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I. INTRODUCCIÓ 

L'Ajuntament de València va posar en marxa al juny de l'any 2015 el Pla 
d'Intervenció en Edificis Municipals de Valor Patrimonial i Social amb el 
principal objectiu de frenar la deterioració d'una sèrie d'edificis municipals  
singulars que formen part del nostre patrimoni històric i arquitectònic com a 
conseqüència de la inacció i el desinterés de l’anterior equip de govern del PP. 

El primer pas va consistir en un diagnòstic visual dels edificis municipals 
per part de la Secció d'Arquitectura i Supervisió de projectes del Servici de 
Servicis Centrals Tècnics, a partir del qual es va desenvolupar una anàlisi 
prèvia i valoració patrimonial  per a poder establir un seguiment i control continu 
de la seua situació i de tots els seus elements. Això ha permés desenvolupar 
un pla d'actuació eficaç i rigorós mitjançant una introducció, anàlisi crítica o 
diagnòstic i una proposta d'intervenció fonamentada en la recuperació del 
Patrimoni d'Edificis Públics Municipals. 

Amb la finalitat d'iniciar de forma adequada este procés i tenint en 
compte els recursos tècnics existents, es va desenvolupar una inspecció de 
tots els edificis per a determinar les urgències d'intervenció i iniciar una anàlisi 
rigorosa, així com un pla de desenvolupament com a mesura de prevenció i 
control.  

Després de la fase de classificació, que incloïa la localització de l'edifici, 
l'estat de conservació, les característiques constructives i nivell de protecció, 
així com el pressupost, es va realitzar una anàlisi tècnica amb la informació 
històrica de cada edifici, l'anàlisi arqueològica i comprovació de la planimetría i 
es van establir les prioritats d'actuació. 

Des de llavors s’ha intervingut en més de 15 edificis amb una 
inversió de 2.700,222€ que inclou la rehabilitació integral de la Casa del 
Senyor del conjunt de l’Alqueria del Moro i la rehabilitació del Xalet Aben Al-
Abbar.  

Actualment continuem treballant amb els mitjans econòmics I tècnics 
disponibles per a mantenir i restaurar el nostre patrimoni arquitectònic. Abans 
de construir noves infraestructures i equipaments, s'han de restaurar els edificis 
singulars que remeten a la nostra història o al nostre passat industrial, per 
convertir-los en els equipaments públics que els barris on es troben necessiten. 
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II. RESUM INTERVENCIONS REALITZADES 
 

INTERVENCIONS 2016      369.323,70€  
 

Nom Intervenció Import Districte 

Alqueria Albors Neteja i paredat 15.087,61€ Rascanya 

Casino de 
l’Americà 

Neteja, desenrunament i 
apuntalament 

41.183,04€ Benicalap 

Alqueria La Torre Apuntalament, neteja, 
restauració clevills i restauració 
pintures 

12.978,45€ Benicalap 

Xalet Sancho Reparacions, neteja, 
apuntalaments i restauració 
mur 

49.212,98€ Poblats 
Marítims 

Ifach, 47 Demolició 13.108,90€ Poblats 
Marítims 

Edifici La Sang Apuntalament, reforç ancoratge 
de xarxa i estudi històric i 
estructural 

51.286,35€ 
+ 
21.659,00€ 

Ciutat 
Vella 

Magatzem de 
Fustes Vídua 
d'Olmos 

Tractament d'injecció i 
polvorització 

4.038,74€ Pla del 
Reial 

Aben Al-Abbar Neteja i apuntalament 7.623,56€ Camins al 
Grau 

La Ceramo Neteja i apuntalament 31.728,84€ Benicalap 

Llíria, 3 Neteja i estabilització 
estructural 

59.635,89€ Ciutat 
Vella 

Barraca Vicentet i 
Rafaelet 

Neteja i estabilització 
estructural 

23.555,58€ Quatre 
Carreres 

Alqueria del Moro Rehabilitació murs 38.224,76€ Benicalap 
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INTERVENCIONS 2017      217.619,54€ 
Nom Intervenció Import Districte 

Xalet Dr. 
Bartual 

Recuperació  130.000€ Quatre 
Carreres 

Casino de 
l’Americà 

Reparació de la tanca 12.121€ Benicalap 

Lliria, 5 Neteja i estudis estabilització 52.407,02 Ciutat 
Vella 

Alqueries Olba Neteja, desenrunament, 
apuntalament i desinfecció 

23.091,52 La Saïdia 

 
 
 

INTERVENCIONS 2018      2.113.278,80€ 
Nom Intervenció Import Districte 

Casino de 
l’Americà 

Reparació de la tanca 11.467,76€ Benicalap 

Aben Al-Abbar Rehabilitació Integral  411.550€  Camins al 
Grau 

Alqueria del 
Moro 

Restauració i rehabilitació de l’ 
edifici propietat de l’ajuntament 

1.529.436,6
9€ 

Benicalap 

Edifici carrer 
Llíria 

Intervenció de mesures 
precautòries fins actuació definitiva 

57.042,12€ Ciutat 
Vella 

Alqueries Olba 
9, 13 i 22 

Treballs de consolidació i 
manteniment 

47.088,13€ La Saïdia 

Antiga Casa 
Cala 

Treballs de neteja i revestiment 56.694,30€ Quatre 
Carreres 

 

TOTAL 2.700.222€ 
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III. REHABILITACIÓ ALQUERIA EL MORO (Casa del 
Senyor) 

Amb un pressupost d’adjudicació de 1.529.436,69, el 6 d’agost de 2018 
van començar les obres de restauració i rehabilitació de la Casa del Senyor de 
l’Alqueria del Moro, al barri de Benicalap, l’única de propietat municipal de tot el 
conjunt.  

La Casa del Senyor de l'Alqueria del Moro és una construcció típica 
d'horta de València de finals del segle XIII i principis del XIV. Els seus últims 
habitants ho van ser en la dècada dels 70 del segle passat. Durant este temps, 
ha patit grans transformacions. Així, en època tardogòtica es convertix en un 
edifici senyorial amb salons i una capella privada i més tard, al segle XVIII, 
estos espais s'adapten als usos llauradors i una de les habitacions es 
transforma en una cambra per criar cucs de seda, els llits de canya de la qual 
s’estan recuperant en la rehabilitació.  

 
El projecte contempla una zona de recepció en l'exterior, al costat d'una 

figuera protegida, i respectarà tots els elements originals, incloent els taulells, 
sanefes i inscripcions trobades a les parets. En un lateral de l'estructura 
protegida hi haurà una escala de nova planta i un ascensor per garantir 
l'accessibilitat al recinte amb una terrassa, protegida per una pèrgola, des d'on 
disfrutar del paisatge de l'horta. L'objectiu de la intervenció és que l'edifici 
mostre la dilatada història continguda entre els seus murs i forjats, en els quals 
s’assenyalaran les fites més significatives de la seua història i del seu procés 
de permanent metamorfosi. 

 
Prèviament es van realizar distintes intervencions preliminars. Entre 

altres treballs, una actuació d’emergència on es van rehabilitar dos murs de 
tàpia valenciana, un dels quals requeria una reconstrucció total. També es va 
rematar la part superior de la façana principal per evitar que continuara entrant 
aigua. D’altra banda, es va executar una part del mur de tancament de la 
parcel·la amb el material recuperat. 

Estes actuacions inicials incloïen els estudis murals i històrics mitjançant 
un conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València i les 
anàlisis de forjats i tancaments en coordinació amb el màster de Conservació 
del Patrimoni Arquitectònic d’eixa universitat.  

Una vegada acabada la seua rehabilitació, l'edifici es convertirà en la 
seu del Consell de L'Horta, l'organisme impulsat per la Conselleria d'Agricultura 
i Emergència Climàtica per a gestionar l'horta de València.  

El Consell de L'Horta és, juntament amb la Llei de l'Horta i el Pla d'Acció 
de l'Horta, una de les tres potes de l'estratègia de protecció de l'horta 
valenciana, amenaçada per l'expansió urbanística, la falta de relleu 
generacional i l'escassa rendibilitat per als agricultors. 
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IV. REHABILITACIÓ XALET ABEN AL-ABBAR 

Actualment també està en procés de rehabilitació el Xalet Aben Al-
Abbar. L’interés d’este equip de govern en la recuperació i cura del nostre 
patrimoni, així com la potenciació dels usos ciutadans del patrimoni local, ens 
va fer apostar per la recuperació global del valor patrimonial del Xalet d’Aben 
Al-Abbar i el vam incorporar al conveni amb la Diputació de València.  

El xalet es tractava d'un habitatge unifamiliar de tipologia valenciana 
tradicional amb un únic cos, de dos altures, situat al centre d'un solar 
rectangular que manté les mateixes proporcions que l'actual. 

El xalet d'Aben Al Abbar té el valor simbòlic per, segons alguns 
historiadors, haver estat el lloc on va fer l'última reunió el govern de la Segona 
República Espanyola abans del seu exili. Es trovaba en un estat ruïnós i 
d'extrem abandó, amb el risc de col·lapse total de la seua estructura. 
L’immoble, de propietat municipal, va ser adquirit en 2009 per un milió d'euros i 
està construït sobre una parcel·la de 1.029 metres quadrats. L'edifici consta 
d'una planta baixa i una primera planta amb una superfície total de 399 metres 
quadrats. 

 

V. ALQUERIA FALCÓ 

L'alqueria Falcó es troba en el barri de Torrefiel i és un exemple del 
barroc en l'arquitectura de la casa senyorial valenciana del S. XVII.  

Després de romandre molts anys abandonada i havent sigut objecte 
d'incendis i ocupacions il·legals que van deteriorar els elements constructius i 
murs d'este edifici catalogat com a Bé de Rellevància Local, l'Ajuntament de 
València la va rescatar de la ruïna l'any 2017 després d'expropiar-la per quasi 
un milió d'euros.   

En una primera fase i gràcies a un conveni de col·laboració amb la 
Universitat Politècnica de València, es va realitzar un aixecament de l'estat 
actual de la mateixa com a pas previ a qualsevol intervenció.  

En els pressupostos de 2019, com a resultat dels projectes de consulta 
ciutadana d'inversions, existeix una partida pressupostària per a realitzar les 
anàlisis estructurals prèvies, així com per a la intervenció per tal de reduir el 
seu deteriorament i per a la redacció del projecte bàsic i d'execució de l'obra de 
rehabilitació. 


