal:  llis o amb motlures planes

-remat: ràfec de fusta o cornisa de rajola

arrebossat acolorit mat llis o rugós

sense decoracions o amb motlures i/o

marcs plans

de forja negre mat

d'estructura de forja amb tornapuntes

TIPUS 2.2 CLÀSSICA TIPUS 2.3 ECLÈCTICA

Sòcol:

pedra o color gris pedra

Tripartida (base, cos i remat)

-base: sòcol xicotet o planta baixa

diferenciada de carreu o encoixinat

-cos principal:  motlures més elaborades

-remat:  cornisa de rajola o ampit

Balcons

de fusta vista (fosc)

persianes alacantines o porticons

d'estructura de forja sobre mènsula

Ocres (10YR i 7,5YR)

Almànguenes (10R i 5R)

Mur: valors clars dels colors

Elements decoratius: colors mes clars de

la mateixa gamma o grises freds

Encoixinat de PB: igual que elements

decoratius o més fosc que el mur

de fusta vista o pintada de colors

persianes alacantines o porticons

d'estructura de forja sobre mènsula

d'estructura de lloses

mes elaborades de forja o fosa

negre mat

arrebossat acolorit mat llis o rugós

encoixinat en PB

elements ornamentals clàssics:

marcs, motlures, impostes...

Ocres (10YR i 7,5YR)

Almànguenes (10R i 5R)

Tripartida (base, cos i remat)

-base: sòcol xicotet o planta baixa

diferenciada de carreu o encoixinat

-cos principal: elements decoratius

eclèctics

-remat:  cornisa de rajola o ampit

de fusta vista o pintada de colors

persianes alacantines o porticons

d'estructura de lloses

elements ornamentals eclèctics:

marcs, motlures, impostes...

arrebossat acolorit mat llis o rugós

encoixinat en PB o PP

DESCRIPCIÓ

Font: Estudio Cromático de los Barrios del Carmen,
Mercat, Seu Xerea y Universitat -Sant Francesc para la
Rehabilitación de los mismos en sus parámetros
cromáticos históricos y Estudio cromático del Barrio de
Velluters.
Equipo: A. García Codoñer,  Jorge Llopis Verdú,  José V.
Masiá León, Ana Torres Barchino, Ramón Villaplana
Guillén.

1.3 Pati, espai lliure o jardí
En origen tenia un pati posterior que servia de ventilació de les vivendes. En

ocasions aquest pati ha sigut ocupat per cossos edificats

TIPOLOGIES DE FAÇANA

Es tracta de façanes posteriors que recauen a xicotets patis de ventilació.

En els tipus artesanals, en general, són façanes sense voluntat compositiva, en les quals s'han anat adossant cossos per

necessitats funcionals.

En els tipus de façana clàssica i eclèctica, en ocasions, podem trobar façanes que presenten i conserven cert ordre i unitat

compositiva.

2.2  ALTRES FAÇANES

2.3  COBERTA

2.4  SISTEMA ESTRUCTURAL

Coberta: estructura de jàssenes de fusta

Vertical:

-murs de càrrega de tàpia, carreu o rajola massissa

-pilars i matxons de rajola massissa

2.5  ORGANITZACIÓ ESPACIAL INTERNA

Situació dels elements comuns i altura dels forjats

2.5.1 Escala i vestíbul

2.5.2 Nombre d'unitats d'ús

2.5.3 Distribució interior

2.5.5 Revestiments, elements decoratius i fusteries

TERRATS, TERRADOS I TERRASSES: sobre l'estructura de coberta es disposen

corretges i llistons de fusta, sobre els quals es col·loca rajola rebuda amb algeps i,

posteriorment un tercer estrat ceràmic format per rajoles rebudes amb una mescla de

morter hidràulic compost de calç, algeps i xamota (teula triturada), que a voltes

s'emprava fins i tot per a recobrir el plànol de coberta com a protecció afegida.

INCLINADA DE TEULA O TEULADA: Sobre l'estructura de coberta es disposen

corretges i llistons de fusta i rajoles ceràmiques que servia de base a les teules de

coberta.

Horitzontal: forjat de bigues i biguetes de

fusta amb revoltons

El nucli de comunicació vertical, sol situar-se en la segona crugia i centrat. No obstant açò podem trobar altres variants:

en la primera crugia amb incidència dels finestrons de l'escala en la façana, situat en un costat...

Els forjats mantenen el mateix nivell en cadascuna de les plantes. En façana l'altura de les balcons marca el

nivell de cadascun dels forjats.

Generalment una o dos vivendes per planta.

Les vivendes solen tenir les estades de dia (saló i menjador) bolcades al carrer i la cuina bolcant a l'espai interior. Poden

haver-hi habitacions interiors.

MIXTA: combinació d'ambdós cobertes

Forjats recolzats en el mur de façana i en bigues

1.1 Morfologia de la parcel·la
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1.4 Arbrat protegit

Pot existir algun jardí o arbre protegit en aquesta tipologia, encara que és més

freqüent en les tipologies lligades a les classes altes.

2.5.4 Espais i/o estades principals i/o singulars

En les cases veïnals de caràcter més humil no solen existir estades principals. Encara que no és comú, els edificis de veïns

de més port, sí que poden disposar d'alguna estada d'interès, generalment al costat de la façana principal, bolcades al carrer.

7-
 1

5 
m

variable

mes elaborades de forja o fosa

negre mat o gris

Marcs, cornises i impostes:

colors més clars de la mateixa gamma o

grises freds

Mur: valors mitjans dels colors

Sòcol: pedra o color gris pedra

Ocres (10YR -7,5YR-2,5YR i 2,5Y)
Almànguenes (10R i 5R)

TIPUS 2A CASA VEÏNAL SENZILLA

-ESCALA: Escales de volta paredada de tres trams de reduïdes dimensions.

-ACCÉS O VESTÍBUL: vestíbul senzill d'una planta, generalment sense elements ornamentals.

TIPUS 2B CASA VEÏNAL

-ESCALA: Escales de volta paredada de tres trams de dimensions més generoses, de les quals les baranes i

enrajolat solen tenir interès pel seu disseny.

-ACCÉS O VESTÍBUL: vestíbul d'una planta o de doble altura, generalment amb elements ornamentals d'interès

En les cases veïnals de caràcter més humil no sol presentar elements decoratius, no obstant açò encara es poden

conservar elements d'interès com: barandats d'entramat de fusta i rajola a cantell, paviments de rajola hidràulica, fusteries

interiors d'interès...

Les cases de veïns destinades a les classes més altes, si que poden conservar revestiments, elements decoratius i fusteries

en les vivendes, pròpies de la tipologia amb interès.

La tipologia de coberta més comú en la casa

veïnal és la coberta inclinada de teula. No

obstant açò podem trobar altres variants com a

terrats o solucions que combinen la inclinada i la

plana.

L'escala sol disposar de llanterna o claraboia

d'il·luminació i ventilació.

Escala

Vestíbul

TIPUS 2A

CASA VEÏNAL

SENZILLA

TIPUS 2B

CASA VEÏNAL

ANNEX 2: FITXES DE CARACTERITZACIÓ TIPOLÒGICA

de rajola massissa

en ocasions, mur de carreu (en PB)

de rajola massissa

en ocasions, mur de carreu (en PB)

Mur: valors clars dels colors

Elements decoratius: colors mes clars de

la mateixa gamma o grises freds

Encoixinat de PB: igual que elements

decoratius o més fosc que el mur

Sòcol: pedra o color gris pedra



TIPUS 3  CASA ACOMODADA

COMPONENTS PRINCIPALS

1. PARCEL·LA

1.2 Ocupació de parcel·la

Parcel·la de dimensions generoses.

Cos principal que recau a viari, pati central i pati posterior

2.1  FAÇANA PRINCIPAL

Mur

Fusteria

Sistema d'enfosquiment

Baranes i reixes

Revestiments o acabats

Elements decoratius

2. EDIFICACIÓ

TIPUS 3.1 ARTESANAL

2.1.1 Composició

de rajola massissa

en ocasions, mur de carreu (en PB)

Color

-base: sòcol (xicotet de 1m aprox)

-cos principal:  llis

-remat: ràfec de fusta o cornisa de

rajola

Disposició de buits sense ordre o

ordenats

arrebossat acolorit mat llis o rugós

sense decoracions o amb motlures i/o

marcs plans

de forja negre mat

d'estructura de forja amb tornapuntes

TIPUS 3.2 CLÀSSICA TIPUS 3.3 ECLÈCTICA

Sòcol i portal d'accés: pedra vista

de rajola massissa

en ocasions, mur de carreu (en PB)

de rajola massissa

en ocasions, mur de carreu (en PB)

Tripartida (base, cos i remat)

-base: sòcol xicotet o planta baixa

diferenciada de carreu o encoixinat

-cos principal:  motlures més

elaborades

-remat: cornisa de rajola o ampit

Balcons

destaca el portó d'entrada

persianes alacantines, porticons.

mallorquines i venecianes. De fusta

d'estructura de forja sobre mènsula

d'estructura de forja sobre mènsula

d'estructura de lloses

mes elaborades de forja o fosa

negre mat

arrebossat acolorit mat llis o rugós

encoixinat en PB

elements ornamentals clàssics:

marcs, motlures, impostes...

Ocres (10YR i 7,5YR)

Almànguenes (10R i 5R)

Tripartida (base, cos i remat)

-base: sòcol xicotet o planta baixa

diferenciada de carreu o encoixinat

-cos principal: elements decoratius

eclèctics

-remat: cornisa de rajola o ampit

d'estructura de lloses

elements ornamentals eclèctics:

marcs, motlures, impostes...

arrebossat acolorit mat llis o rugós

encoixinat en PB o PP

DESCRIPCIÓ

Font: Estudio Cromático de los Barrios del Carmen,
Mercat, Seu Xerea y Universitat -Sant Francesc para la
Rehabilitación de los mismos en sus parámetros
cromáticos históricos y Estudio cromático del Barrio de
Velluters.
Equipo: A. García Codoñer,  Jorge Llopis Verdú,  José V.
Masiá León, Ana Torres Barchino, Ramón Villaplana
Guillén.

1.3 Pati, espai lliure o jardí
En ocasions el pati posterior pot ser un jardí de acurat disseny

TIPOLOGIES DE FAÇANA

Les façanes que recauen al pati central de ventilació i fins i tot les que recauen al pati o jardí posterior solen ser façanes, que encara que, no

presenten la significació i decoració de la façana principal que recau al carrer, si que tenen una composició ordenada i les fusteries són de

similars característiques que les de la façana a carrer.

2.2  ALTRES FAÇANES

2.3  COBERTA

2.4  SISTEMA ESTRUCTURAL

Vertical:

-murs de càrrega de tàpia, carreu o rajola massissa

-pilars i matxons de rajola massissa

2.5  ORGANITZACIÓ ESPACIAL INTERNA

Situació dels elements comuns i altura dels forjats

2.5.1 Escala i vestíbul

2.5.2 Nombre d'unitats d'ús

2.5.3 Distribució interior

2.5.5 Revestiments, elements decoratius i fusteries

TERRATS, TERRADOS I TERRASSES: sobre l'estructura de coberta es disposen

corretges i llistons de fusta, sobre els quals es col·loca rajola rebuda amb algeps i,

posteriorment un tercer estrat ceràmic format per rajoles rebudes amb una mescla de

morter hidràulic compost de calç, algeps i xamota (teula triturada), que a voltes

s'emprava fins i tot per a recobrir el plànol de coberta com a protecció afegida.

INCLINADA DE TEULA O TEULADA: Sobre l'estructura de coberta es disposen

corretges i llistons de fusta i  rajoles ceràmiques que servia de base a les teules de

coberta.

El nucli de comunicació vertical, sol ubicar-se en la segona crugia, centrat o en un lateral. No obstant açò podem trobar

altres variants. El vestíbul se situa en planta baixa, normalment centrat. Si hi ha pati interior de ventilació i il·luminació

sol estar centrat després del vestíbul i al fons de la parcel·la se situa el jardí o pati posterior.

Els forjats mantenen el mateix nivell en cadascuna de les plantes. En façana l'altura dels balcons marca el nivell

de cadascun dels forjats.

En origen, els edificis corresponents a aquesta tipologia es destinaven a una única família. Posteriorment parteix de

l'edifici es destina a vivendes de lloguer.

Actualment, encara que encara hi ha algun cas de vivenda unifamiliar, la majoria solen tenir una o dos vivendes per

planta.

Les distribucions són molt variables, predominant la primitiva solució de la graella de peces amb comunicació

directa entre elles, sense que se sistematitzen encara els distribuïdors.

MIXTA: combinació d'ambdós cobertes

Forjats recolzats en el mur de façana i en bigues

1.1 Morfologia de la parcel·la
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1.4 Arbrat protegit Pot existir algun jardí o arbre protegit en el jardí associat a aquesta tipologia.

2.5.4 Espais i/o estades principals i/o singulars

Les vivendes solen tenir unes estades principals situades en la primera planta bolcades al carrer. Aquestes

estades són de generoses dimensions i compten amb revestiments, elements decoratius, i fusteries d'interès.

va
ria

bl
e

variable

mes elaborades de forja o fosa

negre mat o gris

Sense marcs

Brancals: en blau

Llindes: si existeix llinda de fusta es deixa

vist en color fosc

Mur llis: valors intensos dels colors

Ocres (10YR -7,5YR-2,5YR i 2,5I)

Almànguenes (10R i 5R)

Muro: valors clars dels colors

Elements decoratius: colors mes clars de

la mateixa gamma o grises freds

Encoixinat de PB: igual que elements

decoratius o més fosc que el mur

ESCALA: Escales de volta paredada de tres o quatre trams de generoses dimensions. La barana sol ser de fosa i el

passamans de fusta. L'enrajolat sol ser de pedra natural.

ACCÉS O VESTÍBUL: després del gran portó d'entrada es troba el vestíbul, normalment de doble altura i amb elements

decoratius i ornamentals d'interès. L'enrajolat, en ocasions, adaptat per al pas de carros també presenta interès.

Donada la significació social d'aquestes vivendes, no és difícil trobar a l'interior elements d'interès tals com a

paviments, pintures murals, motlures, fusteries interiors, ximeneres, revestiments de taulells...

Podem considerar "casa acomodada" a tota aquella que es troba entre la casa veïnal i la casa senyorial, sent aquesta última la que

pren com a referent. Els seus propietaris són nobles o alts funcionaris i per tant, el seu treball no és manual sinó intel·lectual i no

depèn de la seua residència. La casa acomodada és, en origen, la vivenda d'una única família, amb un planta baixa on es troba

l'accés que la porta del qual destaca en façana, entresòl i/o semisoterrani, un primer pis principal de gran altura  on es desenvolupa

la vivenda i una planta superior de menor altura amb buits de menor grandària o òculs. En ocasions també presenta un baix coberta

que es manifesta amb xicotetes finestres en façana. En alguns casos i sobretot a la fi del s. XIX, aquestes últimes plantes es

llogaven, de manera que aquests edificis seran residència de diverses famílies diferenciades.

Aquest tipus arquitectònic al costat dels palaus permet el desenvolupament ple dels esquemes compositius propis de cada període.

Com a característiques comuns del tipus podem nomenar les següents: per falta d'espai no arriben a tenir una disposició claustral

com els palaus, però les dimensions tant de la parcel·la com de les peces de la vivenda, seran inferiors al palau però superiors a la

casa menestral. Per imitació incorporen alguns elements dignificants del repertori palatí, com a grans portons, escuts heràldics,

balcons, elements decoratius cultes... Al no existir vincle entre treball i vivenda es prefereixen solucions de planta baixa amb

entresòl i semisoterrani.

Cronològicament trobem edificacions d'aquest tipus des de finals del s. XVIII fins a finals del s. XIX. Les primeres, tindran com a

referència les cases nobiliàries medievals de l'àmbit mediterrani i per tant, es tracta d'edificis compactes, sense elements

ornamentals elaborats que presenten nuesa ornamental en els murs de fàbrica en els quals l'obertura de buits respon a criteris

funcionals interiors. Posteriorment al llarg del s. XIX, es va implantant la influència acadèmica i amb ella la generalització dels

elements formals clàssics i els esquemes compositius tripartits acadèmics. En els últims anys del segle les façanes aniran adoptant

els principis formals de l'eclecticisme. Aquests canvis es produeixen principalment en la façana amb escasses influències en

l'estructura espacial del tipus.

de fusta vista (fosc) de fusta vista o pintada de colors
de fusta vista o pintada de colors

destaca el portó d'entrada destaca el portó d'entrada

persianes alacantines, porticons.

mallorquines i venecianes. De fusta

persianes alacantines, porticons.

mallorquines i venecianes. De fusta

Sòcol i portal d'accés: pedra vista o color

gris

Ocres (10YR i 7,5YR)

Almànguenes (10R i 5R)

Mur llis:  colors

Elements decoratius: colors mes clars de

la mateixa gamma o grises freds

Encoixinat de PB: igual que elements

decoratius o més fosc que el mur

Sòcol i portal d'accés: pedra vista o color

gris

Façana d'un pati interior

Coberta: estructura de jàssenes de fusta

Horitzontal: forjat de bigues i biguetes de

fusta amb revoltons

La tipologia de coberta més comú en les cases

acomodades és la coberta inclinada de teula. No

obstant açò podem trobar altres variants com a

terrats o solucions que combinen la inclinada i la

plana.

L'escala sol disposar de llanterna o claraboia

d'il·luminació i ventilació.

Vestíbul

Escala principal

Vestíbul. Detall decoratiu en sostre

ANNEX 2: FITXES DE CARACTERITZACIÓ TIPOLÒGICA





T I P U S  5   A R Q U I T E C T U R A  D E  L ' E C L E C T I C I S M E  ( 1 8 7 5 - 1 9 1 7 )

COMPONENTS PRINCIPALS

1. PARCEL·LA

Parcel·la en zones de reforma urbana de dimensions regulars i generoses

Ocupació total de la parcel·la. Pati central i xicotets patis de ventilació

2.1  FAÇANA PRINCIPAL

2. EDIFICACIÓ

TIPUS 5.1 ECLÈCTIC (1875-1917)

de rajola massissa

arrebossat pintat mat llis, encoixinat, rajola fingida, rajola vista, esgrafiats, pedra...

Incorporació de nous elements decoratius i nous materials: guardapols, frontons, edicles, pilastres, mènsules...
Modernisme: elements florals i formes orgàniques lliures

de fosa negra, blanca o grisa

massissos d'estructura, normalment, de lloses de rodeno lluïdes amb motlures clàssiques

destaca el portó d'entrada amb profusa decoració

finestres venecianes i mallorquines, de fusta

DESCRIPCIÓ

El pati és un element rellevant de la configuració espacial de l'edifici

TIPOLOGIES DE FAÇANA

Les façanes que recauen al pati central de ventilació solen ser façanes, que encara que, no presenten la significació i decoració de la façana

principal que recau al carrer, si que tenen una composició ordenada i les fusteries són de similars característiques que les de la façana a

carrer.

2.2  ALTRES FAÇANES

2.3  COBERTA

2.4  SISTEMA ESTRUCTURAL

Vertical:

-murs de càrrega de rajola massissa

-pilars i matxons de rajola massissa

-pilars de fosa de plantes baixes i entresòl

2.5  ORGANITZACIÓ ESPACIAL INTERNA

Situació dels elements comuns i altura dels forjats

2.5.1 Escala i vestíbul

2.5.2 Nombre d'unitats d'ús

2.5.3 Distribució interior

2.5.5 Revestiments, elements decoratius i fusteries

TERRATS, TERRADOS I TERRASSES: sobre l'estructura de coberta es disposen

corretges i llistons de fusta, sobre els quals es col·loca rajola rebuda amb algeps i,

posteriorment un tercer estrat ceràmic format per rajoles rebudes amb una mescla de

morter hidràulic compost de calç, algeps i xamota (teula triturada), que a voltes

s'emprava fins i tot per a recobrir el plànol de coberta com a protecció afegida.

INCLINADA DE TEULA O TEULADA: Sobre l'estructura de coberta es disposen

corretges i llistons de fusta i  rajoles ceràmiques que servia de base a les teules de

coberta.

El nucli de comunicació vertical, sol situar-se en la segona crugia, centrat o en un lateral. No obstant açò podem trobar

altres variants.

El vestíbul se situa en planta baixa, normalment centrat. Si hi ha pati interior de ventilació i il·luminació sol estar centrat

després del vestíbul.

Els forjats mantenen el mateix nivell en cadascuna de les plantes. En façana l'altura dels balcons marca el nivell de

cadascun dels forjats.

En origen, els edificis de veïns tenien dos o tres vivendes per planta i tant la casa acomodada com el palauet es

destinaven a una única família.

Actualment, encara que encara queda algun palauet o casa acomodada que es destinen a vivenda unifamiliar,

normalment es destinen a diverses vivendes.

Les habitacions de dia o nobles (salons, despatxos...) recauen a la façana principal, les de servei (cuina,

menjador...) se situen en la part posterior bolcant a un pati interior i les altres (dormitoris...) en la part interior i més

fosca de la casa.

MIXTA: combinació d'ambdós cobertes

Forjats recolzats en el mur de façana i en bigues

No és comú l'existència de jardins o arbres protegits en aquesta tipologia.

2.5.4 Espais i/o estades principals i/o singulars

Les vivendes solen tenir unes estades principals situades en la primera planta bolcades al carrer. Aquestes

estades, en major mesura en la casa acomodada i palauet, són de generoses dimensions i compten amb

revestiments, elements decoratius, i fusteries d'interès.

va
ria

bl
e

variable

Fons: valors clars dels colors 2,5Y, 5Y, 10GY, 5YR
  rajola fingida

ESCALA: Escales de volta paredada de tres o quatre trams de generoses dimensions. La barana sol ser de fosa i el

passamans de fusta. L'enrajolat  sol ser de pedra natural.

ACCÉS O VESTÍBUL:

-Edifici veïnal: vestíbul d'una  altura i amb elements decoratius i ornamentals d'interès.

-Casa acomodada:  gran vestíbul a doble altura amb elements decoratius, ornamentals i revestiments d'interés.

 L'enrajolat, en ocasions està adaptat per al pas de carros, també presenta interès.

-Palauet urbà: gran vestíbul a doble altura amb elements decoratius, ornamentals i revestiments d'interés. 

 L'enrajolat, en ocasions està adaptat per al pas de carros, també presenta interès.

És comú trobar a l'interior de les vivendes, i en major mesura en la casa acomodada i el palauet urbà,  elements

d'interès tals com a paviments, pintures murals, motlures, fusteries interiors, ximeneres, revestiments de taulells...

Aquest tipus està format per edificis residencials, produïts a la fi del segle XIX o principis del segle XX (1875-1917) associats a

zones de reforma urbana que li permeten  l'augment de la grandària generalitzada de totes les variables: altura, grandària,

parcel·lació, nombre de vivendes per edifici... Considerem en aquest tipus els edificis veïnals, cases acomodades i palauets urbans.

Si ben aquest tipus és coetani amb la tipologia que hem denominat "Casa veïnal eclèctica", es distingeix d'aquesta fonamentalment

perquè en implantar-se en zones de nova creació (sobre estructures parcel·laries històriques) permet una regularització dels

paràmetres: edificis de quatre o cinc altures en parcel·les regulars amb tres o quatre crugies, nucli d'escala central i vivendes a

banda i banda amb xicotets patis de ventilació.

Els murs de façana són en la majoria dels casos fàbriques de rajola semi-industrial i els forjats són de revoltons amb biguetes de

fusta de secció cada vegada més xicoteta i llistons clavetejats en els laterals per a sostenir el revoltó. Generalment aquests sostres

no es deixen vistos sinó que es cobreixen amb falsos sostres.

En aquest període apareixen els primers sòcols de pedra amb molturación clàssica, els portals d'accés es materialitzen amb profusa

decoració i gran llibertat (adovellats, de mig punt, escarsers...), els portons de fusta d'accés adquireixen major relleu i decoració,

apareixen guardaeixos de fosa, les obertures de l'edifici, freqüentment adopten forma d'arc de mig punt amb guardamalletes

arquejat de fosa. Aquests buits assumeixen major relleu i decoració perimetral amb elements com guardapols, frontons, edicles,

pilastres, capitells, claus, mènsules... S'estenen els balcons massissos formades per lloses de pedra de rodeno encastades en el

mur i arrebossades amb motlures clàssiques. Sobre els balcons massissos apareixen baranes de fosa que creen diferents formes i

motius diversos. Es difon també, l'ocupació de pilars de fosa en la planta baixa per a evitar ocupar espai disponible per a aparadors

dels baixos comercials que comencen a ser dissenyats al costat de la resta de la façana amb dissenys corporatius realitzats en

metall i fusta. Es difonen els miradors concebuts des del projecte i no com a afegits posteriors a un balcó existent; Segueixen

predominant els miradors de fusta però a partir de 1880 apareixen els primers miradors metàl·lics que aniran desapareixent en la

primera dècada del segle XX. A l'interior la decoració també inunda els espais amb elements tals com a falsos sostres d'algeps amb

dibuixos, plafons per a llums, denticles perimetrals o paviments de gres de Nolla i rajoles hidràuliques que desbanquen a la

ceràmica vidriera.

de fusta vista (fosca) i pintada en colors harmonitzada amb la resta de façana

Coberta: estructura de jàssenes de fusta

Horitzontal:

-forjat de bigues i biguetes de fusta amb revoltons

-forjats de bigues i biguetes metàl·liques (a partir de 1900)

La tipologia de coberta més comú de l'eclecticisme i

modernisme és la coberta inclinada o mixta.  No

obstant açò podem trobar altres variants com a

terrats.

Apareixen solucions singulars de coberta com a

cuculles i cúpules, normalment remarcant cantons i

xamfrans.

L'escala sol disposar de llanterna o claraboia

d'il·luminació i ventilació.

E

TIPUS 5.2 MODERNISTA (1902-17)

5.1.1 PLE - 5.1.2 NEOBARROC - 5.1.3 FRANCÈS -5.1.4 CLASSICISTA

5.2.1 ART NOUVEAU - 5.2.2 MEDIEVAL - 5.2.3 SEZESSION

Vertical Tripartida (base, cos y remat)
- base: sòcol clarament diferenciat amb encoixinat i normalment indorporant l'entresòl
- cos principal: estructura unitaria per mitjà d'ordres o altres recursos compositius
- remat:  baix-coberta amb cornisa de rajola i/o ampit. Ús de remats complexes i formalment molt elaborats
Composició en horitzontal amb cos central i dos laterals
Els locals comercials s'integren en el disseny de la façana

Sòcol: pedra vista o color gris

Marcs, impostes, cornises i balcons: colors més clars de la mateixa gamma o grisos freds
Encoixinat de PB: igual que elements decoratius o més fosc que el mur

E

Vestíbul

Mur

Fustería

Sistema d'enfosquiment

Baranes i reixes

Revestiments o acabats

Elements decoratius

2.1.1 Composició

Color

Balcons

Font: Estudio Cromático de los Barrios del Carmen,
Mercat, Seu Xerea y Universitat -Sant Francesc
para la Rehabilitación de los mismos en sus
parámetros cromáticos históricos y Estudio
cromático del Barrio de Velluters.
Equip: A. García Codoñer,  Jorge Llopis Verdú,
José V. Masiá León, Ana Torres Barchino, Ramón
Villaplana Guillén.
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Vestíbul i escala

ANNEX 2: FITXES DE CARACTERITZACIÓ TIPOLÒGICA

1.2 Ocupació de parcel·la

1.3 Pati, espai lliure o jardí

1.1 Morfologia de la parcel·la

1.4 Arbrat protegit



TIPUS 6  ARQUITECTURA MODERNA (1917-1960)

COMPONENTS PRINCIPALS

1. PARCEL·LA

Parcel·la de dimensions generoses en zones de reforma urbana. Les

parcel·les en cantó o xamfrà són característiques d'aquest període.

2.1  FAÇANA PRINCIPAL

2. EDIFICACIÓ

TIPUS 6.1 ECLÈCTIC TARDÀ

de rajola massissa

arrebossat pintat mat llis

elements decoratius clàssics hipertrofiats i
deformats: ordes gegants, balustrades,
frontons...

elaborades de fosa negra mat
 o grisa

portó d'entrada metàl·lic i vidre
persianes enrotllables de fusta

massissos amb vols dels forjats

elaborades de forja o fosa negra mat
o grisa. Formes geomètriques

Ocres (10YR y 7,5YR)

DESCRIPCIÓ

TIPOLOGIES DE FAÇANA

Les façanes que recauen al pati central de ventilació i fins i tot les que recauen al pati o jardí posterior solen ser façanes, que encara que, no presenten la significació i

decoració de la façana principal que recau al carrer, si que tenen una composició ordenada.

2.2  ALTRES FAÇANES

2.3  COBERTA

2.4  SISTEMA ESTRUCTURAL

Vertical:

-murs i pilars de rajola massissa

-pilars metàl·lics i de formigó armat

2.5  ORGANITZACIÓ ESPACIAL INTERNA

Situació dels elements comuns i altura dels forjats

2.5.1 Escala i vestíbul

2.5.2 Nombre d'unitats d'ús

2.5.3 Distribució interior

2.5.5 Revestiments, elements decoratius i fusteries

INCLINADA DE TEULA O TEULADA: Sobre l'estructura de coberta es disposen

corretges i llistons de fusta i  rajoles ceràmiques que servia de base a les teules de

coberta.

El nucli de comunicació vertical, sol situar-se en la segona crugia, centrat. No obstant açò podem trobar altres variants,

com la seua situació en la primera crugia pròpia de l'eixample de Guillem de Castro. El vestíbul se situa en planta

baixa, normalment centrat. El pati interior de ventilació i il·luminació sol estar centrat després del vestíbul i al fons de la

parcel·la un pati que en ocasions recau al pati d'illa.

En el cas del tipus racionalista, podem trobar solucions d'accés a les vivendes d'interès pròpies d'aquesta tipologia com

a corredors comuns oberts o tancats, a través dels quals s'accedeix a les vivendes.

Els forjats mantenen el mateix nivell en cadascuna de les plantes. En façana l'altura dels balcons marca el nivell de

cadascun dels forjats.

En origen, els edificis corresponents a aquesta tipologia tenien dos vivendes per planta, encara que en parcel·la en

cantó o de grans dimensions podem trobar altres variants.

Actualment, en general, es manté l'ús residencial amb dos vivendes per planta.

Les vivendes solen ser de grans dimensions, en ocasions amb entrada per al servei i entrada principal. Les

estades de dia se situen al costat de la façana principal, les de servei en la part posterior, i les habitacions en la

part central, il·luminades i ventilades pel pati central i els xicotets patis de ventilació.

MIXTA: combinació d'ambdós cobertes

Forjats recolzats en el mur de façana i en bigues

2.5.4 Espais i/o estades principals i/o singulars

Si la vivenda disposa d'estades principals aquestes se situen bolcades al carrer.

va
ria

bl
e

variable

Mur i marcs: valors clars dels colors

ESCALA: Escales de volta paredada o de formigó de tres o quatre trams de generoses dimensions. La barana sol ser

de fosa i el passamans de fusta i l'enrajolat  sol ser de pedra natural.

ACCÉS O VESTÍBUL: després del gran portó d'entrada es troba el vestíbul, normalment d'una altura i amb elements

decoratius, ornamentals i revestiments d'interès.

En ocasions podem trobar a l'interior de les vivendes elements d'interès tals com a paviments, pintures murals,

motlures, fusteries interiors, ximeneres, revestiments de taulells...

Aquesta tipologia està directament relacionada amb l'arquitectura dels eixamples que s'estan construint a València, ja que de manera coetània es

construeixen edificis en aquestes noves zones de la ciutat i en les àrees de reforma dins de l'àmbit intramurs.

El volum construït de l'edifici es dispara aquest període, arribant a aconseguir entorn del 1930 fins i tot dotze altures distribuïdes en planta baixa i

freqüentment entresòl, sis o més plantes volades en forma d'àtics, torres, etc., en un entorn en el qual anteriorment no havien edificis de més de

sis plantes. Aquest augment d'altura va lligat a la utilització de l'ascensor i a la substitució dels antics forjats històrics de fusta per forjats i vols de

biguetes metàl·liques  i posteriorment a partir del 1930 per forjats de formigó armat. D'una manera similar però més lenta, es va substituint

l'estructura sustentant de murs de càrrega de fàbriques de rajola per estructures porticades de formigó.

Les façanes llueixen miradors de diverses plantes que s'estenen en altura i amplària fins a convertir-se en els anys 30 en cossos volats complets

de l'edifici. Els balcons individuals es van reduir encara que els correguts en cantó van tornar a aparèixer durant la segona i la tercera dècada del

segle XX.

Els grans cantons es resolen en xamfrans o  corbes dolces, i al final del període freqüentment volades en tota la seua dimensió. En aquestos

cantons solen aparèixer marquesines.  La fenestració de l'edifici augmenta la dimensió progressivament. Els porticons desapareixen ràpidament

com a solució d'enfosquiment i les noves persianes enrotllables de fusta s'imposen com a solució universal. L'ocupació de les cúpules i torres es

va perllongar durant tot aquest període, encara que al final del mateix es detecten els primers edificis racionalistes que renuncien deliberadament

a aquest tipus de recursos de monumentalització.  Sovint l'edifici es remata amb pèrgoles, quioscs i pòrtics de formigó. Apareixen els primers

soterranis complets en edificis, que es destinen principalment a garatges de vehicles.

Els portons d'accés abandonen l'ocupació de la fusta a favor del metall i es vidren completament. Desapareixen els guardaeixos ja que els

vestíbuls ja no s'utilitzen com a aparcament de vehicles de tracció animal.

Conforme avança el temps es detecta una insistència a generar una lectura horitzontal de l'edifici, per bandes, gràcies a les cornises, marcapisos,

ampits de fàbrica amb baranes horitzontals de tub, canvis de material...

En aquest període trobem façanes que es caracteritzen encara per un classicisme barroc amb aires casticistes, façanes art decó a partir dels

anys 30 i façanes de disseny racionalista.

de fusta (vista color fosc o pintada)

Coberta: estructura metàl·lica o de formigó armat

Horitzontal:

-forjat de bigues i biguetes metàl·liques

-forjat de bigues i biguetes de formigó

La tipologia de coberta més comú en aquests

edificis és la coberta planta. No obstant açò

podem trobar altres variants com a terrats o

solucions que combinen la inclinada i la plana.

L'escala sol disposar de llanterna o claraboia

d'il·luminació i ventilació.

Ocupació total de la parcel·la. Celobert central i xicotets patis de ventilació.

En ocasions compta amb pati posterior que bolca a un pati d'illa.

El pati és un element rellevant de la configuració espacial de l'edifici

No és comú l'existència de jardins o arbres protegits en aquesta tipologia.

TIPUS 6.2 ART DECÓ

TIPUS 6.3 RACIONALISTA

Tripartida (base, cos i remat)
- base: sòcol clarament diferenciat amb
encoixinat i normalment incorporant
l'entresòl
- cos principal: estructura unitària
- remat:  baix-coberta amb cornisa de
rajola i/o ampit. Ús de remats complexes i
formalment molt elaborats

estructura porticada de formigó (1930)

Elements decoratius: colors més clars de
la mateixa gamma o grisos freds

de rajola massissa
estructura porticada de formigó (1930)

tendència a simplificació formal i a la
geometrizació: ventall, sol de llevant,
cornucòpia, ziggurat, font, pitxers...

persianes alicantines o enrotllables de
fusta

Tripartida (base, cos i remat)
- base: sòcol clarament diferenciat i
normalment indorporant l'entresòl
- cos principal: estructura unitària en
bandes horitzontals
- remat:  baix-coberta amb cornisa de
rajola i/o ampit. Els remats simplifiquen les
seues formes.

estructura porticada de formigó (1930)

absència d'elements decoratius. S'utilitzen
altres recursos com a combinació de
materials

persianes enrotllables de fusta

desapareixen i es generalitzen els
miradors de diverses plantes

PROPIEDAD

DE

Y EL FENIX

ESPAÑOL

LA UNION

COBERTA PLANA: sobre l'estructura de coberta que sol ser com la resta dels forjats

de pis, es disposa una capa de formació de pendents que es revesteix amb un

paviment, normalment de rasilla ceràmica.

Mur

Fustería

Sistema d'enfosquiment

Baranes i reixes

Revestiments o acabats

Elements decoratius

2.1.1 Composició

Color

Balcons

Font: Estudio Cromático de los Barrios del Carmen,
Mercat, Seu Xerea y Universitat -Sant Francesc
para la Rehabilitación de los mismos en sus
parámetros cromáticos históricos y Estudio
cromático del Barrio de Velluters.
Equip: A. García Codoñer,  Jorge Llopis Verdú,
José V. Masiá León, Ana Torres Barchino, Ramón
Villaplana Guillén.
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Tripartida (base, cos i remat)
- base: sòcol clarament diferenciat amb
encoixinat i normalment incorporant
l'entresòl
- cos principal: estructura unitària
- remat:  baix-coberta amb cornisa de
rajola i/o ampit. Ús de remats complexes i
formalment molt elaborats

arrebossat pintat mat llis arrebossat pintat mat llis

portó d'entrada de fusta o metàl·lic
de fusta (vista color fosc o pintada)

portó d'entrada metàl·lic i vidre
de fusta (vista color fosc o pintada)

massissos amb vols dels forjats

elaborades de forja o fosa negra mat
o grisa. Formes geomètriques

Ocres (10YR y 5Y)
Mur i marcs: valors clars dels colors

Elements decoratius: colors més clars de
la mateixa gamma o grisos freds

Ocres (10YR y 7,5YR)
Mur i marcs: valors clars dels colors

Elements decoratius: colors més clars de
la mateixa gamma o grisos freds

ANNEX 2: FITXES DE CARACTERITZACIÓ TIPOLÒGICA

1.2 Ocupació de parcel·la

1.3 Pati, espai lliure o jardí

1.1 Morfologia de la parcel·la

1.4 Arbrat protegit



TIPUS 7  ARQUITECTURA CONTEMPORÀNIA (1960-1990)

COMPONENTS PRINCIPALS

1.  PARCEL·LA

Parcel·la de dimensions generoses en zones de reforma urbana. Les

parcel·les en cantó o xamfrà són característiques d'aquest període.

2.1  FAÇANA PRINCIPAL

2. EDIFICACIÓ

2.1.1 Composició

No sol ser portant, i es caracteritza per la incorporació de nous materials industrialitzats com rajola cara-vista, mur cortina,
elements prefabricats de formigó...

si el material del mur no queda vist pot revestir-se amb morter de ciment pintat

absència d'elements decoratius. Els propis materials que formen la façana són els que serveixen com a elements de
composició de la mateixa: estructura metàl·lica vista, vidres...

baranes de vidre, d'obra, metàl·liques...

Porta d'entrada metàl·lica i vidre
persianes enrotllables, estors interiors o exteriors, mallorquines de lamel·les corredisses o fixes...

massissos resolts amb vols dels forjats

DESCRIPCIÓ

Les façanes interiors que recauen al pati central de ventilació, no presenten la significació i decoració de la façana principal que recau

al carrer, no obstant açò, si que poden tenir una composició ordenada.

2.2  ALTRES FAÇANES

2.3  COBERTA

2.4  SISTEMA ESTRUCTURAL

Vertical:

-pilars metàl·lics i de formigó armat

2.5  ORGANITZACIÓ ESPACIAL INTERNA

Situació dels elements comuns i altura dels forjats

2.5.1 Escala i vestíbul

2.5.2 Nombre d'unitats d'ús

2.5.3 Distribució interior

2.5.5 Revestiments, elements decoratius i fusteries

COBERTA PLANA: sobre l'estructura de coberta que sol ser com la resta dels forjats

de pis, es disposa una capa de formació de pendents que es revesteix amb un

paviment, normalment de rasilla ceràmica.

Situació dels elements comuns i altura dels forjats

En aquesta tipologia existeixen moltes possibilitats quant a la ubicació dels nuclis de comunicació vertical i els patis

interiors d'il·luminació i ventilació. En funció de la tipologia de parcel·la (entre mitgeres, passant o  en cantó) i en funció

de les seues dimensions podem trobar edificis amb diversos nuclis de comunicació i diversos patis que van concordes

amb la distribució i les vivendes. Tant la posició de les escales com la dels patis són rellevants en la configuració

interior de l'edifici.

Els edificis corresponents a aquesta tipologia tenen normalment dos o tres vivendes per planta. Si disposen de

diversos nuclis de comunicació vertical augmenta el nombre de vivendes per planta.

Les vivendes solen ser dimensions. Les estades de dia se situen al costat de la façana principal, les de servei en la

part posterior, i les habitacions en la part central, il·luminades i ventilades pel pati central i els xicotets patis de

ventilació.

Forjats recolzats en el mur de façana i en bigues

2.5.4 Espais i/o estades principals i/o singulars

Si la vivenda disposa d'estades principals aquestes se situen bolcades al carrer.

va
ria

bl
e

variable

El propi dels materials utilitzats en la façana, com el formigó, rajola cara-vista, mur cortina....

ESCALA: Escales de formigó o metàl·lica de dues, tres o quatre trams de generoses dimensions.

ACCÉS O VESTÍBUL: després del la porta d'entrada es troba el vestíbul, normalment d'una altura.

En ocasions podem trobar a l'interior de les vivendes elements d'interès tals com a paviments, pintures murals,

motlures, fusteries interiors, ximeneres, revestiments de taulells...

de fusta (vista o pintada) o alumini

Coberta: estructura metàl·lica o de formigó armat

Horitzontal:

-forjat de bigues i biguetes metàl·liques

-forjat de bigues i biguetes de formigó

La tipologia de coberta més comú en aquests

edificis és la coberta plana. L'escala sol disposar

de llanterna o claraboia d'il·luminació i ventilació.

Ocupació total de la parcel·la, encara que poden donar-se altres variants.

Pati central i xicotets patis de ventilació. En ocasions compta amb pati

posterior que bolca a un pati d'illa.

El pati és un element rellevant de la configuració espacial de l'edifici

No és comú l'existència de jardins o arbres protegits en aquesta tipologia.

Tripartida (base, cos i remat)
- base: sòcol que sol arribar fins a la planta baiza o primera planta, clarament diferenciat per mitjà de recursos compositius o canvi
de materials.
- cos principal: estructura unitària de pisos superposats
- remat: la coronació de la façana es remata per mitjà de recursos compositius, volades,  ampits...

Entre els anys 1960-1975 van ser anys de fort creixement econòmic a Espanya. L'arquitectura Valenciana importa les fórmules modernes

preses dels arquitectes de Madrid i Barcelona. Aquest és un període injuriat en els anys 80 degut tant a la sobreproducció que desborda

l'activitat dels estudis d'arquitectura com per fi de la dictadura, que provoca un moviment de renovació que s'obstina a ocultar els assoliments

de l'anterior etapa.

La nòmina d'arquitectes que s'incorporen a la denominada "una altra modernitat" és ben important. Luis Gai, Miguel Colomina, Santiago Artal,

Mauro Lleó, Juan José Estellés, Miguel Fisac, Fernando Moreno Barberá entre uns altres, sobreïxen per la seua producció arquitectònica. En

les seues obres es produeix una indubtable actualització de codis en un intent d'atorgar una major capacitat significativa a l'arquitectura. Com a

característiques principals podem nomenar l'eclosió de nous materials i la seua sintaxi, la industrialització i la prefabricació, la integració amb

les arts i amb la naturalesa, l'honestedat constructiva i tècnica, la preeminència de l'edificació oberta, l'expressivitat de les proteccions solars, el

tractament del formigó armat vist o la texturació de les superfícies. Trobem pocs exemples representatius d'aquest període en l'àmbit que ens

ocupa.

L'última cambra de segle és una època estimulant des del punt de vista artístic, ja que arranca amb la finalitat de la dictadura i la consegüent

transició cap a la democràcia. Els primers arquitectes titulats en l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de València l'any 1972 prompte

tindran ocasió de posar en pràctica les seues inquietuds en una època estimulant i plena d'aspiracions després dels anys agitats i convulsos

anteriors. En aquest període tant els arquitectes com el Col·legi d'arquitectes tenen una gran presència en la societat i les seues demandes

que es van materialitzar en plataforma reivindicatives entre les quals podem recordar "El Saler per al poble" i "El riu és nostre i el volemverd".

Aquesta última va suposar una intensa lluita gràcies a la qual tenim actualment el Jardí del Túria en lloc d'una autovia que estava projectada.

El discurs de la Tendeza italiana resultava atractiu pel que representava de reflexió sobre la ciutat i sobre el significat de la memòria de

l'arquitectura. La seua enorme difusió es va veure facilitada per una considerable producció teòrica que prompte va ser adoptada, com un nou

paradigma, per l'Escola llavors dirigida per Miguel Colomina. Es caracteritza per les seues propostes formals, inspirades en el rigor geomètric

dels volums elementals i la volta a l'ordre compositiu que podia ser reproduït i fins i tot desvirtuat per qualsevol projectista.  No obstant açò

aquesta arquitectura té els seus millors exemples a partir de l'any 1982 quan després de guanyar els socialistes van emprendre un ambiciós

programa d'infraestructures, equipaments, grups residencials i edificis públics dels quals tenim pocs exemples representatius en el nostre

àmbit. Com a arquitectes representatius d'aquest període en l'àmbit de Ciutat Vella podem nomenar a Antonio Escario, Emilio Giménez,

Vicente Colomer i Vicente Alcacer dels quals destaquen alguns edificis en la zona de la ronda.

Mur

Fustería

Sistema d'enfosquiment

Baranes i reixes

Revestiments o acabats

Elements decoratius

Color
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ANNEX 2: FITXES DE CARACTERITZACIÓ TIPOLÒGICA

1.2 Ocupació de parcel·la

1.3 Pati, espai lliure o jardí

1.1 Morfologia de la parcel·la

1.4 Arbrat protegit
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FITXES INDIVIDUALITZADES D'ALTRES INSTRUMENTS URBANÍSTICS 

QUE AFECTEN l'ÀMBIT DEL PEP CIUTAT VELLA QUE ES MANTENEN 

VIGENTS DESPRÉS DE LA SEUA APROVACIÓ

FITXA DEL PEP CIUTAT VELLA

C1.01 BIC‐M  Conjunt històric de València (Àrea Central‐Ciutat Vella) BIC 01.01.09 CATALOGO ESTRUCTURAL C1.01

C1.09 BIC‐M Estació del Nord 
 ESTACIÓN DEL NORTE CATÁLOGO HOM. SECT. MOD. DEL PGOU DE 

VALENCIA EN EL SECTOR CENTRO Y SUR

C2.44 BRL‐MIL  Edificio Patuel‐Longas  BRL 02.01.27  CATALOGO ESTRUCTURAL

C2.45 BRL‐MIL Jardins del Real ‐ Vivers    BRL 05.03.05 CATALOGO ESTRUCTURAL C2.45

C2.50 BRL‐JHIL Jardins del Passeig de l'Alameda   BRL 06.01.01  CATALOGO ESTRUCTURAL

C2.51 BRL‐EEIL Plafons ceràmics exteriors anteriors a 1940 

C2.51.01 BRL‐EEIL Retaule ceràmic de Santa Teresa i Sant Joan de la Creu   BRL 03.01.08  CATALOGO ESTRUCTURAL C2.51.01

C2.51.02 BRL‐EEIL Panell Heràldic del Convent de Santa Ursula    BRL 03.01.45 CATALOGO ESTRUCTURAL C2.51.02

C2.51.03 BRL‐EEIL Retaule ceràmic de Sant Onofre    BRL 01.03.35 CATALOGO ESTRUCTURAL C2.51.03

C2.51.04 BRL‐EEIL Retaule ceràmic de Sant Jaume Matamoros   BRL 01.03.37 CATALOGO ESTRUCTURAL C2.51.04

C2.51.05 BRL‐EEIL Panells ceràmics publicitaris de Philips    BRL 01.01.07bis  CATALOGO ESTRUCTURAL C2.51.05

C2.51.06 BRL‐EEIL Retaule ceràmic de Sant Vicent Martir    BRL 01.06.44bis CATALOGO ESTRUCTURAL C2.51.06

C2.51.07 BRL‐EEIL
Retaule ceràmic de la representació en el Temple de Jerusalen de 

Jesus
  BRL 01.01.15 CATALOGO ESTRUCTURAL C2.51.07

C2.51.08 BRL‐EEIL Panell Heràldic de la Puritat    BRL 01.01.13 CATALOGO ESTRUCTURAL C2.51.08

C2.51.9 BRL‐EEIL Retaule ceràmic de Sant Francesc d'Assís    BRL 01.01.38 CATALOGO ESTRUCTURAL C2.51.9

C2.51.11 BRL‐EEIL Retaule ceràmic del Crist del Salvador o de la Penitencia    BRL 01.01.41 CATALOGO ESTRUCTURAL C2.51.11

C2.51.12 BRL‐EEIL Retaule ceràmic de la Verge de la Consolació    BRL 01.02.49 CATALOGO ESTRUCTURAL C2.51.12

C2.52.1 BRL‐EEIL Xemeneia en Carrer Llíria (Interior)   BRL 01.03.24 CATALOGO ESTRUCTURAL C2.52.1

C2.53 BRL‐EEIL Alqueria Canet   EPA_SU_05.03 CATALOGO ESTRUCTURAL

C2.54 BRL‐EEIL Séquia de Favara (Braç de Rajosa i Braç de L'Hospital)   AH‐06 CATALOGO ESTRUCTURAL

C2.55 BRL‐EEIL Séquia de Rovella (Braç 1, 2, 3, 4 i Séquia del Vall Vell)   AH‐08 CATALOGO ESTRUCTURAL

C2.56 BRL‐EEIL Séquia de Mestalla (Braç d'Algirós)   AH‐05 CATALOGO ESTRUCTURAL

C2.58 BRL‐EPA Restes arqueológics Muralla Romana C/ Avellanes    BRL 01.01.04 CATALOGO ESTRUCTURAL

C2.59 BRL‐EPA Restes arqueológics del Vall Cobert    BRL 01.02.12 CATALOGO ESTRUCTURAL

C2.60 BRL‐EPA Palau Real   BRL 05.03.04 CATALOGO ESTRUCTURAL

C2.61 BRL‐EPA Conjunt Antic Hospital General    BRL 01.06.23 CATALOGO ESTRUCTURAL

C2.62 BRL‐EPA Àrea Sacra Romana Plaça Sant Nicolau   BRL 01.01.43 CATALOGO ESTRUCTURAL

C2.63 BRL‐EPA Restes arqueológics de l'Almoïna i Presó de Sant Vicent    BRL 01.06.17 CATALOGO ESTRUCTURAL

C2.64 BRL‐EPA Presó de Sant Vicent    BRL 01.01.03 CATALOGO ESTRUCTURAL

C2.65 BRL‐EPA Conjunt de Sant Joan de l'Hospital    BRL 01.02.51 CATALOGO ESTRUCTURAL

C2.68 BRL‐SHIL Refugis Antiaeris

C2.68.01 BRL‐SHIL Refugi Antiaeri C/ de Dalt 33 cantó C/ Ripalda    BRL 01.03.02 CATALOGO ESTRUCTURAL C2.68.01

C2.68.02 BRL‐SHIL Refugi Antiaeri C/ del Serrans, 25   BRL 01.03.47 CATALOGO ESTRUCTURAL C2.68.02

C2.68.03 BRL‐SHIL Refugi Antiaeri C/ Espada   BRL 01.02.20 CATALOGO ESTRUCTURAL C2.68.03

C2.68.16 BRL‐SHIL Refugi Antiaeri Col∙legi Gran Associació    BRL 01.03.29 CATALOGO ESTRUCTURAL C2.68.16

C2.68.17 BRL‐SHIL Refugi Antiaeri Institut Lluís Vives    BRL 01.06.44 CATALOGO ESTRUCTURAL C2.68.17

C3.2073  EDIFICI EN C/ ALICANTE 15
 2.1 PEP‐1 (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

C3.2074  EDIFICI EN C/ ALICANTE 13
 2.2 PEP‐1 (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

C3.2075  EDIFICI EN C/ ALICANTE 11
 2.3 PEP‐1 (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

C3.2076  EDIFICI EN C/ ALICANTE 9
 2.4 PEP‐1  (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

C3.2077  EDIFICI EN C/ ALICANTE 7
 2.5 PEP‐1  (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

C3.2078  EDIFICI EN C/ ALICANTE 5
 2.6 PEP‐1  (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

C3.2079  EDIFICI EN C/ CASTELLÓN 2
 2.7 PEP‐1  (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

C3.2080  EDIFICI EN C/ CASTELLÓN 4
 2.8 PEP‐1  (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

C3.2081  EDIFICI EN C/ ALICANTE 16
 2.16 PEP‐1  (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

C3.2082  EDIFICI EN C/ RUZAFA 18
 4.11 PEP‐1 (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

ANNEX 3

CODI CLASSE DENOMINACIÓ

FITXA/ES VIGENT/S                                             
(En el cas que aparega el codi d'una fitxa d'un instrument de planejament i el de la fitxa del PEP 

Ciutat Vella, les dos fitxes es complementen i estan vigents) 
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ANNEX 3
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FITXA/ES VIGENT/S                                             
(En el cas que aparega el codi d'una fitxa d'un instrument de planejament i el de la fitxa del PEP 

Ciutat Vella, les dos fitxes es complementen i estan vigents) 

C3.2083  EDIFICI EN C/ RUZAFA 20
 4.12 PEP‐1 (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

C3.2084  EDIFICIO EN C/ RUZAFA 22
 4.13 PEP‐1 (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

C3.2085  EDIFICIO EN C/ RUZAFA 24
 4.14 PEP‐1 (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

C3.2086  EDIFICIO EN C/ RUZAFA 26
 4.15 PEP‐1  (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

C3.2087  EDIFICI EN C/ GENERAL SAN MARTÍN 17
 4.17 PEP‐1  (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

C3.2088  EDIFICI EN C/ GENERAL SAN MARTÍN 15
 4.18 PEP‐1 (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

C3.2089  EDIFICI EN C/ GENERAL SAN MARTÍN 13
 4.19 PEP‐1  (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

C3.2090  EDIFICI EN C/ GENERAL SAN MARTÍN 11
 4.20 PEP‐1  (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

C3.2091  EDIFICI EN C/ GENERAL SAN MARTÍN 9
 4.21 PEP‐1 (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

C3.2092  EDIFICI EN C/ GENERAL SAN MARTÍN 3
 4.26 PEP‐1  (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

C3.2093  EDIFICI EN C/ GENERAL SAN MARTÍN 1
 4.27 PEP‐1  (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

C3.2094  EDIFICI EN C/ CASTELLÓN 7
 4.28 PEP‐1 (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)

C3.2095  EDIFICI EN C/ CASTELLÓN 5
 4.29 PEP‐1  (PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL ENSANCHE DE 

VALENCIA ‐ PLA DEL REMEI RUSSAFA NORD)
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1. DATOS:  

 DISTRITO 3 - EXTRAMUROS 

 BARRIO 2- LA ROQUETA 

 HOJA PLAN GENERAL C – 34 y 40 

 CLASE DE SUELO SU 

 
PROTECCION ANTERIOR:     NIVEL 2 en P.G.O.U. 
B.I.C. R.D. 1925/1983, 25 de Mayo (BOE:12.07.1983) 

 CARTOGRAFIA 
CATASTRAL 

423 – 01-IV y 423-06-II 

 

LOCALIZACION C/. Xátiva 22 

  
 
 

 2. PARCELA  

 IMPLANTACION Planificación urbana 

 FORMA Rectangular 

 SUPERFICIE 22.671,44 m2 

 

 

 3. EDIFICACION:  

  

 NUMERO DE EDIFICIOS 1 

 ENTORNO:                     Edificación aislada de 
gran singularidad 
rodeado de manzanas de 
ensanche. 

 USO ORIGINARIO 
USO PROPUESTO 
 

Estación ferroviaria 
Infraestructura dotacional 
con compatibilidad 
terciaria 

 OCUPACION 14.812,34 m2 

      NUMERO DE PLANTAS 1-2-3-4 

  
EDIFICABILIDAD 

 
22.016,40 m2t 
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4. REFERENCIAS TÉCNICAS 

 
FECHA DE CONSTRUCCIÓN:  1906 - 1917 

        PROYECTO: Demetrio Ribes 
 
 
 
 
SISTEMA CONTRUCTIVO:   
Edificación sobre parcela casi rectangular, 
retranqueada de la calle Bailén y Xátiva por 
patios rodeados de verjas.  
 

        El hangar, obra del ingeniero E.Grasset, 
realizada en los talleres de Grasset y Cía en 
Madrid, de 12 metros de alto en los arranques 
de los arcos biarticulados roblonados según la 
tradición de las Exposiciones Universales de 
1.855-67 y París de 1.889 y superpuestos a los 
muros del edificio con 22 metros en su clave. 

 
El edificio de la propia Estación proyectado y 
realizado por el Arquitecto Demetrio Ribes en 
forma de U compuesto por un cuerpo central  y 
dos laterales creando un espacio intermedio 
para vías y andenes. 
 
Las fachadas están rítmicamente desarrolladas 
segín módulos de un gran esquematismo 
formal. La principal, predominantemente 
horizontal presenta torres laterales que 
recuerdan a las de la Lonja, con escasa altura y 
ritmos verticales en los entrepaños que no 
llegan a desequilibrar la horizontalidad general. 
El remate del edificio queda definido por 
pináculos terminales de perfil aparentemente 
almenado. Profusa decoración de elementos 
cerámicos y temas inspirados en la agricultura 
valenciana así como elementos emblemáticos 
alusivos a la Compañía de Caminos y Hierros 
del Norte como la estrella de cinco puntos y el 
águila, símbolo de la velocidad, que remata el 
cuerpo central del edificio.  
El hall, decorado con cerámica vidriada de José 
Ros en “La  Ceramo” de Benicalap. Posible 
diseño de Demeterio Ribes.  

 
 

 

 

 
Catastral Municipal 1929-1945 

 
 

Catastral C.G.C.C.T. 1980 

 
 

                     Fotografía aérea Mayo 2005 
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5.1 REFERENCIA HISTÓRICA 

 
Planificación urbana que tiene su origen en el Plan del Ensanche de 1.912 de Francisco Mora con límite 
en el Camino de Tránsitos y nacido como consecuencia de las necesidades del tráfico ferroviario.  La 
Estación fue inaugurada en Agosto de 1.917. 
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5.2 REFERENCIA HISTÓRICA 
          
              Plano General de Valencia año 1.925.  Anónimo. Entorno Estación del Norte.  
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6. VALORES:  

 

   

 HISTORICOS: ■ 
 CULTURALES: ■ 
   

 URBANISTICOS:  
         AMBIENTAL ■ 
         INTEGRACION URBANA ■ 
         CARÁCTER ARTICULADOR ■ 
         CARÁCTER ESTRUCTURAL ■ 
   

 ARQUITECTONICOS:  
          COMPOSICIÓN : Modernista. Sezesión 

Vienesa 
 FACHADAS:  Revoco y pintura con carpintería 

de madera y hierro forjado, zócalo de piedra y 
profusión de elementos cerámicos   

  
         SISTEMA CONSTRUCTIVO:  

Estructura portante y columnas de fabrica de ladrillo 
edificio estación. Estructura independiente de arcos 
articulados de acero para el hangar 

 
         ESTADO DE CONSERVACIÓN:  Buena 
  

 
 
9. ESTRUCTURA URBANA PROPUESTA 

 
     
  

 
7. PROTECCIÓN : 
 

BIEN DE INTERES CULTURAL 

 8. CONDICIONES DE TRANSFORMABILIDAD:  
   

 
CONSERVACION ■ 

 
RESTAURACION ■ 

 ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS 
AÑADIDOS ■ 

 REPOSICIÓN DE ELEMENTOS 
PRIMITIVOS ■ 

 REFORMA Y REDISTRIBUCIÓN 
INTERIOR   ■ 

 
ALTERACIONES DE VOLUMEN □ 

 
  

 
10. ENTORNO DE PROTECCIÓN 
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11 OBRAS PERMITIDAS: 
 
 
 

  De acuerdo con lo estipulado en el Convenio entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat 
Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia, RENFE y GIF para la remodelación de la Red Arterial 
Ferroviaria de la Ciudad de Valencia, suscrito en 23 de Febrero de 2003, se autoriza la ampliación 
volumétrica de la Estación en los terrenos inmediatos al Sur de la actual marquesina con destino a la 
construcción del nuevo vestíbulo y servicios ferroviarios de la estación soterrada. 

 
 
En el conjunto de la nueva Estación Central de Valencia (edificio actual más su ampliación) 

calificado como dotación pública de la Red Primaria de Infraestructura de Transporte Ferroviario 
(P/ID-F) con una edificabilidad máxima de 82.666 m2t. se admitirá el uso terciario como uso 
compatible autorizándose asimismo usos comerciales y/o de servicio de los viajeros en locales 
situados bajo cota de rasante, vinculados al conjunto de la actuación. 

 
 
Las condiciones de la intervención sobre la parcela definida, se establecerán a través de 

proyecto unitario de carácter singular, vinculado a la funcionalidad y características de la Estación 
soterrada, asignándosele una edificabilidad total máxima autorizada en el conjunto de 82.666 m2t. 
proyecto de intervención que deberá justificarse adecuadamente dada su inclusión en el entorno del 
edificio actual declarado Bien de Interés Cultural, del cual pasará a formar parte. 
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05 / 03

ALQUERÍA CANET (Jardines del Real)

1. PARCELA :

OCUPACIÓN :
OFICINAS MUNICIPALESUSOS :
EN USO

DIMENSIONES :

PARCELA

ESTRUCTURA :

OTROS :

AMB. SOCIAL
DETERIORADO

3. ENTORNO PAISAJÍSTICO:

RURALUSOS :
INDUSTRIAL

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL :

ACCESIBILIDAD :

ELEMENTOS PERTURBADORES :

SERVICIOSX ALMACÉN

VALOR PAISAJÍSTICO:

BUENA REGULARX MALA

HUMOS RUIDOS TRAFICO

CABLES ESCOMBROS

ALTO MEDIOX BAJO

VIVIENDA 2ª VIVIENDA

ARBOLADO: PARQUE DE  VIVEROS

Nº PLANTAS : 3 PLANTAS

DIM. PLANTA :

VOLUMETRÍA
Nº  VOLÚMENES : 2

MORFOLOGÍA : CASA A DOS AGUAS CON ALERO HORIZONTAL

FACHADA

RECUPERABLE

REVESTIMIENTO : REVOCOS

COLOR : BLANCO

CARPINTERÍA : MADERA

CONSERVACIÓN :

ESTRUCTURA
TIPO ARQ : CASA DE DOS CRUJÍAS, SIMÉTRICA, CON PORCHE

PREVIO, ALERO HORIZONTAL Y MIRAMAR
FÁBRICAS : MAMPOSTERIA  -  LADRILLO

CUBIERTAS : TEJA

CONSERVACIÓN : RECUPERABLE

2. EDIFICACIÓN :

PX: Porxada
PT : Patio Posterior
+1 : Crujía añadida Posterior

CPF: Crujías Paralelas a Fachada
CPP: Crujía Perpendicular a Fachada
PB: Planta Basilical

ARB: Arbolado de interés
ETN: Interés Etnológico
PSJ: Interés Paisajístico
RQL: Interés Arqueológico
TIP: Interés Tipológico

GRP: Grupo
CMN: Camino
VLL: Villa
GPR: Grupo
ARQ: Interés Arquitectónico

VALORES SINGULARES :
NP: Nivel de Protección
BIC: Bién de Interés Cultural
BRL: Bien de Relevancia Local
BRL-BRR: Bien de Relevancia Local - Barraca
1ER ORDEN: Elemento Primer Orden

SI : Simétrica
AS: Asimétrica
AH: Alero Horizontal

EPA_SU_05.03
REF. CATASTRAL : 6536102YJ2763H0001ST

LOCALIZACIÓN : Calle Cavanilles, 1 (Jardín de Viveros)

DISTRITO / SUELO : 05 / SU

NIVEL DE PROTECCIÓN : BRL

CATEGORÍA (D) ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL

05/URB4-SREVISIÓN  EXPOSICIÓN PÚBLICA 2003-2008 :
EN SUREFERENCIA CATÁLOGO 1989 : NP :

SNP :

VALORES SINGULARES : ARQ - PSJ

CÓDIGO FICHA :
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da accedo a la planta principal, donde se encontraría la
sala y las estancias de los propietarios, hoy desaparecidas
por una distribución propia de despachos municipales sin
excesivo interés. En la última planta la andana.

4. DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS HISTÓRICAS

El lugar donde se inserta la antigua alquería.-
La alquería de Canet situada en los Jardines del Real es
una pieza de cierto interés dentro de estas arquitecturas
fagotizadas por la ciudad de su antiguo ámbito rural. La
casa muy próxima a ese tipo de casas que la burguesía de
origen agrario se construye cerca de la ciudad, en un
enclave muy especial, la Vuelta del Riuseñor, un camino en
su momento ameno, de huertas muy próximas a la ciudad y
situado al norte de los antiguos jardines del Palacio Real,
poblado por la burguesía y la aristocracia, que aún
conserva sus casas principales en este lugar siempre
privilegiado.

Las relaciones de esta arquitectura burguesa con el
mundo rural.-
El interés de su arquitectura se centra en utilizar los
patrones ilustrados, próximos a los maestros de obra de la
época y que de alguna manera mantienen una sintonía
fructífera con los códigos constructivos y compositivos en
los que se basan las piezas principales de las arquitecturas
rurales de la época.
De lo rural toma las estructuras tipológicas: la casa de dos
crujías, la manera de techar, de componer el espacio
interno, de construir sus estructuras portantes.
De la arquitectura urbana incluye un repertorio lingüístico
concreto: las impostaciones de fachada, los balcones, etc.

La arquitectura de la alquería.-
La casa consta de dos cuerpos, uno principal, la casa en si
misma y un anexo posterior construido entorno a un patio
sin excesivo interés. La casa en sí incluye a la vez una
pequeña torre miramar lateralizada en la segunda de las
crujías. Frente a la casa un porche de cierta importancia
marca la imagen de la misma

La casa se compone de dos crujías paralelas a fachada con
una estructura compositiva simétrica, cubierta a dos aguas
y con alero horizontal, cuya fachada incluye huecos
dispuestos por niveles y repetitivos en cada planta, con una
gran puerta central adintelada y un primer nivel de
balcones. Frente a la fachada un porche construido por
machones octogonales que soportan una pérgola.

Al entrar en la planta baja observamos el tradicional vano
central une ambas crujías, así como el eje transversal que
une ambas crujías, marcando en planta su geometría con
un dibujo en el solado. Los espacios se distribuyen en esta
planta baja a la manera tradicional: un vestíbulo central

da acceso al edificio, con estancias diferenciadas a
ambos lados y puertas enfrentadas entre sí ). En la
segunda crujía a un lado encontramos una chimenea, un
lugar de cocina posiblemente de caseros o administradores
de la granja agraria. En la parte contraria una escalera que

ALQUERÍA CANET (Jardines del Real)

S. XIX
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ALQUERÍA CANET (Jardines del Real)

A.- BIEN A PROTEGER

B.- ÁREA DE PROTECCIÓN

6. ENTORNO DE PROTECCIÓN

5. DESCRIPCIÓN GRÁFICA Y REFERENCIAS TÉCNICAS
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ALQUERÍA CANET (Jardines del Real)

7. CONDICIONES DE TRANSFORMACIÓN

2.a) PARTES INTEGRANTES

A.- CASA PRINCIPAL: Protección Parcial de su arquitectura conservando estructura tipológica, sistemas constructivos,
muros, forjados y cubierta. Sección y composición de fachadas principal y laterales. Valorando los materiales originales de sus
fábricas y texturas. Valoración del espacio interno dibujado en el croquis que se acompaña. Los espacios de plantas altas
deberían ser objeto de un proyecto de restauración que pusiera en valor la arquitectura de la antigua alquería.
PCH.- PORCHE: Protección Integral de su arquitectura conservando estructura tipológica, los pilares octogonales y sus
basas, las pérgola y el sistema de trepadoras que tradicionalmente las cubren.
T.-TORRE MIRAMAR: Protección Parcial. Protección Parcial de su arquitectura conservando estructura tipológica, sistemas
constructivos, muros, forjados y cubierta. Sección y composición de fachadas principal y laterales. Valorando los materiales
originales de sus fábricas y texturas.
P.- PATIO
Ax.- CUERPOS ANEXOS: Sin Interés.
ELEMENTOS IMPROPIOS.- Cuerpos denominados X
Los cuerpos anexos no merecen especial interés y pueden ser sustituidos por arquitecturas de mayor valor siempre que
mantengan una relación sintáctica coherente con la fachada posterior, la cual debe ser remodelada tras un estudio de sus
fábricas. El cuerpo adosado a fachada posterior debería eliminarse en aras de una mejor sintaxis de la casa y el patio.

RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES.- Núcleo Principal formado por el cuerpo: A + T.
Los cuerpos Ax y el Patio pueden ser sustituidos por arquitecturas de mayor valor que potencien el interés del conjunto

-Condiciones del Subsuelo: Cautelas Arqueológicas-

8. OBSERVACIONES
a) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
Cualquier intervención sobre el bien a proteger implica la redacción de un Proyecto de Restauración y estudio arqueológico que guíe las propuestas y permita una
correcta lectura histórica del edificio y su entorno.
b) INTERVENCIONES PERMITIDAS PREVIAS AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
Solo se podrán efectuar obras de conservación y mantenimiento del edificio objeto de la protección, mientras que en los espacios anexos incluidos en las Áreas de
Influencia y Zonas de Protección Paisajística se mantendrá una escena adecuada para visualizar el bien en su escala.
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