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ANNEX II
MODEL DE FITXA DEL CATÀLEG NUCLI HISTÒRIC
TRADICIONAL–BÉ DE RELLEVÀNCIA LOCAL (NHT–BRL)
CATÀLEG DE BÉNS I ESPAIS PROTEGITS DE (municipi, comarca, província). Bé
de Rellevància Local. Nucli Històric Tradicional.

1. DENOMINACIÓ DEL BÉ

Principal

Secundària

2. CONDICIÓ DE BÉ DE RELLEVÀNCIA LOCAL

Justificació legal (1)

Categoria

Nucli Històric Tradicional – Bé de Rellevància Local
(NHT-BRL)

Valoració de l’interés (2)

Afeccions patrimonials (3)

Afeccions
actuals

urbanístiques
i

planejaments

anteriors

3. SITUACIÓ

Localització

Delimitació literal de l’àmbit
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Documentació

gràfica:

pla

cadastral del Nucli Històric
Tradicional

4. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL NUCLI HISTÒRIC TRADICIONAL

Emplaçament

i

paisatge

Referències

Cronologia

històriques

Història

Tipologies
predominants
existents

Descripció

i
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Solucions
constructives i
materials
predominants (4)

Elements
catalogats per la
legislació
urbanística, béns de
rellevància local i
béns d’interés
cultural

5. ESTAT DE CONSERVACIÓ (5)

6. NORMATIVA DE PROTECCIÓ DEL NUCLI HISTÒRIC TRADICIONAL (6)

Segons l’article 8 del Decret del Consell pel qual es regula el procediment de declaració
i el règim de protecció dels béns de rellevància local.

7. BIBLIOGRAFIA I FONTS DOCUMENTALS
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8. REPORTATGE FOTOGRÀFIC (7)

Notes

(1) Declaració individualitzada o per la disposició addicional cinquena de la Llei del
Patrimoni Cultural Valencià (LPCV). Article 2 del Decret del Consell pel qual es regula el
procediment de declaració i el règim de protecció dels béns de rellevància local.
(2) Segons l’article 3.1.b: valorar la trama urbana, les tipologies, la silueta històrica i els
valors patrimonials destacats.
(3) Existència de plans o programes de rehabilitació urbana, entorns de protecció de béns
d’interés cultural, etc.
(4) Estructura, façanes, muntants, llindes, cornises, coberta, fusteria, reixes, altres.
(5) Estat de conservació dels immobles tradicionals. Immobles dissonants.
(6) S’hi ha de fer menció dels articles de la normativa urbanística referents al Nucli Històric
Tradicional, que han d’atindre’s a l’article 8 del Decret del Consell pel qual es regula el
procediment de declaració i el règim de protecció dels béns de rellevància local:
a) Garantir, en la mesura que siga possible, el manteniment de l’estructura urbana, de les
característiques generals de l’àmbit i de la silueta paisatgística, evitant l’alteració d’edificabilitat, la
modificació d’alineacions, les parcel·lacions i les agregacions d’immobles, llevat que
contribuïsquen a la millor conservació del nucli.
b) Incentivar la rehabilitació urbana de manera que facilite el manteniment i la recuperació
de l’ús residencial i les activitats tradicionals, així com la incorporació de nous usos que, sent
compatibles amb la caracterització i naturalesa del nucli, ajuden a la revitalització social, cultural i
econòmica.
c) Articular, amb la resta del Catàleg, la protecció individualitzada dels immobles més
significatius i fomentar la conservació i rehabilitació de tots aquells que contribuïsquen a la
caracterització patrimonial, arquitectònica i ambiental del nucli.
d) Regular que les noves edificacions i substitucions s’adapten a l’ambient i als referents
tipològics tradicionals, que s’hauran de determinar a este efecte. En concret s’hi han de tindre en
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compte, entre d’altres aspectes, l’edificabilitat, l’ocupació parcel·lària, la disposició volumètrica,
l’escala i la forma de l’envoltant, la tipologia i els materials de cobertura, l’encontre de forjats i
cobertes respecte de les façanes, la composició de les façanes, la seua geometria i la disposició de
buits i volades, així com l’ús de materials, acabats, ornamentació i cromatismes.
e) Contindre mesures d’ornament d’edificis i espais urbans, que regulen amb caràcter
limitador la instal·lació de cartells, publicitat, marquesines, lones i qualsevol altre element que puga
resultar distorsionador de l’escena i l’ambient urbans.
f) Pel que fa a espais o vials, regular els criteris de reurbanització, incloent-hi, entre
d’altres aspectes, la reposició o renovació de paviments, l’enjardinament i la plantació d’arbres, el
mobiliari urbà, les senyalitzacions, l’eliminació de barreres arquitectòniques, l’enllumenat i la resta
d’elements amb incidència ambiental. Així mateix, regular, sense perjuí del que establix el títol III
de la Llei de Carreteres de la Comunitat Valenciana, l’assignació d’ús i ocupació de les vies
públiques, l’accessibilitat i l’estacionament de vehicles, prioritzant, en la mesura que siga possible,
l’ús de vianants i ciclistes, el transport públic i la dotació d’estacionaments per a residents, a fi
d’evitar al màxim les afeccions del trànsit rodat. S’hi ha de tindre particularment en consideració el
manteniment de les pràctiques rituals o simbòliques tradicionals.
g) Determinar que tota instal·lació urbana elèctrica, telefònica o d’una naturalesa similar se
situe en llocs que no perjudiquen la imatge característica del Nucli Històric Tradicional.
(7) Incorporar-hi fotografies dels fronts de les façanes i de la resta d’elements d’interés.
Fotografia aèria del cadastre.

