
Actualment, l’Ajuntament de València pretén aprovar una revisió del Pla General d’Ordenació 
Urbana (PGOU) en la qual es planteja la classificació com a sòl urbà de més de 400 Ha de 
l’Horta de València. En aquest context s’ha produït una mobilització de la comunitat 
universitària que s’ha concretat en peticions de paralització del PGOU realitzades pel 
professorat, personal d’administració i serveis i estudiantat de facultats com ara Magisteri, 
Biologia, Medicina, Geografia i Història, Filosofia i Ciències de l’Educació, Economia, Ciències 
Socials, Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, Química, Filologia, Traducció i Comunicació 
entre d’altres. En l’escenari actual, en relació amb la redacció plantejada pel PGOU, la 
Universitat de València no té cap interès en una major dotació de sòl universitari a costa de 
l’Horta. 

Els Estatuts de la Universitat de València, en el seus articles 3 i 4, proclamen que “la Universitat 
de València fomenta la recerca, tant bàsica com aplicada, i el desenvolupament científic i 
tecnològic. Així mateix, amb les garanties de racionalitat i universalitat que li són pròpies, és una 
institució difusora de cultura en el si de la societat. La Universitat de València facilita, estimula i 
acull les activitats intel·lectuals i crítiques en tots els camps de la cultura i del coneixement (...). La 
Universitat de València està al servei del desenvolupament intel·lectual i material dels pobles, 
del progrés del coneixement, de la pau, de la igualtat entre les dones i els homes i de la 
defensa ecològica del medi ambient”. 

Quan hom parla de l’Horta de València ens referim a un espai excepcional a l’àmbit de la conca 
mediterrània. Es tracta d’un paisatge cultural i patrimonial caracteritzat per formes de vida i 
usos tradicionals lligats al conreu, amb una estructura complexa fonamentada en un 
poblament dispers, les alqueries, un parcel·lari característic, una xarxa de camins antics i un 
sistema de rec, les sèquies, lligades a una gestió històrica de l’aigua personificada en el 
Tribunal de les Aigües, reconegut internacionalment en 2009 com a Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat. A més d’això, l’Horta suposa un valor mediambiental contrapunt a 
l’espai urbà, ja que no sols és un autèntic pulmó verd per a la nostra ciutat sinó que preserva 
cultius propis i sostenibles, amb valors saludables relacionats amb l’alimentació de proximitat, 
que s’integren en un paisatge obert i reconegut socialment. Per últim, té una dimensió 
econòmica com a espai agrícola plenament en ús, on els llauradors i llauradores asseguren 
amb el seu treball la preservació d’aquest espai singular. 

L’Horta és un territori que supera els límits del terme municipal, és un espai supramunicipal i, 
per tant, requereix de mesures coordinades entre diferents administracions locals competents 
en ordenació i planificació urbana. En aquest sentit, és un precedent la iniciativa no culminada 
del Pla d’Acció Territorial de protecció de l’Horta (PATH), promogut al 2009-2010 per la 
Generalitat Valenciana, en el qual van col·laborar experts i expertes de la Universitat de 
València. Entenem que qualsevol iniciativa d’ordenació urbana, com ara la revisió del PGOU, 
hauria d’estar regida per un criteri supramunicipal i de protecció de l’Horta, amb una visió 
integral del territori. 

La Universitat de València ha destacat els valors de l’Horta en múltiples posicionaments 
institucionals i accions formatives, de recerca i divulgació científica. Per exemple, l’Acord de 
Junta Govern de 10 abril de 2001 va donar suport a la proposició de llei reguladora del procés 
d’ordenació i protecció de l’Horta de València com a espai natural protegit, tramitada per 
Iniciativa Legislativa Popular, i per Acord de Consell de Govern de 26 d’octubre de 2004 es va 



emetre un informe al voltant de la conservació de l’Horta on se sol·licitava a la Generalitat 
Valenciana iniciar el procediment de declaració de l’Horta de València com a Bé d’Interès 
Cultural (BIC) en la categoria de Parc Cultural. Més recentment, el 30 de juliol de 2014, la Junta 
de Centre de la Facultat de Geografia i Història va acordar, a petició de la Direcció General de 
Cultura, elevar a la Generalitat Valenciana una proposta d’espais susceptibles de ser declarats 
BIC amb la categoria de Lloc Històric, entre els quals s’inclou l’Horta. 

Entre els documents publicats als darrers anys per la Universitat de València referits a l’Horta, 
es poden citar, entre d’altres, el monogràfic de la revista científica Mètode (1999) “Hortes 
valencianes: la fi d’un mite?”; El patrimonio hidraúlico del bajo Turia: l’Horta de València 
(2007), coeditat amb la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat Valenciana; La Huerta 
de València. Un paisaje cultural con futuro incierto (2012); Veus per l’Horta (2013); La 
Universitat de València i els seus entorns: l’Horta de València (2014). Igualment, la Universitat 
ha organitzat exposicions com ara Hortografies (2012) i L’Horta de València: un paisatge 
cultural que cal protegir (2014). 

En conseqüència, el Consell de Govern de la Universitat de València acorda el següent: 

- Primer, la sol·licitud formal a l’Ajuntament de València de la paralització del PGOU, per 
tal d’afavorir una major participació efectiva de les entitats i organitzacions de la 
societat civil valenciana, i per assegurar una major consideració dels valors de l’Horta i 
la protecció d’aquest espai singular. 

- Segon, la Universitat de València s’ofereix a realitzar una anàlisi rigorosa de la situació 
actual de l’Horta, tenint en compte els seus antecedents i perspectives de futur, 
contemplant la diversitat, heterogeneïtat i integritat d’aquest espai. La pluralitat de 
disciplines científiques que ens caracteritza ens permet dur a terme aquesta anàlisi 
necessària per a un adequat replantejament del PGOU. 

 


